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ALLEREERST: WELKOM!
Voor u ligt de schoolgids 2018 - 2019 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-ouder-

geleding 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, vernieuwde school. 

Welkom!

Hartelijke groet,

Team Kindcentrum 
PCBO De Gong
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Ruimte voor talent! 
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ONZE SCHOOL
PCBO De Gong 
Een Gong is een rond muziekinstrument van Oost-Aziatische 

herkomst die een specifieke toonhoogte kan hebben. Hij 

wordt met een vilten, metalen of houten klopper bespeeld. 

Het instrument werd vroeger gesmeed door een koperslager. 

Voor zover wij weten zijn wij de enige basisschool in Nederland 

met deze muzikale naam, die voortkomt uit de straat waaraan 

de school gehuisvest is, de Koperslagersdonk. De naam van de 

school past helemaal bij de intensieve samenwerking die wij 

hebben met de organisatie voor cultuur- en muziekeducatie 

‘Gigant’, tevens gehuisvest in ons gebouw. Uiteraard openen  

wij ieder nieuw schooljaar met een slag op ‘De Gong’. 

Het gebouw
PCBO De Gong is op 01-08-2015 ontstaan uit een fusie van PCBS 

De Gong Matendonk en PCBS De Gong Matengaarde. De school is 

gevestigd in een ruim en duurzaam gebouw in de groene wijk De 

Maten. Het schoolgebouw is recent uitgebreid met vijf lokalen en 

geheel gerenoveerd. Het is opgedeeld in drie delen.

Het achterste deel van de school is voor de peuters en kleuters. 

Zij hebben een eigen speelplein en een eigen ingang. Ook hebben 

zij een gymlokaal tot hun beschikking. We vinden het belangrijk 

dat de ruimte voor onze jongste kinderen veilig en overzichtelijk 

is. Daarom is het achterste deel van de school afgeschermd met 

een tussendeur.

Door deze tussendeur kom je aan de voorkant van de school in 

de grote hal. Dit gedeelte van de school is voor de middenbouw. 

Hier is ook de hoofdingang van de school. De hal wordt door 

de leerlingen gebruikt voor zelfstandig werken of voor werken 

achter de computer. In de hal is ook een groot podium dat we 

onder andere gebruiken bij onze vieringen en de afsluitingen 

van de Talentenmiddagen. Met de trap of de lift naar boven 

kom je bij de lokalen van de bovenbouw en bij de leslokalen 

van Markant. Ook hier zijn plekken voor zelfstandig werken 

gecreëerd. Er is geen aparte computerruimte, omdat de kinderen 

van de bovenbouw met tablets werken. Naast de lokalen is er een 

schoolbibliotheek. De vide verbindt de boven verdieping  

met de beneden verdieping. Het gebouw beschikt verder nog  

over een handvaardigheidslokaal en een ruimte voor buiten-

schoolse opvang. Het plein aan de voorkant van de school biedt 

veel speelmogelijkheden. Daarnaast maken we ook gebruik van 

het grote veld naast de school. Voor de gymlessen van groep 3 tot 

en met 8 gaan we naar de gymzaal aan de Steenhouwersdonk. 

Samenstelling leerlingen en team
De meeste kinderen wonen in de omgeving van onze school. 

Een deel van de ouders kiest voor onze school omdat de school 

in de buurt ligt. Een ander deel omdat we een christelijke school 

zijn. Ouders kiezen ook voor onze school vanwege de structuur 

in lesgeven, duidelijkheid in regels en afspraken en de aandacht 

voor de creatieve vakken. 

De school telt ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over acht 

groepen én een peutergroep. Een team van 25 talentvolle 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken met  

onze kinderen. Zij variëren in leeftijd tussen de 25 en 60 jaar. 

Daarnaast bieden wij ieder jaar aan studenten de gelegenheid  

om in onze school stage te komen lopen, dit geldt zowel voor 

PABO studenten als voor MBO studenten. 

Taken team
De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig-, 

het financieel- en het personeelsbeleid van de school. Zij of hij 

wordt daarbij ondersteund door het specialistenteam. Naast de 

functie van leerkrachten, kennen we ook de functie van intern 

begeleider (ib’er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor 

de zorgstructuur van de school. Een aantal leerkrachten heeft 

een verdiepende opleiding ge daan en zich gespecialiseerd in 

een vak of deelgebied binnen het onderwijs. Zo hebben wij twee 

rekenspecialisten, een gedragsspecialist, een IPC specialist, een 

specialist begaafdheid en twee taalspecialisten. Elke leerkracht 

heeft, naast het werken in de groep met kinderen, zijn of haar 

eigen taak binnen de school. 
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Er is veel samenwerking met ouders op allerlei gebied.  

Waar mogelijk worden ouders als hulpouder ingezet. 

Onderdeel van PCBO Apeldoorn
PCBO De Gong 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 5900 

leerlingen en ruim 580 medewerkers. De Raad van Bestuur 

leidt de organisatie. De Raad van Toezicht, die toetst of de 

organisatiedoelen worden gehaald, bestaat uit zes personen. 

Het bureau van PCBO Apeldoorn ondersteunt de 27 scholen. 

Het bureau draagt zorg voor een stabiele, betrouwbare en 

proactieve bedrijfsorganisatie.

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

organisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomst gericht, passend onderwijs. Ruimte voor groei is het 

motto van PCBO Apeldoorn, behorende bij de koers die PCBO 

heeft opgesteld in het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-

2019. Het plan bevat het PCBO verhaal en richtinggevende visie 

uitspraken die koers bepalend en doel stellend zijn.

Vijf kernwoorden bekrachtigen de richting: bevlogenheid, 

samen, verschil, ruimte en groei.

pcboapeldoorn.nl
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RUIMTE VOOR TALENT!
Onze visie op goed onderwijs in een moderne samenleving 

hebben wij vertaald in ons motto ‘Ruimte voor talent!’. Ieder 

kind is uniek en heeft zijn eigen talent. Dat betekent dat het 

onderwijs op onze school goed, veelzijdig en inspirerend is,  

om zo tegemoet te komen aan verschillen. Die verschillen 

tussen leerlingen en teamleden vinden wij waardevol. 

Wanneer veiligheid, vertrouwen en respect de basis zijn,  

kun je daar juist veel van leren.

Naast het overbrengen van kennis willen wij de kinderen  

die aan ons zijn toevertrouwd, helpen en uitdagen zich te 

ont wikkelen tot zelfstandige jonge mensen die goed kunnen 

samenwerken. Wij willen hen met respect voor medemens en 

zijn omgeving voorbereiden op een goed functioneren in de 

toekomstige maatschappij. 

We leren de kinderen zich een kritische houding eigen te  

maken en na te denken over wat ze vinden. Hierbij is de 

christelijke identiteit voor onze school een leidraad. 

Christelijke identiteit
Zoals eerder genoemd, valt onze school 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 inspi-

ratie door in de omgang met elkaar en in verhalen en in 

vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal 

als verantwoordelijkheid, gerech tig heid, rentmeesterschap, 

zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, 

dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap’.

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. 

Uitgangspunten van onze school 
In de voorbereiding op de nieuwe beleidsplanperiode 2015-2019 

hebben we als team onze belangrijkste waarden vastgesteld: 

In deze zin liggen onze waarden besloten. Na een fusie is het 

extra belangrijk veel aandacht te hebben voor schoolcultuur 

en het pedagogisch klimaat. Door middel van de Kanjertraining 

werken we actief aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat 

voor kinderen, teamleden én ouders! 

Daarnaast is samenwerken een belangrijk uitgangspunt van 

onze school. Wij vinden dit een belangrijke competentie, die we 

de kinderen graag willen meegeven voor hun verdere loopbaan. 

Inspirerend onderwijs zorgt voor een grote betrokkenheid van 

kinderen. Daardoor gaan zij zich als vanzelf ontwikkelen, omdat 

zij nieuwsgierig zijn. 

 In een veilige omgeving vanuit 
vertrouwen samenwerken aan goed 

en inspirerend onderwijs!
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De inzet van tablets in ons onderwijs is een middel om kinderen 

vaardigheden te laten ontwikkelen, die zij nodig hebben in hun

toekomstige banen. Het draagt bij aan kwalitatief beter onder-

wijs en sluit goed aan bij de hedendaagse belevingswereld van 

kinderen. Voor de beleidsplanperiode 2015-2019 hebben  

wij de volgende vijf uitgangspunten geformuleerd:

1. Samen werken aan één school! 

In de verbinding met elkaar als leerlingen, ouders en team 

werken we vanuit de gezamenlijke visie aan PCBO De Gong.  

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij De Gong. Daarom  

is dit na de fusie één van onze speerpunten. 

 

2. Een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen! 

Leerlingen, leerkrachten en ouders ervaren en werken zichtbaar 

samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarbij op een ade-

quate manier wordt omgegaan met pestgedrag. We willen hierbij 

een veilig en vertrouwd schoolklimaat bereiken voor een ieder die 

bij de school hoort. De principes van de Kanjertraining vormen 

hiervoor de basis. Er zijn duidelijke afspraken omschreven in  

het gedragsprotocol van de school. 

 

3. Inspirerend onderwijs!  
Ruimte voor talent betekent inspirerend onderwijs. De  

school heeft de ambitie om door te groeien naar Integraal Kind 

Centrum. Dat betekent dat wij inzetten op effectief gebruik 

van het vernieuwde gebouw van PCBO De Gong. Talenten van 

kinderen, leerkrachten en ouders worden op optimale wijze 

benut ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. De relatie 

tussen ICT en onderwijs is een belangrijke ontwikkeling waar  

wij pro-actief mee omgaan. Kinderen verschillen van elkaar,  

ook in de manier waarop zij leren. PCBO De Gong maakt optimaal 

gebruik van deze verschillen door te werken met onder andere 

coöperatieve werkvormen.

4. Trots op onze school

Met aandacht voor de identiteit werken we aan en borgen  

we een goede basiskwaliteit van ons onderwijs. Als team, 

leerlingen en ouders zijn we trots op PCBO De Gong. We  

willen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren verdiepen  

en borgen. Trots op onze school, dat houden we vast!

5. Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend 
Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, motorisch, sociaal, 

creatief en emotioneel gebied. Wij laten kinderen met veel 

verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen 

kennismaken, zodat zij zich op deze vijf leergebieden breed 

ontwikkelen. We streven ernaar dat de resultaten van de tussen- 

en eindopbrengsten op of boven het landelijk gemiddelde 

uitkomen. De inzet van professionele onderwijsgevenden 

en actuele methoden en methodieken zijn daarbij een rand-

voorwaarde. Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend,  

maar gaat niet vanzelf.

Kanjertraining
In alle groepen schenken we aandacht aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. Alle teamleden 

zijn geschoold in de Kanjermethodiek en we gaan onder 

begeleiding van een specialist van de IJsselgroep toe werken 

naar het worden van een Kanjerschool. 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.
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Gedragsprotocol
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met 

plezier en vanuit vertrouwen en veiligheid naar school kunnen 

gaan en dat leren en werken leuk is. Voor een goede sfeer zijn 

duidelijke regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een 

aantal basisafspraken:  

1. Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen 

jouw ouders wat wel en niet kan.

2. Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de 

leerkrachten wat wel en niet kan op school.

3. Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf.  

Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het verst mee. Je juf/meester  

is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is.

4. Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je 

daaraan twijfelt, spreek dan met je ouders en/of je juf/meester.

5. Beheers je op social media. Gedraag je.

6. Stoeien kan, als je het samen wilt. Pijn hoort daar niet bij.

7. Verzin iets positiefs voor jezelf en anderen als je je verveelt.

8. Pest je omdat je bang bent zelf gepest te worden? 

Dan stop je daar mee!

Word je gepest? Praat er dan thuis en op school over. Houd  

het niet geheim en kies de witte pet om er over te praten.  

Bovenstaande afspraken zijn terug te vinden in het gedrags-

protocol. Deze is te vinden op de website van onze school. 

Zo werken we aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat  

voor iedereen!

Coöperatieve structuren
Op onze school is coöperatief leren in alle groepen 

doorgevoerd. Wij doen dit door dagelijks één coöperatieve 

structuur toe te passen in de klassen, waarvan één keer 

per week een groepsbouwer. Dit is te zien aan de kaartjes 

‘Coöperatieve structuren’ die in iedere klas aanwezig zijn. 

Wij doen dit om:

• het leerplezier te vergroten;

• het leerrendement te vergroten;

• kinderen van en met elkaar te laten leren;

• de samenwerking te verbeteren;

• variatie aan te brengen in onze lessen en zo meer 

betrokkenheid van de kinderen te creëren.

Met coöperatieve structuren proberen we tegemoet te komen 

aan verschillende leerstijlen, willen we ervoor zorgen dat alle 

kinderen actief betrokken zijn bij het leerproces en oefenen we

in samenwerken. Coöperatieve structuren dragen bij aan inspi-

rerend onderwijs. Ook draagt Structureel Coöperatief Leren bij 

aan de positieve sfeer in de klas, het sluit aan bij de verschillende 

leerstijlen van kinderen en het helpt kinderen hun sociale 

vaardigheden te ontwikkelen.
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Onderwijs passend bij 
de ontwikkeling van 

het kind.
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HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL 
We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassen-

systeem. 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, be-

grijpend 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 leerlingen-

zorg leggen we vast in een handelings- of groepsplan. 

Zelfstandig werken 
Het zelfstandig werken begint al in de kleutergroepen.  

Goede keuzes maken, kunnen plannen, zicht hebben op je 

leervragen en leerstijl en je zelf verantwoordelijk voelen voor  

je leerproces zijn belangrijke competenties. Wij werken hieraan 

door onder andere te werken met planborden en een opbouw 

van dag- naar weektaken. Vanaf halverwege groep 4 starten we 

met een dagtaak. Deze dagtaken worden ieder leerjaar verder 

uitgebouwd tot en met een weektaak in de bovenbouw. Zo 

begeleiden we kinderen naar het voortgezet onderwijs.

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. Bijvoorbeeld bij rekenen of taal. 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. Een rode, oranje 

of groene kleur van het stoplicht in de klas of op het blokje op 

de leerlingtafel, geeft aan of je in stilte en alleen moet werken 

en de juf niet mag storen of dat je mag samenwerken of dat 

je een vraag hebt, enzovoort. Er is binnen de organisatie van 

PCBO De Gong een doorgaande lijn wat betreft groepsinrichting, 

lesopbouw, zelfstandig werken, omgangsvormen en afspraken. 

De start in groep 1
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. Stapsgewijs ziet dat er zo uit: 

1. Na een kennismakingsgesprek en een bezoek aan de school 

kunt u uw kind inschrijven op PCBO De Gong. 

2. Zes weken voor de vierde verjaardag wordt de kleuter 

uitgenodigd voor een aantal wen-momenten. Met ouders 

van kinderen die in juni/juli of december vier jaar worden 

spreken we af dat zij na de zomer- of kerstvakantie starten.

3. Bij het eerste wen-moment ontvangen de ouders praktische 

schoolinformatie, de beginkenmerkenlijst en het Kind 

Centraalformulier.

4. Na de eerste schooldag bespreekt de leerkracht het verloop 

van de dag met ouders en maakt tevens een afspraak voor 

een gesprek over de beginkenmerkenlijst en het Kind 

Centraalformulier.

5. Na enkele weken vindt dit startgesprek met ouders en de 

leerkracht plaats. 

Bij de overgang van peuters uit onze eigen peutergroep naar 

groep 1, vindt altijd een warme overdracht plaats met ouders, 

pedagogisch medewerker en de nieuwe leerkracht. Aan de hand 

van een vragenlijst delen ouders en de leerkracht na enkele 

weken hun ervaring en informatie met betrekking tot de sociaal- 

emotionele ontwikkeling en de cognitieve (= de verstandelijke) 

ontwikkeling. Ouders zijn immers expert van hun eigen kind. 

Vervolgens wordt in overleg bekeken op welke terreinen 
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van spelmateriaal en speel- leerhoeken de aansluiting bij de 

ontwikkeling van het kind wordt gevonden. Zo voorkomen we 

dat begaafde kleuters zich aanpassen aan de groepsnorm en 

stimuleren we de ontwikkeling van alle kinderen.

Praktisch in groep 1
Uw kind neemt elke dag een rugzakje mee met daarin een 

beker met drinken en wat te eten voor halverwege de ochtend. 

Geef niet te veel mee en het liefst iets gezonds. Er ligt een 

schriftje naast de lokaaldeur, waar u kort bijzonderheden in 

kunt schrijven die goed zijn voor de leerkracht om te weten. 

Bijvoorbeeld als opa en oma het kind op komen ophalen in 

plaats van uzelf. 

Het is goed om te weten dat wij ervan uitgaan dat uw kind 

zindelijk is als het naar school gaat. Natuurlijk kan er een keer 

een ongelukje gebeuren. Op school zijn droge kleren aanwezig. 

Als een kind een natte broek heeft, verschonen we dat. Mocht 

uw kind per ongeluk in de broek hebben gepoept, dan bellen  

we u op om uw kind op te komen halen, zodat u het kind thuis 

goed kan verschonen. 

Thematisch werken
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 inge-

richte leeromgeving. Door spel en activiteiten ontwikkelen 

zij hun taalbegrip, zijn ze bezig met voorbereidend rekenen, 

ontwikkelen zij hun motoriek en hun creativiteit. De belevings-

wereld 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 
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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! 

De overgang van groep 2 naar groep 3 
Bij de overgang van groep 2 naar 3 kijken we naar verschillende 

facetten: 

• Hoe is het welbevinden van het kind?

• Is het kind betrokken bij diverse activiteiten?

• Hoe is de spelactiviteit van het kind?

• Hoe zijn is de motorische ontwikkeling, de ontwikkeling  

van taalbegrip en voorbereidend rekenen? 

• Hoe zijn de kenmerken van de brede ontwikkeling? 

(initiatieven nemen, communiceren, uiten en vormgeven, 

wereld verkennen, creativiteit, samenspel, samenwerking, 

reflecteren, redeneren, zelfstandigheid en zelfsturing)

• Hoe is de werkhouding?

Gedurende groep 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen 

besproken door de leerkrachten en de intern begeleider en 

ouders. Zo kan worden bekeken of een kind toe is aan groep 3.

De vakken 
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. 

De basisbehoeften, competentie, relatie en autonomie staan 

centraal binnen ons onderwijs. Op de ochtenden plannen we 

zoveel mogelijk de vakken als taal, rekenen en lezen. Op de 

middagen wereldoriëntatie, de creatieve vakken (tijdens

de talentenmiddag) en Engels. Wij gebruiken actuele methodes,

die veelal leidend zijn voor het onderwijsaanbod. De differen-

tiatie in niveaus wordt met behulp van de methode uitgewerkt 

in een groepsplan. 

Taal 
Het taalonderwijs is veelomvattend en vormt de basis van  

al het leren. Je hebt taal immers nodig bij ieder ander vak.  

Het is belangrijk dat kinderen goed leren communiceren,  

zowel mondeling als schriftelijk. Kinderen hebben bijvoorbeeld 

een goede mondelinge taalvaardigheid nodig voor de sociale 

interactie met medeleerlingen en de leerkrachten. Tijdens 

muziek  beurten en boekenbabbels leren de kinderen presen-

teren en mondeling informatie over te dragen over een favo-

riet liedje of een specifiek onderwerp. We oefenen ook het 

verwoorden van een mening met daarbij horende argumenten. 

Naar elkaar luisteren is daarbij essentieel. 

Schriftelijke taalvaardigheid is ook een belangrijk onderdeel 

van taal. Wij leren de kinderen verschillende tekstsoorten 

en verhalen schrijven en ook werkstukken maken. Een juiste 

spelling en kennis van een goede zinsbouw is dan van groot 

belang. Bij het verhalen schrijven en werkstukken maken  

wordt de computer 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. Het is 

belangrijk dat kinderen thuis veel voorgelezen 

worden en dat zij zelf veel lezen om dit lezen 

goed onder de knie te krijgen. 

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. Veel lezen vergroot 

de woordenschat en draagt ertoe bij dat je beter wordt in 

begrijpend lezen. Het begrijpend kunnen lezen en het toe 

kunnen passen van de juiste strategieën is een ontzettend 

belangrijke vaardigheid. 
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Het komt bij alle vakken terug, bijvoorbeeld bij wereld 

oriënterende vakken. In de hogere leerjaren komt de 

nadruk steeds meer te liggen op studerend lezen en 

studievaardigheden als voorbereiding op de middelbare  

school.

Het hebben van plezier in lezen is een belangrijke voorwaarde 

voor ontwikkeling. Thuis voorlezen en samen lezen bevordert 

het leesplezier. 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. Ieder jaar 

plannen we leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek 

en de nationale voorleesweken om lezen onder de aandacht te 

brengen. Leesbeleving, voordracht en presentatie staat centraal 

tijdens de boekenbabbel waarin een kind iets vertelt over  

zijn lievelingsboek. 

Het leesproces van elk kind wordt nauwgezet gevolgd door 

verschillende toetsen. We willen lees- en taalproblemen 

vroegtijdig signaleren om zo te voorkomen dat er leerachter-

standen ontstaan. 

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 getal-

symbolen. Dit alles gebeurt in de kring, tijdens de inloop in een 

kleine groep en in de speelhoeken, passend bij het thema van 

dat moment. 

Alles Telt is een realistische rekenmethode, wat betekent dat 

deze methode uitgaat van het dagelijks leven. Veel kinderen 

hebben baat bij het gebruik van ‘echte’ materialen naast de 

oefeningen de in het boek staan. Zoals bij rekenen met geld, 

wegen en meten. Voor kinderen die wat moeite hebben met 

rekenen zijn er herhalingstaken en voor kinderen die extra 

stof aankunnen is er verdiepingsstof. Doordat voor kinderen 

heel helder is welke opdrachten voor hen bedoeld zijn, is dit 

ook goed in te plannen op de dag- of weektaak. Zij weten dan 

ook zelf wanneer zij aan de beurt zijn voor extra instructie 

Veel lezen vergroot de 
woordenschat en draagt 
bij aan begrijpend lezen.
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van de leerkracht aan de instructietafel. Hoofdrekenen, ver-

menig vuldigen, procenten en breuken kunnen ook goed op de 

computer geoefend worden. Na ieder blok is er een toets om na 

te gaan of de kinderen de stof beheersen. Vervolgens stemt de 

leerkracht het vervolgaanbod hierop af. 

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 

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. We werken met de methode Take it 

Easy, die veel gebruik maakt van interactieve filmpjes op het 

digibord. De leerlingen leren op een leuke en speelse manier 

met elkaar communiceren in het Engels. Tijdens de les komen 

vraaggesprekjes, luisteropdrachten, spelletjes en eenvoudige 

schrijfopdrachten aan bod.

Computergebruik
Binnen PCBO De Gong werken we volledig in ‘the cloud’. 

Dit houdt in dat we gebruik maken van webbased software 

passend bij de methode of los van de methode maar passend 

bij ons onderwijs. Hierbij moet u denken aan programma’s 

voor aanvankelijk lezen voor kleuters; leesspelletjes en 

leesoefeningen voor groep 3, programma’s voor rekenen, 

begrijpend lezen en topografie. 

 

Mediawijsheid
Mediawijsheid is ‘het geheel van kennis, vaardigheden 

en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en 

actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en 

fundamenteel gemedialiseerde wereld.’ Oftewel, kinderen 

moeten in staat zijn om oude media (televisie, radio, pers) 

en nieuwe media (internettoepassingen) te gebruiken. Het 

is belangrijk dat zij een gezonde mentaliteit ontwikkelen ten 

opzichte van deze media, waarbij ze zich bewust zijn van de 

mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan. De vaardigheden 

met betrekking tot nieuwe media kunnen worden ingedeeld in 

ICT vaardigheden, informatievaardigheden en veilig gebruik van 

social media. 

 

De school maakt tijdens de lessen in alle groepen gebruik van 

digiborden. Daarnaast werken de kinderen regelmatig met 

computers. Voor iedere groep zijn educatieve programma’s 

beschikbaar, als aanvulling op de verschillende vakken, zoals 

bij taal en rekenen. De computers zijn aangesloten op een 

intern netwerk zodat het niet uitmaakt op welke computer het 

kind werkt. Het kind kan op elke willekeurige computer het 

programma waar het mee wil werken openen of verder gaan 

met het werk dat het heeft opgeslagen. De leerlingen van groep 

6, 7 en 8 werken op tablets. Per tablet zijn er twee gebruikers. 

Zij zijn samen verantwoordelijk voor hun tablet.  

 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen, na toestemming van 

ouders, van de school een eigen Office 365 account. Hiermee 

krijgen zij een e-mailadres en de beschikking over One-drive 

voor het opslaan van bestanden in de “cloud”. De leerlingen 

kunnen overal en met ieder device met internetverbinding in 

hun documenten en presentaties werken. We stimuleren de 

leerlingen ook hun werk thuis te openen en hun ouders op de 

hoogte te brengen van waar ze op school aan werken. Zo hopen 

we de ouderbetrokkenheid bij het leerproces van de leerlingen 

te verhogen. Door te werken met Office 365 zijn de leerlingen 

niet meer afhankelijk van USB-sticks en besparen we veel 

papier. Naast Office 365 werken de leerlingen in MOO2.0.  

De digitale leeromgeving van Heutink-ICT. Hier hebben de 

leerlingen de beschikking over onze educatieve software.  

De leerkracht kan in MOO ook links naar educatieve websites 

toevoegen. In de hogere groepen worden gastlessen gegeven 

over veilig gebruik van social media. Steeds meer kinderen 

hebben een smartphone, die ze ook mee naar school nemen. 

Er ontstaan app-groepen, waarin volop met elkaar uitgewisseld 

wordt. De Gong kent een aantal afspraken omtrent het gebruik 

van computers en mobiele telefoons.
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Wereldoriëntatie 
In schooljaar 2015-2016 hebben we voor een nieuw wereld-

oriëntatiemethode 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.

Schooltelevisie en documentatiecentrum 
Naast de verschillende methoden wordt er veel gebruik 

gemaakt van de tv-lessen die door de schooltelevisie worden 

aangeboden. In veel vakken worden deze schooltelevisielessen 

ter ondersteuning van de leerstof gebruikt. Bij het maken van 

werkstukken en spreekbeurten kan het documentatiecentrum 

en het internet gebruikt worden. 

Verkeer 
Wij begeleiden kinderen op weg naar zelfstandigheid. Je 

zelfstandig kunnen redden in het verkeer hoort daar ook bij. 

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode Wijzer door 

het verkeer. Jezelf goed kunnen redden in het verkeer leer je 

ook door het veel te doen, zodat je in de praktijk van alledag 

kunt oefenen wat je op school hebt geleerd. Wij raden ouders 

dan ook aan regelmatig met hun kind te oefenen. In groep 

7 wordt het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland 

afgenomen. Dit verkeersexamen bestaat uit een schriftelijk 

examen en een praktijkexamen. 

Bewegingsonderwijs 
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 klauter-

materialen. 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 maand. Kinderen vanaf 

groep 4 tot en met 8 kunnen (meestal op woensdagmiddag) 

gratis, of tegen een kleine onkostenvergoeding, kennismaken 

met een sport.

Kunst en cultuureducatie
PCBO De Gong neemt deel aan het cultuuraanbod georganiseerd 

door Gigant. Het doel van het cultuuraanbod is de kinderen 

gedurende hun schoolloopbaan structureel in aanraking te laten 

komen met alle kunstdisciplines. De kinderen nemen kennis 

van kunst en het wordingsproces; ze ontwikkelen respect en 

waardering voor kunstuitingen en hun makers. Elk jaar is er een 

variatie aan onderwerpen: muziek, beeldend, literair, drama, 

dans, et cetera.
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Als je regelmatig 
beweegt, zit je lekker 

in je vel!
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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. 

Burgerschapszin en sociale integratie
De leerlingen groeien op in een samenleving met verschillende 

bevolkingsgroepen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 

kennis maken met verschillende achtergronden, religies en 

culturen van leeftijdsgenoten. Burgerschapsvorming is geen 

vak apart, maar een manier van omgaan met kinderen en 

lesgeven. Hierbij worden kinderen uitgedaagd om na te denken 

over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Zo 

leren kinderen al vroeg hun verantwoordelijkheid te nemen in 

onze democratische samenleving. Op schoolniveau wordt dit 

concreet gemaakt met behulp van schooltelevisie, die hiervoor 

speciale programma’s heeft ontwikkeld. Daar naast wordt 

aandacht geschonken aan feesten en vieringen in het kader 

van intercultureel onderwijs. Ook in onze godsdienstmethode 

Trefwoord en de methode voor wereldoriëntatie wordt op een 

structurele manier aandacht besteed aan burgerschapszin en 

sociale integratie. 

Leeractiviteiten
Naast de verschillende vakken zijn er ook regelmatig andere 

activiteiten. Zo werken we nauw samen met de kerkelijke 

gemeente De Drie Ranken in onze wijk De Maten. Ieder groep 

doet om het jaar mee aan een door hen georganiseerde activiteit.

Verschillende groepen brengen ook een bezoek aan de biblio-

theek in De Maten. Met het bejaardentehuis De Matenhof en  

de kinderboerderij in onze wijk hebben we goede contacten  

en zijn er af en toe gezamenlijke activiteiten. 

Ook worden er soms gastlessen gegeven gerelateerd aan 

een onderwerp passend bij de leeftijdsgroep. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan Voorkom! of het Rode Kruis. Alle kinderen van 

PCBO De Gong nemen elk jaar in juni deel aan de Ericacup: een 

gezamenlijke sportdag die we eens per jaar organiseren met 

twee buurtscholen.

Leerstofoverzicht

Vak- en/of vormingsgebied Methode 

Taal en spelling Kleuterplein 

 Staal 

Lezen Veilig leren lezen 

 Estafette 

Begrijpend lezen Leeslink 

Studievaardigheden Blits 

Rekenen en wiskunde Kleuterplein  

 Alles telt 

Schrijven Pennenstreken  

Engels Take it easy 

Wereldoriëntatie  IPC 

Topografie  Geobas  

Verkeer Wijzer door het verkeer  

Bewegingsonderwijs  Bewegingsonderwijs in het  

speellokaal

  Basislessen voor 

bewegingsonderwijs

Creatief Tekenvaardig  

 Handvaardig

 Textielvaardig 

 Lessen Markant 

 Muziek moet je doen 

Sociaal- emotionele vorming Kanjertraining 

Godsdienstonderwijs Trefwoord  



21

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

extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal 

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

bijbehorende basis scholen en scholen voor speciaal (basis) 

onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te 

kunnen geven.

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen  

elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste 

instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel 

met extra ondersteuning en anders op een andere school in 

het regulier of speciaal (basis) onderwijs, die de juiste onder-

steuning kan bieden. Wanneer extra ondersteuning aan de orde 

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

extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern 

begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan 

de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en 

de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd  

en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen 

wij naar de website:

swvapeldoornpo.nl

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

extra ondersteuning nodig, dan verkennen we met elkaar de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, uw verwachtingen en de 

mogelijkheden van onze school. We hanteren daarbij een aantal 

afwegingen, zoals: 

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

• Wat zijn de consequenties voor de overige leerlingen? 

• Wat zijn de consequenties voor de ‘ontvangende’ leerkracht 

en is de ondersteuning te realiseren? 

• Kunnen wij ook in de volgende groepen en gedurende 

de gehele schoolloopbaan een goede ondersteuning en 

begeleiding bieden? 

Het kan echter voorkomen, dat ouders en school van inzicht 

verschillen over de aard van het probleem en/of de inhoud 

en uitvoering van een handelingsplan voor hun kind. Als deze 

verschillen blijvend zijn en standpunten zich verharden, dan 

wordt de school gehinderd in de uitvoering van haar opdracht. 

De ouders zal in dat geval de keuze voor een andere basisschool 

worden geadviseerd. Ook bij een eventueel “blijven-zitten” 

(doublure) van een kind geeft de mening van de school de 

doorslag.

Toetsen en signaleringsinstrumenten
Op onze school wordt naast het observeren en registreren van 

observaties en de methodegebonden toetsen, gebruik gemaakt 

van de toetsen die ontwikkeld zijn door het Cito. We gebruiken 

de uitkomst van deze toetsen om de kwaliteit van ons onderwijs 

te volgen en de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. 

Daarnaast gebruiken we een digitaal volgsysteem DORR bij de 

kleuters in de onderbouw en ZIEN in groep 1 tot en met 8 voor 

het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Voor de kleuters gebruiken we de toets Taal voor kleuters 

en Rekenen voor kleuters. Bij twijfel over rijpheid voor de 

overgang naar groep 3 worden er aanvullende onderzoeken 

en toetsen afgenomen. In groep 3 tot en met 8 worden in 

januari en in juni toetsen afgenomen voor taal, begrijpend 

lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Voor het volgen van 

de ontwikkeling van het technisch lezen wordt het ‘Protocol 

leesproblemen en dyslexie’ gevolgd met de daarbij behorende 

signaleringsmomenten en interventieperiodes. 
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Vanaf groep 3 doen de kinderen ook de Avi-leestoets. Een 

overzicht van de toetsresultaten wordt toegevoegd aan het 

leerling-rapport dat twee keer per jaar meegegeven wordt. In 

groep 7 nemen we tevens de Cito-entreetoets af. We weten dan 

aan welke onderdelen van de vakken extra aandacht gegeven 

moet worden. In groep 8 wordt de eindtoets ‘IEP’ afgenomen.  

Bovengenoemde toetsen zijn landelijk genormeerd. De resultaten 

van deze toetsen worden zorgvuldig in kaart gebracht en 

geanalyseerd. Bij een opvallende score wordt dit besproken met 

de interne begeleider. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen 

bieden die het bij het volgen van onderwijs nodig heeft, wordt 

er samen met u een plan gemaakt om het kind zo effectief 

mogelijk te kunnen helpen. Soms is er meer nodig en kan extra 

ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het samenwerkingsverband 

nodig zijn. De aanvraag hiervoor wordt door u ondertekend. 

Ook wanneer uw kind onze school al bezoekt, kan het zijn dat 

we ontdekken dat er behoefte is aan extra ondersteuning. Dit 

betreft niet alleen kinderen met specifieke leerproblemen en/

of leerachterstanden. Ook meerbegaafde leerlingen worden 

door ons nauwkeurig gevolgd door middel van observaties en 

toetsen. We bepalen samen met de ouders van het kind welke 

ondersteuningsbehoefte er is en of de school deze kan bieden. 

Plusprogramma (begaafdheid) 
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op 

maat voor begaafde kinderen. Onze 27 basis scholen hebben 

de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Het fundament is het Basisplus, de 

begeleiding van begaafde leerlingen op de eigen school. Op dit 

fundament staan twee pijlers: de Bovenschoolse Plusklas en de 

Plusbegeleiding. Van begaafde kinderen wordt vaak gedacht dat 

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

leerlingen kunnen zórg leerlingen zijn, die vastlopen op hun 

reguliere basisschool.

Basisplus op onze school 
Op onze school wordt BasisPlus in de eerste plaats vorm-

gegeven 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 tot en met 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 50 minuten bij elkaar komt. In de Lift leren we de 

leerlingen leren en werken. We bepalen samen wat het doel is 

van een opdracht, hoe ze dat doel kunnen behalen en aan welke 

eisen het eindproduct zou moeten voldoen. 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. 

 

Het selecteren van leerlingen voor de Lift is een zorgvuldig 

proces, dat halfjaarlijks plaats vindt, vooral naar leer- en 

persoonlijk heids eigenschappen van begaafde kinderen 

wordt gekeken. Leerkrachten bekijken samen met de 

intern begeleider, de leerkracht van de Lift en de specialist 

begaafdheid welke kinderen een hulpvraag hebben die in  

De Lift ondersteund kan worden. 

De bovenschoolse PlusKlas  
De PlusKlas is gehuisvest op de Regenboog Osseveld, maar is 

bedoeld voor alle PCBO scholen in Apeldoorn. Kinderen die door 

hun hoogbegaafdheid problemen ondervinden, kunnen hier op 

advies van hun eigen basisschool een dagdeel per week naar toe 

als aanvulling op de BasisPlus. Leren leren, Filosofie, expressie, 

emotionele training en spelonderdelen hebben een plaats in 

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

verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de leslocatie van 

de Plusklas.
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De Plusbegeleiding
De Plusbegeleiding adviseert en ondersteunt leerkrachten, 

intern begeleiders en teams bij de begeleiding van begaafde 

leerlingen. Zo kunnen zoveel mogelijk leerllingen onderwijs op 

maat krijgen en ontdekken scholen hoe zij gedifferentieerd 

onderwijs kunnen bieden.

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

verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis 

worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke 

Leerlingen IJsselgroep. 

Wanneer komt uw kind in aanmerking?

• Als uw kind leerplichtig is.

• In verband met ziekte niet in staat is de school te  

bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig  

niet het geval zal zijn. 

Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde 

vrijwilligers. Voordat met de lessen wordt gestart, wordt contact 

opgenomen met de school. Kijk voor meer informatie en 

contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl. 

Intensieve taalklassen
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor 

basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder PCBO Apeldoorn. De 

Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan veertien scholen in 

Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een 

risico op taalachterstand. 

Er is één bovenschoolse klas voor neveninstromers,  

leerlingen vanaf 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 taalklas worden kinderen taalvaardiger gemaakt,  

het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat.  

Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie 

en “begrijpen wat je leest”. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen 

vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch 

lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen 

dit gebruiken om voor leerlingen die na groep 4 instromen een 

ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van 

deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklassen, 

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

Zie ook intensievetaalklassen-apeldoorn.nl
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Coöperatief leren
in alle groepen.
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VERSLAGLEGGING EN INFORMATIEVOORZIENING
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. 

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. Naar aanleiding 

van dit rapport krijgen ouders de gelegenheid vragen te stellen 

en van gedachten te wisselen tijdens spreekavonden. 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. 

Onderwijskundige rapporten
Van iedere leerling die de school verlaat, stelt de groepsleer-

kracht een onderwijskundig rapport op voor de ontvangende 

school. De directeur leest dit rapport door en ondertekent het. 

Een afschrift van dit rapport wordt ter ondertekening aan de 

ouder/verzorger van de leerling verstrekt. 

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. 

Kind Centraalgesprek
Alle ouder/verzorger vullen aan het begin van ieder schooljaar 

het Kind Centraal-formulier in. Dit formulier wordt gebruikt om 

de nieuwe groepsleerkracht(en) goed te informeren over de 

specifieke aandachtspunten en achtergronden van hun kind. 

Gedurende de eerste weken van het schooljaar kunt u samen 

met de leerkracht aan de hand van dit formulier met elkaar een 

Kind Centraal gesprek voeren.
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Tienminutengesprekken 
Vier keer per jaar staat er een week van tienminutengesprekken 

gepland, met in die week één gezamenlijke gespreksavond. 

Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school hebt, krijgt u 

voorrang bij het inplannen op de gezamenlijke gespreksavond. 

De leerkracht kan uiteraard eveneens het initiatief tot het 

inplannen van een tienminutengesprek nemen, ook als u zich 

niet heeft opgegeven voor een tienminuten gesprek.

Leerlingdossier
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:

• Bij de aanvraag van extra ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband.

• Bij de plaatsing van uw kind op het speciaal onderwijs.

• Bij de overgang naar een andere school.

Voor alle andere gevallen moet u toestemming geven aan 

derden om het dossier in te mogen zien.

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-visite-

weken’ 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. De intekenlijst hangt 

twee weken van tevoren naast het lokaal zodat ouders kunnen 

intekenen. 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. 
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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
Voor de digitale communicatie met ouders maken wij gebruik 

van Parro. Dit is een afgeschermd platform dat alleen beschikbaar 

is voor betrokkenen van De Gong zoals ouders en teamleden. 

Ouders beheren hun eigen contact gegevens. Ouders ontvangen 

als hun kind start op De Gong, een uitnodiging met unieke 

aanmeldingscode, waarmee de gegevens van het kind (of 

kinderen) worden geactiveerd. Als het account geactiveerd is 

bepaalt u zelf uw nieuwe inloggegevens, Vanaf dat moment kan 

alle informatie via Parro worden verstuurd en kan het account 

worden geoptimaliseerd en aangevuld. 
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We willen u als ouder
zoveel mogelijk 

betrekken bij de school.
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OUDERS EN DE SCHOOL
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. 

Verwachtingen over en weer
Deze schoolgids geeft een beeld van wat u van de school mag 

verwachten. Andersom is het ook goed om helder te hebben 

wat de school van u verwacht als u uw kind inschrijft bij De 

Gong. Wij verwachten van u als ouder; 

• dat u onze visie en identiteit onderschrijft en ondersteunt;

• dat u op onze informatieavonden komt;

• een bijdrage aan ouderhulp op enig moment in het 

schooljaar;

• dat u positief over onze school praat;

• dat u de schoolafspraken onderschrijft en ondersteunt;

• dat u vanuit vertrouwen met de leerkracht communiceert;

• samenwerking in het opvoeden van de kinderen;

• dat u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

De Kanjertraining vormt de basis van onze omgangsvormen. 

Deze gelden voor iedereen die bij de school betrokken is. 

Onze school wil laagdrempelig zijn voor ouders en inves-

teert 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 panel-

gesprekken weten we wat er leeft, waarmee de school op de 

goede weg is en welke vragen beantwoord kunnen worden. 

Medezeggenschap (MR, GMR en leerlingenraad)
De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de mede-

zeggenschap 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. 

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. 

De leerlingenraad bestaat uit zes tot acht kinderen. Vanaf  

groep 6 worden er twee kinderen per groep gekozen. Een jaar 

lang mogen deze kinderen hun klas vertegenwoordigen. Eén 

keer in de twee maanden komt de raad bijeen onder leiding van 

een leerkracht. De leerlingenraad geeft advies aan de directeur 

ten aanzien van verschillende zaken die in de school spelen. 

Onderwerpen die aan bod komen: het kiezen van boeken tijdens 

de Kinderboekenweek, een nieuwe methode, regels in de school 

en ons rapport.
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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: 

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. 

Gescheiden ouders
Regelmatig heeft school te maken met ouders die gescheiden 

zijn. Het invullen van het gezamenlijk gezag verloopt meestal 

zonder problemen en beide ouders zorgen in overleg voor goed 

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

vragen ten aanzien van het gezamenlijk gezag in contact met 

school. We willen hier bij inschrijving graag duidelijke afspraken 

over maken in het belang van het kind. 

Ouderraad (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. 

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer en innen 

van de vrijwillige bijdrage van elke ouder. Hiervoor gebruikt de 

ouderraad Wiscollect. 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 vier-

ingen 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 2018 - 2019 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.

Mocht de vrijwillige ouderbijdrage voor u een financieel 

probleem opleveren, dan kunt u contact opnemen met  

Stichting Leergeld. De OR is te bereiken via  

orgong@pcboapeldoorn.nl.

- hulp bij lezen
- talentenmiddagen
- computers
-  begeleiding bij 

sporttoernooien  
en speldagen

-  het rijden bij  
uitstapjes et cetera. 
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Een basisprincipe in de wet is dat de verzorgende ouder de 

andere ouder informeert. Beide ouders kunnen een account 

aanmaken en zo de informatievoorziening van school 

ontvangen. Wij voeren de gesprekken over de ontwikkeling 

van het kind met beide ouders gezamenlijk en geven één 

ouderkalender en één rapport mee aan het kind.

Als het basisprincipe waarin de verzorgende ouder de andere 

ouder informeert niet goed uitgevoerd wordt, heeft de niet 

verzorgende ouder het recht rechtstreeks aan de school om 

informatie te vragen. Worden de onderling tussen ouders 

gemaakte afspraken niet nagekomen door één van de ouders, 

dan zal de andere ouder zich tot de rechter kunnen wenden 

om alsnog nakoming van de afspraken af te dwingen. Van de 

school kan niet worden verwacht dat zij zich aan deze afspraken 

houden aangezien deze afspraken alleen tussen de ouders 

onderling gelden en in het geval van een conflict tussen beide 

ouders een onwerkbare situatie met zich meebrengt.
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PRAKTISCHE ZAKEN 
Medicijngebruik op school
Het is voor leerkrachten en hulpouders in principe niet toege-

staan om medicijnen toe te dienen bij leerlingen. Er zijn echter 

uitzonderingen op deze afspraak. Dan geeft de leerkracht in 

overleg met directie en op verantwoording van de ouder, het 

kind de medicatie, die nodig is.

Oorlogsspeelgoed- en kleding
Wij vragen u om uw kind geen oorlogsspeelgoed mee te 

geven naar school. Ook stellen we het op prijs als uw kind niet 

in camouflagekleding naar school komt. Er is in de wereld al 

zo veel geweld. In school zien wij daar liever geen afgeleiden 

van. We willen de kinderen zich bewust maken van een wereld 

waarin we elkaar respecteren en waarin we proberen problemen 

op te lossen door gesprekken erover te voeren in plaats van met 

agressie te reageren.

Pleinafspraken grote plein 
Buiten schooltijd is het schoolplein een openbaar speelterrein 

voor kinderen tot 13 jaar. Roken is verboden op ons plein en er 

worden geen honden toegestaan. Met deze afspraken houden 

we het voor iedereen fijn op ons schoolplein:

• Op het plein gebruik je de materialen waarvoor ze zijn.

• Voetballen doen we mooi... in de pannakooi.

• Drie keer de bal op de weg... dan pech! 

• Eenmaal op het plein, dan blijf je daar. Dus niet meer... 

heen en weer!

• Op het plein gebruik je je verstand, dus je hebt je fiets  

aan de hand.

• Je komt pas om 8.15 en 12.45 uur op het plein.  

Te vroeg van huis gaan is dus niet fijn…

• Om 8.20 en 12.50 uur gaat de deur open en gaan we allemaal 

naar onze klas lopen.

• Voor en na school letten we op ieders veiligheid. Dus geen 

ballen op deze tijd.

• Wieltjes op het plein, met pols- en kniebescherming mag je 

er zijn.

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.

Beleid mobiele telefoons 
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken in onze huidige 

maatschappij. Het is de gezamenlijke taak van ouders en 

school om kinderen hier goed mee te leren omgaan. Daarom 

hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele 

telefoons. Deze gelden voor kinderen, leerkrachten en ouders 

die werkzaamheden op school uitvoeren:

1. Mobiele telefoons staan onder schooltijd uit, de school is 

dan op het vaste nummer bereikbaar.

2. Bij speciale activiteiten mag een mobiele telefoon alleen 

gebruikt worden na toestemming van de leerkracht.

3. Bij overtreding wordt de telefoon voor een dag ingenomen. 

Bij herhaaldelijke overtreding geldt dit voor een week en 

worden ouders ingelicht.
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4. Het bij je dragen van een mobiele telefoon is op eigen 

risico! Beschadigingen, verlies of diefstal is daarmee dus 

voor eigen rekening. Dit geldt ook voor iPod, MP3-spelers, 

PDA’s en dergelijke.

Groepsindeling
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het 

toewijzen van groepsleerkrachten op een groep wordt gedaan 

door de directie van de school. Criteria voor het samenstellen 

van groepen zijn:

• verhouding jongens- meisjes;

• aanwezigheid van een broertje/zusje;

• evenredige verdeling van het aantal zorgleerlingen per groep;

• sociaal-emotionele factoren.

Elke leerling kan te maken krijgen met het fenomeen combi-

natieklas. Ook combinatieklassen met een tussenjaar zijn 

soms mogelijk, zoals een groep 3-5. Daarnaast is het mogelijk 

dat kinderen gedurende een schooljaar van groep wisselen 

wanneer dit voor de gehele school van belang is. Hierbij valt 

concreet te denken aan het opstarten van een instroomgroep 

voor jongste kleuters waarbij de kinderen die als laatste zijn 

ingestroomd in een andere kleutergroep doorschuiven naar 

deze instroomgroep.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de continuïteit te 

waarborgen. Maar ook op onze school hebben we te maken 

met afwezigheid van leerkrachten. Door ziekte, door een verlof 

of doordat een teamlid een andere baan krijgt. Het is dus niet 

zeker dat de leerkracht die verbonden is aan de groep van uw 

kind, dat ook blijft gedurende het schooljaar. Wij hopen dat 

natuurlijk wel. Mocht één van onze vaste teamleden afwezig 

zijn, voor korte of langere tijd, lossen wij de situatie zo goed 

mogelijk op, door vooral ook te kijken naar wat goed is voor  

ál onze leerlingen.

PCBO De Gong hanteert geen maximale groepsgrootte. 

Factoren zoals zorgvraag, pedagogisch klimaat en extra 

ondersteuningsmogelijkheden bepalen hoeveel kinderen  

in een bepaalde groep kunnen worden geplaatst. De directie 

maakt hierin een verantwoorde afweging.
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 GROEP LEERKRACHTEN DAGEN 

Peuters Juf Mariska en juf Romy: maandag 

 Juf Xandra en juf Judith: dinsdag   

 Juf Xandra en juf Demi: donderdag  

1-2A Juf Saskia: maandag/dinsdag/vrijdag 

 Juf Mieke: woensdag/donderdag 

1-2B Juf Karlijn: maandag tot en met vrijdag 

3 Juf Izanne:  maandag/dinsdag

 Juf Elzelien:  woensdag 

 Juf Marianne:  donderdag/vrijdag 

4 Juf Ina: maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag

 Juf Mirjam: donderdag 

5 Juf Regina: maandag/dinsdag 

 Juf Loes woensdag/donderdag/vrijdag 

6 Juf Stephanie: maandag/dinsdag/vrijdag

 Juf Joke: woensdag/donderdag 

7 Juf Marlies: maandag/dinsdag/woensdag/donderdag

 Juf Elzelien: vrijdag 

8 Juf Hilde: maandag/dinsdag/woensdag 

 Juf Irma: donderdag/vrijdag 

 ANDERE FUNCTIES/TAKEN DAGEN 

IB Juf Annalieke: maandag/dinsdag/donderdag 

Administratie Juf Janny:  maandagochtend 

ICT Meester Ronald: wisselend  

Onderwijs  Juf Xandra: maandag/donderdag/vrijdag 
Assistent   

Leraar Meester Erik: woensdag/donderdag/vijdrag
Ondersteuner   

Locatieleider Sanne Veltman: maandag/dinsdag/woensdag/donderdag 

Teaminzet schooljaar  
2018 - 2019
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Vervanging
Wij proberen ouders van de onderbouwgroepen in geval van 

vervanging, waar mogelijk, tijdig te informeren via DigiDuif. 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. 

Huiswerk
Vanaf de middenbouw beginnen we met het geven van een 

huiswerk. Dit wordt ieder jaar verder uitgebreid, zodat de 

leer lingen in groep 8 zeer regelmatig huiswerk meekrijgen. In 

groep 7 en 8 moeten de kinderen over een agenda beschikken. 

Wij leren de kinderen op deze wijze een agenda te gebruiken 

en hun huiswerk te plannen. De overgang naar het voortgezet 

onderwijs, waar direct met huiswerk begonnen wordt, is dan 

niet zo groot.

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

nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. 

Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de 

boeiende wereld van professionals op het gebied van onder 

andere techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. Een 

wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw 

mee in aanraking komen. De kinderen maken kennis met 

interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen 

aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, 

krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden 

en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit 

alles met als doel hen te ondersteunen 

en motiveren in hun keuze voor een 

vervolgopleiding.  

Voor meer informatie: 

kidscollegeapeldoorn.nl  

Aanmelden kan via de 

school of de website.

Ontruimingsoefening
Tweemaal per jaar houden we een ontruimingsoefening in 

school. Dit doen we om de kinderen bekend te maken met 

de ontruimingsprocedure zodat zij niet in paniek raken bij 

een werkelijke calamiteit. In de periode voorafgaand aan 

een ontruimingsoefening wordt het ontruimingsplan goed 

doorgesproken in de groepen. De uitgang en de route worden 

verkend. Zo ook de verzamelplaats per groep en de wijze 

waarop verzameld wordt. Onze ervaring is dat door deze 

oefening de kinderen zeer vlot en geordend de school uit 

kunnen gaan. Iedere werkdag zijn er BHV-ers werkzaam in 

onze school. 

Schoolreis en schoolkamp
De kleuters en de groepen 3 en 4 gaan één keer per jaar op 

schoolreisje naar een locatie binnen Apeldoorn. De groepen 5 

en 6 gaan wat verder weg. Voor de schoolreisjes van groep 1 tot 

en met 6 moet u apart betalen. 

De kinderen van groep 7 nemen deel aan het HAPS- project.  

Zij wonen en werken drie dagen lang in de Steentijd. Groep 8 

heeft een eindkamp van drie dagen in Giethoorn. Deze kampen 

kosten tussen de 85,- en 95,- euro per kind. 

Het schoolreisje en kamp maakt onderdeel uit van ons 

onderwijsprogramma. Wij achten het dan ook van wezenlijk 

belang dat kinderen meegaan. Alleen in zeer bijzondere 

situaties kan daarvan worden afgeweken. Hiervoor vragen u 

contact op te nemen met de directie van de school. Mocht na 

onderling overleg worden besloten dat uw kind niet meegaat, 

dan zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod binnen 

een andere groep. Vanaf vijf jaar vallen kinderen immers onder 

de (eventuele gedeeltelijke) leerplichtwet.
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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, 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. 

Schooltijden
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht op het plein aanwezig. De 

pleinwacht doet om 8.20 uur de deur open, waarna kinderen 

rustig naar binnen mogen lopen. Wij willen graag op tijd 

beginnen. Te laat komen kan een keer gebeuren. Als dit 

vaker dan drie keer voorkomt zullen we u als ouder daarop 

aanspreken. Als uw kind om 8.45 uur of 13.15 uur nog niet  

op school is bellen we u voor de zekerheid op. 

Groepen 1 tot en met 8 

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

Eten en drinken 
Alle kinderen eten op school met hun eigen leerkracht. 

De groepen 3 tot en met 8 hebben op twee verschillende 

tijden pauze, zodat er veel speelruimte is op het schoolplein. 

Afhankelijk van de pauzetijd eten en drinken de kinderen 

voor of na de ochtendpauze. Om onze hoeveelheid afval 

binnen de perken te houden, stimuleren wij het meenemen 

van drinkbekers en broodtrommeltjes. Schoolafspraak is dat 

afval van pakjes weer mee naar huis gaat, om daar gescheiden 

weggegooid te kunnen worden.Het is niet toegestaan snoep, 

chocolade, kauwgum, energy drankjes en koolzuurhoudende 

drank mee naar school te nemen.



Vakanties 
    en vrije dagen

Vrije dagen
 leerlingen

Groep 1/2  21 september 2018
 19 oktober 2018
 23 november 2018
 21 december 2018
 1 februari 2019
 22 maart 2019
 19 juli 2019

Groep 3 21 december 2018
 1 februari 2019

Alle groepen 29 oktober 2018
 30 oktober 2018
 21 februari 2019
 22 februari 2019
 25 maart 2019
 11 juni 2019
 5 juli 2019

Astervakantie 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

Tweede Paasdag maandag 22 april 2019

Koningsdag zaterdag 27 april 2019

Meivakantie Zaterdag 27 april tot en 

 met zondag 5 mei 2019

Hemelvaart  donderdag 30 mei en  

vrijdag 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019

Zomervakantie zaterdag 20 juli tot en met  

 zondag 1 september 2019
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Ziekmelden en verlofaanvraag 
Wanneer uw kind ziek is willen we dat graag van u vóór school-

tijd weten. Het is niet de bedoeling dat een broer of zus het ziek 

zijn meldt. We verwachten van u dat bezoeken aan de dokter, 

tandarts of andere specialisten zoveel mogelijk buiten de 

schooltijden worden afgesproken.

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 school-

vakanties 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 

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:

• aanvraagformulier vakantieverlof buiten schoolvakantie.

• aanvraagformulier verlof andere gewichtige 

omstandigheden (geen vakantieverlof).

Sponsoring
Onder sponsoring verstaan we het verstrekken van giften  

(geld en/of goederen) door de ene partij, de sponsor, met als 

doel het leveren van een tegenprestatie door de andere partij, 

de school. Doelen: naamsbekendheid en omzetstijging voor 

de sponsor en extra inkomsten voor de school. In bepaalde 

gevallen is sponsoring toegestaan, zoals bijvoorbeeld het 

plaatsen van advertenties in de schoolkrant. Voor de overige 

zaken is de notitie sponsorbeleid van het PCBO Apeldoorn 

van toepassing. Deze notitie is in overeenstemming met het 

convenant sponsoring zoals afgesloten door de staatssecretaris 

met vijftien organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. 

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

sponsoring, na toestemming van het bestuur PCBO. Wanneer 

sponsoring onder bepaalde voorwaarde toegestaan wordt, zal 

er een schriftelijke overeen komst gesloten worden door het 

bevoegd gezag (het bestuur) en de sponsor. 

 

Verzekering
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten bij Verus. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 

zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn 

(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schade-

claims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen 

u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 

misverstand.
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• 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 on-

gelukkige 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.

Samen spelen  
én leren.

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

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

In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen 

bijvoorbeeld met verhuizing te maken hebben. Maar soms is 

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

andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse 

Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds 

wisselen zo veel mogelijk te beperken. Dit omdat wisselen van 

school de leerprestaties van de leerling niet ten goede komt. 

Wanneer overstappen?

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

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

- Verhuizing.

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

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

- Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon 

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

drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan. 

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

intern begeleider of kijk op www.pcboapeldoorn.nl.
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KINDEROPVANG
Kindcentrum De Gong biedt onderwijs en opvang aan, in één 

gebouw, voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Binnen de leefgemeen-

schap van het Kindcentrum spelen, leren en ontmoeten kin-

deren, 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. 

Peutergroep
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. 

Openingstijden maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 - 

14:30 uur. Op deze dagen kunnen peuters ook gebruikmaken 

van de voorschoolse opvang vanaf 7:15 uur en/of hele 

dagopvang tot 18:30 uur. Peuteropvang wordt aangeboden 

gedurende 48 weken per jaar. De peutergroep is gesloten 

tussen Kerst en Nieuwjaar en in week 2,3, en 4 van de 

zomervakantie van school.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Voorschoolse opvang (VSO)

Vanaf 7.15 uur is uw kind welkom in de voorschoolse opvang. 

Ouders zal gevraagd worden hoe laat zij hun kind(eren) komen 

brengen in verband met het gezamenlijk ontbijt. 

Openingstijden:

Alle dagen van de week van 7.15 tot 18.30 uur.

Naschoolse opvang (NSO)

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.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag aansluitend aan schooltijd. Gedurende 48 

weken per jaar en gedurende de studiedagen van de school.

Het is mogelijk een aanvullend opvangcontract af te sluiten 

voor de overige vier weken. Ook is het mogelijk alleen een 

vakantieopvang af te nemen. Dit is overigens ook inclusief 

studiedagen van de school.

Contactgegevens
U kunt uw kind(eren) rechtstreeks digitaal inschrijven op  

www.dok13.info – Aanmelden of via de link op de website  

van de school. Voor meer informatie belt u 06 - 502 648 81 

Stichting DOK13.
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SCHOOLKEUZE NA DE BASISSCHOOL
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: 

• Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding 

nodig is voor welk beroep. 

• Een preadvies eind groep 7. 

• Een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs. 

• Een oriëntatie van ouders en kinderen via de open dagen en 

voorlichtingsavonden om hen nader kennis te laten maken 

met de scholen. 

• Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de 

schoolkeuze, zoals: mogelijkheden, interesses, motivatie en 

doorzettingsvermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet 

onderwijs.

• Het maken van de eindtoets. 

De overdracht van gegevens naar het VO 
Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het zoeken van 

een school voor voortgezet onderwijs, die past bij de moge-

lijkheden 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. 

Om voor plaatsing in het praktijkonderwijs of leerwegonder-

steunend onderwijs (dit zijn scholen of delen van scholen voor 

voortgezet onderwijs met een speciaal programma en kleine 

groepen) in aanmerking te komen, moet een speciale toets 

worden afgenomen, het capaciteitenonderzoek. 

Om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onder-

wijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, vindt er van 

te voren overleg (mondeling en/of schriftelijk) plaats met de 

ontvangende scholen. De school verzorgt verder de aanmelding 

naar de school voor het voortgezet onderwijs. Naast het aan-

meldingsformulier sturen we het onderwijskundig rapport en 

afschrift van de eindtoets mee. Sommige scholen voor VO 

nemen nog een aparte instaptoets af. Hier krijgt u dan bericht 

over van de betreffende scholen.

We willen ook graag weten of ons advies klopt. Jaarlijks krijgen 

we van veel scholen voor Voortgezet Onderwijs een uitdraai van 

de rapporten van onze oud-leerlingen. Een enkele school stuurt 

een afgevaardigde om de oud-leerlingen te bespreken. 

Resultaten 
Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde standaard-

score van de IEP eindtoets vanaf groep 8 van schooljaar  

2016 - 2017 en 2017 - 2018 

 Jaar Gemiddelde standaardscore IEP

2016 - 2017
82 (dat is boven het landelijk 
gemiddelde)

2017 - 2018
78,5 (dat is onder het landelijk 
gemiddelde) 
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Wanneer veiligheid, vertrouwen 

en respect de basis zijn, kun je 
veel van elkaar leren.
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KWALITEITSBELEID
Op De Gong wordt cyclisch en planmatig gewerkt aan 

schoolverbetering aan de hand van de PDCA-cirkel. (Plan, Do, 

Check, Act). Deze cyclus komt in alle lagen van de organisatie 

terug. Zo werken we op PCBO niveau vanuit een strategisch 

meerjarenbeleidsplan samen met bestuur en directie aan 

verbetering. We werken op schoolniveau aan verbetering 

door middel van een schoolplan en daaruit voortvloeiende 

jaarplannen. Op groepsniveau werken we met groepsplannen 

per vakgebied. 

Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend, maar gaat niet 

vanzelf. Wij blijven voortdurend kijken naar de kwaliteit van ons 

onderwijs. Dat doen we door planmatig te werken, maar ook 

aan de hand van team- en bouwvergaderingen, teamscholing 

tijdens de gezamenlijke studiedagen, groepsbesprekingen, 

opbrengstgesprekken en tijdens 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 structureel feedback. 

Naast de ouderpanels en de leerlingenraad, plannen we  

aan het einde van de schoolperiode een ‘Einde basisschool 

gesprek’ met de ouders van groep 8 om te horen wat we  

hebben waargemaakt en waar nog kansen liggen. 

Onze werkwijze wordt structureel door de rijksinspectie van 

het primair onderwijs uitvoerig doorgelicht. Het verslag hier-

van wordt met de medezeggenschapsraad besproken. Ook de 

ouders informeren we en stellen we op de hoogte van onze 

verbeterplannen via de nieuwsbrief en de website van de school. 

Schoolplan 
Het team van PCBO De Gong 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 school-

ontwikkeling voor de periode 2015-2019. In het schoolplan  

zijn de strate gische visie en beleidskeuzes op hoofdlijnen  

voor de komende vier jaar beschreven. De directie heeft samen 

met het team gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Een 

goede planning en control-cyclus is van groot belang voor het 

bereiken van de resultaten. Het schoolplan dient daarvoor als 

basis. 

Het schoolplan heeft diverse functies:

• Presentatie van de school en het beleid.

• Kader voor de interne dialoog.

• Basis voor gedetailleerde jaarplanning.

• Verantwoordingsdocument inspectie en Raad van Bestuur.

Jaarplan 
Vanuit het schoolplan worden jaarplannen opgesteld. Deze 

jaarplannen worden halfjaarlijks en jaarlijks door het team 

geëvalueerd en besproken met de medezeggenschapsraad. 

We willen vanuit ons enthousiasme soms meer aanpakken dan 

realistisch is. Zowel vanuit de medezeggenschapsraad als vanuit 

de inspectie is ons meegegeven meer focus aan te brengen in 

de doelstellingen in de jaarplannen. 
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Groepsplan
PCBO De Gong streeft na dat we het optimale uit ieder 

kind halen. Op groepsniveau werken we systematisch aan 

het verbeteren van ons onderwijs met een groepsplan per 

vakgebied. Door middel van de methodetoetsen en het CITO 

leerlingvolgsysteem signaleren we de didactische ontwikkeling 

van kinderen. Het CITO leerlingvolgsysteem omvat toetsen 

voor het basisonderwijs. Deze CITO toetsen zijn onafhankelijke 

niet-methode gebonden toetsen. De leerkracht analyseert 

deze én de methodetoetsen zodat er inzicht ontstaat in de 

resultaten en de groei van de groep als geheel en van de 

individuele leerling. Voor het in kaart brengen van de sociaal 

emotionele ontwikkeling hanteert de leerkracht ZIEN als 

signaleringsinstrument. Deze digitale vragenlijsten worden 

tweemaal per jaar ingevuld en geanalyseerd. 

De resultaten van de groep worden door de leerkracht 

opgenomen in het groepsplan. Hierin worden de doelen  

voor de daaropvolgende tien weken omschreven.  

Tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleiders 

worden de resultaten tussentijds geëvalueerd. Het groepsplan 

kan worden bijgesteld. 

Tweemaal per jaar, nadat de citotoetsen zijn afgenomen,  

voeren de leerkrachten samen met de ib’er een opbrengst-

gesprek met directie naar aanleiding van de behaalde 

resultaten en de ana lyses. Hier worden afspraken gemaakt 

voor de voorliggende periode. Er wordt vervolgens een nieuw 

groepsplan opgesteld. 

Nascholing team
Ieder jaar bekijken en bespreken we als team waar wij ons 

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 professionalisering van het team:

• Kanjertraining.

• Inspirerend onderwijs geven door middel van ICT.

• Coöperatieve werkvormen.

• Feedback geven en ontvangen.

• Wereldoriëntatie geïntegreerd aanbieden middels IPC.

• Master Special Educational Needs.

• Cursussen rondom passend onderwijs.

• Gymopleiding.

• Rekenspecialist.

• IPC specialist.
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ZORG EN DE SCHOOL 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin 

voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De 

schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en 

komen regelmatig op school. 

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

de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau 

geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de 

basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. 

In het jaar dat uw kind vijf jaar is, wordt u uitgenodigd om 

samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige 

meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling 

en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest 

gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen delen. 

Eventueel maakt het CJG dan nog een extra afspraak met u/

uw kind of maken ze een afspraak met de schoolarts van het 

CJG. Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een vragenlijst van de 

logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en praten. Ook de 

leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het kan zijn dat ze 

u uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste als dat voor 

uw kind helpend kan zijn. Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u 

uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. Ze 

meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen ze 

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

U bespreekt dan samen de lichamelijke veranderingen van uw 

kind in de (komende) puberteit. 

Kernteam 

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? 

Vraag dan gerust via de ib’er van onze school advies aan het 

kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. 

Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u en uw kind 

mee. Samen kunt u bespreken en bekijken wat er eventueel 

nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 

Contact met het CJG:

info@cjgapeldoorn.nl 

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

www.cjgapeldoorn.nl 

www.facebook.com/CJGapeldoorn
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KLACHTEN PROCEDURE
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
PCBO De Gong hecht aan goede relaties en een goede samen-

werking tussen iedereen die bij onze school hoort. We streven 

een open en constructieve communicatie na, waarbij ook ruimte 

is voor opbouwende kritiek en feedback. Ons uitgangspunt is 

dat wij problemen die tussen betrokkenen binnen onze Gong 

gemeenschap spelen, graag zo dicht mogelijk bij de bron willen 

oplossen. Belangrijk daarbij is dat u niet blijft rondlopen met iets, 

maar contact opneemt met de groepsleer krachten, zodat we 

samen in een vroegtijdig stadium naar een passende oplossing 

kunnen zoeken. We hebben immers het zelfde belang voor ogen 

en dat is dat het goed gaat met ‘ons’ kind! 

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 

school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 

personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afge-

handeld. Is dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk dan 

kan een beroep worden gedaan op deze klachtenregeling. Elke 

PCBO school heeft een klachtenregeling die op te vragen is of ter 

inzage ligt bij de directeur. De klachtenregeling is ook digitaal op 

de schoolwebsite terug te vinden. Hierin staat aangegeven hoe 

een klacht ingediend moet worden.

In het kader van de klachtenregeling is er per school een 

contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake 

de taak van de contactpersoon verwijzen wij u naar de 

Klachtenregeling. Contactpersoon voor onze school is  

Annelieke van der Veen. 

De vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn is:
De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn

Tel. 055 – 366 75 65

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

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

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 groeps-

leerkracht 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.



ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS
PCBO De Gong
Koperslagersdonk 4

7326 HM Apeldoorn

055 - 542 22 93
gong@pcboapeldoorn.nl

gong.pcboapeldoorn.nl

Facebook.com/PCBODe Gong

Kinderopvang De Gong
06 - 50 26 48 81

www.dok13.info

Markant muziek en cultuur educatie
markantapeldoorn.nl 

PCBO Apeldoorn
Jean Monnetpark 27

7336 BA Apeldoorn

055 - 522 44 77
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De Gong is onderdeel van:

De Gong
Koperslagersdonk 4

7326 HM Apeldoorn

Tel.: 055 - 542 22 93

gong@pcboapeldoorn.nl

www.gong.pcboapeldoorn.nl


