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Voorwoord
Deze schoolgids is speciaal voor u, (toekomstige) ouder van een kind van PC Daltonschool Willem van
Oranje. In deze gids leggen wij u uit hoe wij het onderwijs organiseren. De basisschool is de plek waar
uw kind een groot deel van zijn of haar jeugd doorbrengt. Om de schoolperiode zo goed mogelijk te
laten verlopen, is het fijn dat u goed op de hoogte bent van wat er allemaal in de school gebeurt. Daar is
deze gids voor.De ontwikkeling van uw kind wordt positief beïnvloed door een goede relatie tussen u
als ouder en wij als school. Als school verwachten we dan ook dat u, waar mogelijk, bijdraagt aan de vijf
kernwaarden van Dalton (vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren,
effectiviteit en doelmatigheid) en ons ondersteunt in het ontwikkelproces van uw kind. Op deze manier
willen wij, samen met u, de meest optimale omstandigheden creëren waarin uw kind wordt voorbereid
op het functioneren in onze huidige samenleving, maar ook die van de toekomst.
Namens het team,
Brigitte van Ittersum (directeur) PC Daltonschool Willem van Oranje
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Protestants Chistelijke Daltonschool Willem
Van Oranje
Kobaltstraat 15
7334AL Apeldoorn
 0555331221
 http://www.wvo.apeldoornonderwijs.nl/nieuw/
 wvo@pcboapeldoorn.nl
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Schoolbestuur
Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 5.565


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Brigitte van Ittersum

wvo@pcboapeldoorn.nl

Het schoolmanagementteam wordt gevormd door drie personen. De directeur, Brigitte van Ittersum, is
belast met de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor wat er in de school gebeurt.
Aanspreekpunt in de onderbouw is Harriette Termaat en voor de bovenbouw is dit Hester Bessels.
Mariëlle Scholtz is intern begeleider van de school. Wanneer de directeur afwezig is, neemt de
unitleider en/of de intern begeleider de taken waar.

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

212

2018-2019

We hebben in het schoolgebouw ruimte voor 9 groepen. De afgelopen jaren zijn we na de
zomervakantie gestart met 8 groepen, binnen een jaarklassensysteem. De negende groep is een
instroomgroep voor de vierjarigen. Deze groep stroomt in de loop van het schooljaar vol. Dat maakt dat
we bij de start van het schooljaar ongeveer 215 leerlingen hebben en richting het einde van het
schooljaar ruim 230 leerlingen.
Veel teamleden werken parttime, dus er zijn meer dan acht personeelsleden. We streven er naar dat er
maximaal twee leerkrachten per week voor een groep staan. Helaas kunnen we dit niet altijd realiseren.
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht zoeken we een zo passend mogelijke oplossing. De
samenstelling van een groep kan in de loop van de acht basisschooljaren veranderen. Hierbij wordt
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door ons altijd goed gekeken naar een evenwichtige samenstelling wat betreft vriendschappen,
leervermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. De school bepaalt hoe de groepen gevormd
worden.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Gecertificeerde Daltonschool

Samenwerking

Reflectie

Missie en visie
Word jezelf, zie de ander.
Onze schoolmissie is:
Wij bieden een plek waar een kind zich breed kan ontwikkelen tot een mens met lef. Lef om, nu als kind
en later als volwassene, een plekje in de maatschappij in te nemen, waarbij hij/zij de
verantwoordelijkheid durft te nemen om zelfstandig keuzes te maken en deze uit te voeren. Het
kind leert dit samen met andere kinderen.
Onze schoolvisie is:
Ontdek wie je zelf bent
De sociaal emotionele ontwikkeling en daarbij het sociaal vaardig worden, is voor ons heel belangrijk.
We benaderen het kind vanuit de volgende visie: jij als kind bent belangrijk voor ons. Wij zien jou, zoals
je bent: een waardevol mens, met verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander. Uniek en
gelijkwaardig. Bij ons leer je jezelf kennen. Je ontdekt en ervaart wat je daarmee betekent voor
anderen. Mensen om je heen hebben het nodig dat jij jezelf bent. Hoe meer jij in balans bent, hoe meer
jij kan betekenen voor de ander. Je bent een onderdeel van de groep. We respecteren elkaar in hoe je
bent en waar je staat in je ontwikkeling. Vanuit onze identiteit, onze waarden en normen en onze
kanjerafspraken leer je omgaan met situaties uit het leven. Vanuit vertrouwen en veiligheid geven wij
jou de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Wij begeleiden en stimuleren jou hierbij.

4

Mens met lef
Vanuit de vijf kernwaarden van Dalton (Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking,
reflectie, effectiviteit en doelmatigheid) ontwikkelt uw kind een ondernemende zelfverantwoordelijke
houding, zodat het kind als volwassene goed kan functioneren in onze samenleving. Wij begeleiden,
samen met de ouders, het kind in het ontwikkelen van deze vijf kernwaarden. Onderwijs heeft een
brede functie. Wij bieden een plek waar het kind mag oefenen en leren. Daardoor bereidt het kind zich
zo goed mogelijk voor op het (samen)leven en het werken in een toekomstige maatschappij. Wij
ontwikkelen een leeromgeving waar het kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen tot een mens met
lef en een kritische en democratische grondhouding. Wij organiseren ons onderwijs steeds meer
adaptief, zodat het bij het kind past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te
gaan om zich verder te ontwikkelen. Wanneer het kind fouten durft te maken, zorgt dat voor
vertrouwen in het leren en voor lef om te experimenteren, om je grenzen te verkennen en te verleggen.
Het kind leert bij ons rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen over zijn/haar
keuzes en verantwoording af te leggen over zijn werk en zijn resultaten. Dit vinden wij belangrijke
vaardigheden die aansluiten op onze dalton visie en volgens ons zorgen op het beter functioneren in de
samenleving van nu.
Ik ontwikkel
Het kind ontwikkelt zich passend bij zijn competenties en mogelijkheden. De leerkracht organiseert het
onderwijs in de groep op een manier waarbij de inhoud en het tempo aansluiten bij de behoeften,
interesses en competenties van uw kind. De leerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en
begeleidt het waar het kan. Uitgangspunt is het zelfstandig werken en het samenwerken van het kind in
een veilige omgeving. Het kind is (mede-)eigenaar van zijn eigen leerproces door te reflecteren op het
eigen leerproces, maar stelt zelf ook doelen en leert deze in te plannen. Het kind leert na te denken
waar eigen talenten en kwaliteiten liggen en welke aandachtspunten er zijn in het eigen leerproces. De
leerkracht zal samen met het kind bespreken wat nodig is om goed tot leren te komen. Dit geeft
(zelf)vertrouwen in eigen ontwikkelkracht en zorgt voor zelfreflectie (het durven kijken naar je eigen
handelen en zo nodig zorgen voor een aanpassing).
De vijf kernwaarden van Dalton
De kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. Alles op basis
van vertrouwen.

Prioriteiten
Kwaliteit van Daltononderwijs
Als school hebben wij ook een aantal grote doelen vastgesteld. Deze grote doelen vormen de leidraad
voor de komende vier jaren in het beleid van de school. Deze grote doelen zullen per schooljaar
uitgewerkt worden in een beleidsplan per schooljaar. Na de vier schooljaren verwachten wij dat deze
grote doelen behaald zijn, zichtbaar en merkbaar in de school.
Onze streefdoelen:
•
•

Op onze school werken we doelgericht en opbrengstgericht, afgestemd op de
onderwijsbehoeften van het kind.
Op onze school beschikken we over leerlijnen voor de vijf kernwaarden van daltononderwijs.
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•
•
•
•

Op onze school ontwikkelen leerlingen zich, vanuit een growmindset, in de executieve functies
met ruimte voor eigen talent.
Op onze school beschikken we over leerlijnen voor onderdelen van de 21st century skills.
Op onze school hebben we een visie ontwikkeld op de inzet van digitale middelen, om ons
onderwijs te verrijken.
Op onze school werken we onderzoekend binnen thematisch onderwijs voor de zaakvakken.

Identiteit
Onze christelijke identiteit
PC Daltonschool Willem van Oranje is een van de 27 scholen van een vitale en dynamische christelijke
onderwijsorganisatie. De C is in onze school een levendige werkelijkheid. Christelijk onderwijs geven wij
vorm met gebed, verhalen, vieringen en liederen. We beschouwen de christelijke grondslag als een
moreel kompas waar we ons handelen, denken en geloven op kunnen baseren. We hechten zeer aan de
tolerante en respectvolle omgang met elkaar. Ons motto sluit hierop aan: Word jezelf, zie de ander. Het
positieve mensbeeld wortelt zich in onze christelijke identiteit. Wij kijken naar mensen als kinderen van
God, geboren met eigen gaven en talenten om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige,
duurzame samenleving. Zo willen we elkaar graag zien en vanuit deze overtuiging gaan we met elkaar
om. We accepteren dat fouten maken menselijk is en één van de manieren is om jezelf te ontwikkelen.
We rekenen elkaar niet af, maar zijn wel bereid verantwoording af te leggen over de keuzes die we
maken. Zo zien en ervaren wij naastenliefde en barmhartigheid. We zien ieder mens als een uniek
individu. Daarbij vinden we het belangrijk om de verbinding met elkaar aan te gaan. We willen in
vertrouwen samen zorgdragen voor elkaar met oprechte aandacht en respect. In onze communicatie
met collega’s, ouders en kinderen leven we dit voor. Binnen onze school ontmoeten we ouders met
diverse achtergronden. We verwelkomen iedereen en geven graag vorm aan het christelijke onderwijs,
waarin een diversiteit aan religieuze gezindten een plek kunnen vinden en iedereen meedoet en een
bijdrage levert. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen door het steunen van
projecten waarmee de aarde of de medemens (dichtbij of ver weg) worden geholpen. Op deze wijze
zijn wij een voorbeeld voor uw kind vanuit het christelijk geloof.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

We werken in een leerstofjaarklassensysteem en starten het schooljaar 2019-2020 met negen groepen.
We streven naar maximaal twee leerkrachten per groep. Helaas lukt dit niet altijd. We worden
ondersteund door twee onderwijsassistenten en een vrijwillige conciërge.
Het schoolmanagementteam wordt gevormd door drie personen: de directeur, een specialist Jonge
Kind (onderbouw) en een unitleider bovenbouw. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
Wij zijn een opleidingsschool voor de Marnix Academie te Utrecht. Er zijn, gedurende het gehele
schooljaar, diverse stagiaires in de school aanwezig. Wij vinden het van groot belang te ondersteunen
bij het opleiden van onze toekomstige collega’s. Daarnaast zijn wij een erkend Leerbedrijf, gericht op
het begeleiden van onderwijsassistenten in opleiding.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
PC Daltonschool Willem van Oranje is één van de 27 scholen van PCBO Apeldoorn. Vanuit de
organisatie kunnen wij gebruik maken van een invalpoule. In deze poule zitten collega's die flexibel op
alle scholen ingepland kunnen worden. Daarnaast hebben wij intern collega's werkzaam die,
incidenteel, extra willen werken. Waar nodig kunnen wij de leerlingen opsplitsen en verdelen over de
andere groepen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Op onze school geven we ruim voldoende tijd aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Afhankelijk
van de onderwijsbehoeften binnen een groep kan de leerkracht ervoor kiezen de tijdverdeling aan te
passen.
De kunstzinnige en creatieve vorming worden vaak geïntegreerd binnen het thema van
wereldoriëntatie of het lopende seizoen. Ook rondom de feestdagen worden er meer activiteiten
aangeboden vanuit dit vakgebied.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Taal
Rekenen

In de groepen 1 en 2 werken we binnen thematisch onderwijs, waarbij het spelend leren centraal staat.
Binnen de thema's staan er dagelijks lesactiviteiten gepland waarbij de kinderen spelend kennis en
ervaring opdoen binnen de ontwikkelingsgebieden van taal en rekenen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
1 uur

2.3

1 uur

1 uur

1 uur

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.4

Speellokaal
Schoolbibliotheek
Leerplein gr.4-8 in de hal
Leerplein gr.3
Speel/leerplein gr.1,2

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
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Peutergroep Bixo
Onze school is geen VVE-school, maar beschikt wel over een interne voorschoolse voorziening. We
werken samen met de organisatie Bixo. Bixo biedt peuters vanaf 2 jaar een plek waar ze spelenderwijs
zich kunnen ontwikkelen. Ze bieden een kleinschalige aanpak met uitdagende thema's, activiteiten en
gevarieerd spelmateriaal. De leerkrachten van de onderbouw werken nauw samen met de pedagogisch
medewerkers, waardoor de peuters een goede voorbereiding krijgen op de basisschool.
Andere peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt
We hebben natuurlijk ook contact met andere organisaties die opvang aanbieden. Wanneer een peuter
bijna vier jaar wordt, nemen zij contact met ons op voor een goede overdracht. Op deze wijze kan de
peuter een goede start maken bij ons op de basisschool en loopt de ontwikkeling zo soepel mogelijk
door.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Specifieke zorg: Zorg Ondersteuning Plan
Binnen onze school hebben wij een Zorg Ondersteuning Plan ontwikkeld. Hierin staat precies
beschreven welke stappen de leerkracht doorloopt voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. De
leerkracht signaleert specifieke behoeften op het gebied van leren of gedrag. Na overleg met de intern
begeleider worden ouders geïnformeerd en wordt het kind in overleg met hen aangemeld voor de
interne zorgbespreking. In overleg met de intern begeleider wordt bekeken wat het kind nodig heeft.
Eventueel wordt de gedragswetenschapper en/of het kernteam ingeschakeld. Naar aanleiding van de
onderwijsbehoefte van het kind maakt de leerkracht een handelingsplan. Na een vooraf vastgesteld
tijdblok evalueert de leerkracht de resultaten. Afhankelijk hiervan wordt de hulp afgesloten of
(aangepast)vervolgd. Ook hierover wordt met de intern begeleider en met ouders overlegd.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

8

Rekenspecialist

5

Specialist hoogbegaafdheid

3

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op scholen gelden regels en afspraken waaraan iedereen, kinderen, team en ouders, zich moet houden.
In de klassengelden o.a. de kanjerregels maar in het schooljaar worden er ook aanvullende
klassenregels afgesproken.
Ons pedagogisch klimaat is er op gericht om alle leerlingen optimaal binnen de groep te laten
functioneren en ze op de kanjerwijze aan te spreken op hun gedrag. Daarbij gaan we uit van een
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positieve houding naar het kind en zullen we gewenst gedrag aanmoedigen. We blijven in gesprek en
proberen de problematieken en de consequenties van hun gedrag bespreekbaar te maken en voor de
kinderen te verduidelijken. We vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en daarnaast oog
heeft voor anderen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Vragenlijst Scol Monitor Social Veiligheid .
Welbevinden
Ons pedagogisch klimaat is er op gericht om alle leerlingen optimaal binnen de groep te laten
functioneren en ze op de kanjerwijze aan te spreken op hun gedrag. Daarbij gaan we uit van een
positieve houding naar het kind en zullen we gewenst gedrag aanmoedigen. We blijven in gesprek en
proberen de problematiek en de consequenties van hun gedrag bespreekbaar te maken en voor de
kinderen te verduidelijken. We vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en daar naast oog
heeft voor anderen. Er zijn helaas situaties waarin het bespreekbaar maken van het gedrag pas op de
tweede plaats komt. Hierbij moet u denken aan het moedwillig fysiek handelen naar andere
kinderen/personen (vernielen van spullen, slaan, en dergelijke), het weigeren om deel te nemen aan de
les(sen) of de lessen verstoren zodat er geen onderwijs gegeven kan worden. De leerkracht beoordeelt
de ernst van het voorval en zal plan van aanpak bepalen en bespreken met de IB/er en directeur.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De antipestcoördinator op onze school is mevr. Scholtz.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Deuze.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Onze visie op Ouderbetrokkenheid is op dit moment (schooljaar 2018-2019) nog niet goed uitgewerkt.
Deze visie willen wij graag uitwerken in de komende periode voor het nieuwe schoolplan '19-'23.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Parro
Om de communicatie met de ouders te verbeteren is de school een samenwerking aangegaan met
Parro. Dit ouderportaal biedt veel mogelijkheden om digitaal met elkaar te communiceren. Hierdoor
krijgen de kinderen geen briefjes meer naar huis. Parro beschermt de privacy. De gegevens van de
school, leerkrachten, ouders en kinderen zijn uitsluitend toegankelijk via unieke inlogcodes. U kunt zelf
bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt maken voor anderen binnen de school. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het up to date houden van hun contactgegevens.
Er zijn meerdere contactmomenten in het schooljaar gepland:
•
•
•

•

Ouders van nieuwe kleuters krijgen een startgesprek met de leerkracht.
Ieder schooljaar start met een informatieavond.
3x per jaar staat er een tienminutengesprek gepland, waarvan de eerste verplicht is. Van de
volgende twee gesprekken is er één gesprek verplicht. Tussentijds is er altijd de mogelijkheid om
een gesprek aan te vragen.
Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief 'De Wimpel'.

Klachtenregeling
Vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders en eventueel
personeel, bij klachten over onder andere ongewenst gedrag. Deze persoon heeft
geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, dan wel ondersteunen in een te volgen traject, zoals:
•
•
•
•

luisteren naar de klacht en informatie geven over de mogelijke procedures.
ondersteunen bij het oplossen van een klacht, waarbij de interne contactpersoon contact
onderhoudt met alle betrokken partijen.
verwijzen naar de betrokkene(n) binnen de school (groepsleerkracht, directie, bestuur).
verwijzen naar de externe contactpersoon of de landelijke klachtencommissie, waarbij de interne
contactpersoon u kan ondersteunen bij een officiële klachtenprocedure.

De interne contactpersonen op onze school is mevrouw Deuze, 06-25169337. Zij is moeder van 3
leerlingen van onze school.
Personeelsleden en ouders kunnen ook naar de vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn:
Mevrouw Elly van Reij - Pieterson, 06-52648035
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Klachtenregeling
PCBO Apeldoorn heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
Informatie over klachten en geschillen binnen het bijzonder onderwijs kunt u vinden op de website:
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl
Adres Inspectie van het Onderwijs.E: info@owinsp.nlI: www.onderwijsinspectie.nl
Bel voor vragen over het onderwijs gratis: 0800  8051.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
kunt u bellen met Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900  1113111.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders en school
Wij doen er alles aan om een goede sfeer op school te creëren en te behouden. De communicatie
tussen ouders en school is daarbij van wezenlijk belang. Dit houdt in dat wij een goed contact met u
zeer op prijs stellen. Contact tussen leerkracht en ouders is vaak informeel. Daarnaast plannen we vaste
momenten in het jaar waarop we u informatie doen toekomen of waarop we met u van gedachten
willen wisselen. We verwachten van ouders dat zij op diverse terreinen hun betrokkenheid tonen. We
denken dan aan:
Ouders zijn betrokken bij hun kinderen door interesse te tonen voor wat zij maken en leren op school en
door informatieavonden en dergelijke bezoeken.
Ouders zijn betrokken bij het onderwijs in de school door mee te denken en te helpen.
Ouders zijn betrokken bij de activiteiten van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR)
door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op ouderavonden en door hen door middel van de vrijwillige
ouderbijdrage te helpen hun activiteiten mogelijk te maken.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 29,00
Daarvan bekostigen we:
•

o.a. disco gr.5,6,7, filmavond gr.3,4, aanschaf buitenspeelgoed

•

activiteit groep 1,2

•

afscheidavond groep 8, activiteit gr.8

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
kamp groep 8
schoolreisje

De ouderraad stuurt u in september/oktober van het nieuwe schooljaar een verzoek om de
ouderbijdrage te betalen. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage is door de school en MR vastgesteld.
De ouderbijdrage voor alle kinderen bedraagt 29,00 euro. Wij hopen dat alle ouders hun betrokkenheid
bij het gehele schoolgebeuren laten zien en deze bijdrage dus betalen. Is dit voor u een probleem,
meldt u dat dan even bij de directie. De ouderbijdrage is exclusief het schoolreisje en schoolkamp.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Verzekeringen
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad. De
aansprakelijkheids- verzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Er zijn twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:de school of het schoolbestuur
is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingspichtig 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 rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat de school
daar schuldig aan is.
Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.de school is 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.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Wij vinden het belangrijk om te weten waar uw kind is. Bij ziekte willen wij graag 's ochtends voor
schooltijd gebeld worden, zodat wij weten waar uw kind is. Bij een dokter- of tandartsbezoek willen wij
ook vooraf op de hoogte zijn. Wanneer wij, op welke reden ook, niet weten waar uw kind is, zal de
betreffende leerkracht de ouders bellen, zodat hij/zij alsnog te weten komt wat er aan de hand is.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Een verlofaanvraag kan gedaan worden met behulp van het aanvraagformulier. Deze hangt in de hal bij
de personeelskamer in het folder-rekje. Graag deze volledig invullen en inleveren bij de directeur. Hij/zij
zal op basis van wetgeving toestemming verlenen of de aanvraag afkeuren. Bij afkeuring geeft de
directeur een mondelinge toelichting.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Leerlingvolgsysteem (LOVS) Cito
Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van observatie, methode gebonden toetsen en
methode onafhankelijke toetsen.
We houden zicht op de (specifieke)ontwikkeling van kleuters aan de hand van vijf ontwikkelingslijnen
met bijbehorende observatiepunten uit BOSOS, een leerlingvolgsysteem voor kleuters.
Screeningslijsten voor groep 1 en 2 op gebied van de lees- en reken ontwikkeling komen uit de BOSOS
methode.
Cito heeft landelijk genormeerde toetsen (het LOVS) ontwikkeld om de leerontwikkeling van een kind
te volgen en zo objectief in beeld te brengen. Deze worden in januari en in mei/juni afgenomen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling brengen we in groep 3 tot en met 8 in kaart met behulp van de
SCOL. De vragenlijsten van de SCOL worden door leerkrachten ingevuld en in de hogere groepen is er
ook een leerlingvragenlijst. Over de uitkomsten van de SCOL wordt in november tijdens een
tienminutengesprek met u en uw kind van gedachten gewisseld.
De genormeerde toetsen van Cito worden tijdens tienminutengesprekken in februari en juni met u
besproken.
De leerkracht analyseert iedere toets en reflecteert op het eigen handelen en onderwijsaanbod. Op
basis van deze analyse wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de volgende onderwijsperiode. Er
worden groepsdoelen geformuleerd en specifieke individuele doelen. Waar mogelijk worden kinderen
geclusterd met gemeenschappelijke leerdoelen.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Als eindtoets maken wij sinds schooljaar 2016-2017 gebruik van de IEP-toets. Deze toets wordt in april
afgenomen.
In de groepen 6 en 7 nemen wij al de Pre-IEP af. Vanuit een goede analyse van deze scores bepalen wij
welke leerdoelen meer aandacht vragen, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op de eindtoets.
De totale ontwikkeling vanaf groep 6 tot aan midden groep 8 zijn bepalend om tot een goed
schooladvies te komen voor het voortgezet onderwijs.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Voortgezet onderwijs
In april van het schooljaar wordt in groep 8 de IEP eindtoets afgenomen. Al voor deze maand heeft de
leerkracht van groep 8 met u (als ouders) en uw kind een gesprek gehad waarin een advies wordt
gegeven voor het vervolgonderwijs. Dit advies is gevormd op basis van hoe wij uw kind hebben leren
kennen en hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in de afgelopen schooljaren. Niet alleen cijfers spelen bij
dit advies een rol, maar zeker ook motivatie, werkhouding en sociaalemotionele aspecten.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

21,4%

vmbo-b / vmbo-k

3,6%

vmbo-k

25,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

3,6%

vmbo-(g)t

10,7%

vmbo-(g)t / havo

7,1%

havo

10,7%

havo / vwo

3,6%

vwo

14,3%
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5.4

Sociale ontwikkeling

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

Uniek en waardevol

Betekenisvol

Gelijkwaardig

Ontdek wie je zelf bent
De sociaal emotionele ontwikkeling en daarbij het sociaalvaardig worden, is voor ons heel belangrijk.
We benaderen het kind vanuit de volgende visie: jij als kind bent belangrijk voor ons. Wij zien jou, zoals
je bent: een waardevol mens, met verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander. Uniek en
gelijkwaardig. Bij ons leer je jezelf kennen. Je ontdekt en ervaart wat je daarmee betekent voor
anderen. Mensen omje heen hebben het nodig dat jij jezelf bent. Hoe meer jij in balans bent, hoe meer
jij kan betekenen voor de ander. Je bent een onderdeel van de groep. We respecteren elkaar in hoe je
bent en waar je staat in je ontwikkeling. Vanuit ons christelijk geloof, onze waarden en normen en onze
kanjerafspraken (vanuit de Kanjertraining) leer je omgaan met situaties uit het leven. Vanuit
vertrouwen en veiligheid geven wij jou de ruimte om te groeienen te ontwikkelen. Wij begeleiden en
stimuleren jou hierbij.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Sociale vaardigheden
Sociaal vaardig zijn is belangrijk als je veel wilt samen spelen en samenwerken. Om dit bij kinderen te
ontwikkelen gebruiken wij de methode van de Kanjertraining. Deze leert kinderen welke rol zij hebben
in de interactie met andere leerlingen en wat de gevolgen zijn van hun handelen. We vinden het
belangrijk dat kinderen naar zichzelf leren te kijken. Door dagelijks te reflecteren merken we dat
kinderen inzicht krijgen in hun eigen kwaliteiten, maar daardoor ook in hun eigen valkuilen. Vanuit ons
motto 'Word jezelf, zie de ander' werken we bewust aan dit inzicht. Kinderen leren mee te denken in
wat ze nodig hebben om vaardig te worden in omgang met anderen en aandeel te hebben in onze
(kleine) samenleving op school. Hoe meer je zelf in balans bent, hoe meer je ook voor de ander kunt
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betekenen.
Met behulp van een volgsysteem Scol brengen we in kaart hoe de ontwikkeling van de sociaalemotionele vaardigheden van een kind verloopt. Voor de jongste kinderen gebruiken we de
ontwikkellijnen binnen het volgmodel BOSOS.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Kwaliteitszorg
Werken aan onderwijskwaliteit doen we planmatig en gestructureerd. Zowel op de scholen als voor
heel PCBO Apeldoorn. In onze plannen staan het continue leren, focus aanbrengen,
verantwoordelijkheid nemen, maar ook verantwoording afleggen centraal. Dit kan alleen binnen een
veilig teamklimaat. Van leerkrachten vragen we een professionele houding die bijdraagt aan dat
ontwikkelgerichte leerklimaat. Zij hebben een voorbeeldrol in de klas voor eigenaarschap, openheid en
het willen leren. Hierbij hoort ook dat we feedback geven en ontvangen, je bijscholing volgt en
coaching of training krijgt. In ons werk verwachten we dat je je altijd kan verantwoorden. We mogen
elkaar bevragen op wat we doen en hoe we werken. Zo leren we met elkaar. Om te kunnen plannen,
werken, waarderen, verantwoorden en vernieuwen ontwikkelen we met elkaar een set aan tools om
kwaliteit van onderwijs te borgen en te verbeteren. Dit inspireert en daagt uit om elke dag eigenaar te
zijn van je eigen leren. We kiezen er daarbij niet voor om met scherpomlijnde definities te komen, maar
juist om in gesprek met elkaar de contouren te bepalen, waarbinnen scholen keuzes kunnen
maken. Om systeem aan te brengen, hebben wij een meerjarenplanning waarin de kwaliteitsmetingen
zijn opgenomen. We plegen kwaliteitszorg vanuit PCDA-cyclus. Binnen die cyclus gebruiken wij de
volgende middelen:
Gericht op resultaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het schoolplan
Het jaarplan en het jaarverslag
Inzet van methoden
Systeem van toetsen en testen om de kwaliteit van de primaire onderwijsprocessen te
bevorderen
Toetsen van de sociale veiligheid
Personeelsbeleid
Leerlingenpanel en ouderpanels
Afspraken- en regelingenmap
Klachtenregeling

Gericht op mensontwikkeling:
Wij stimuleren medewerkers vanuit zelfkennis zichzelf te ontwikkelen. Zij vervullen een voorbeeldrol

21

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

Schooltijden en opvang

Onze school werkt al een aantal jaren met een continurooster, waarbij de kinderen (naast de 15 min.
ochtendpauze) voor of na de lunch 30 min. buiten spelen. Na deze actieve break kunnen ze vlot weer
verder met de lessen en activiteiten die gepland staan.
Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we voor de opvang, voorschools en naschools, samen met Bixo.
Voor meer informatie over hoe Bixo werkt en welke werkwijze en aanbod zij hanteren, verwijzen wij
graag naar de site www.bixo.nl

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:45

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Voor alle groepen
Dinsdag: Voor alle groepen
Woensdag: Voor alle groepen
Donderdag: gr 1 t/m 2 tot 12.00 uur, overige tot 14:45 uur
Vrijdag: gr 1 t/m 4 tot 12.00 uur, overige tot 14:45 uur

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3, 6, 7

woensdag

Gymnastiek

groep 4, 5, 8

donderdag

De gymlessen worden verzorgd door een vakdocent. Deze vakdocent werkt vanuit de organisatie
Accres Apeldoorn.
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Bixo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Bixo, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten
aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Meivakantie

25 april 2020

03 mei 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

De volgende studiedagen staan gepland voor schooljaar 2019-2020:
•
•
•
•

Maandag 28 oktober 2019: hele dag vrij
Woensdag 20 november 2019: hele dag vrij
Woensdag 15 januari 2020: hele dag vrij
Maandag 2 maart 2020: hele dag vrij

Vrijdag 17 juli 2020 hebben alle kinderen vanaf 12.00 uur zomervakantie.
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