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De plek om je te ontwikkelen voor onze samenleving!
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Brigitte van Ittersum
(Directeur PC Daltonschool

Willem van Oranje)

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 verantwoorde lijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, 

reflecteren, effectiviteit en doel matig heid) 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,
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Jij bent als kind 

belangrijk voor ons!
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PCBO APELDOORN 

PC Daltonschool Willem van Oranje is één van de 27 scholen voor protestants christelijk 

basis onderwijs in Apeldoorn. Deze scholen behoren tot de Stichting voor Protestants 

Christelijk Basisonder  wijs te Apeldoorn (PCBO Apeldoorn). De scholen hebben samen ruim 

6000 leerlingen en 600 mede werkers. De Raad van Bestuur, bestaande uit twee personen 

(voorzitter en lid) leidt de organisatie. De Raad van Toezicht toetst of de organisatiedoelen 

worden gehaald. Het bureau van PCBO Apeldoorn ondersteunt de 27 scholen en draagt zorg 

voor een stabiele, betrouwbare en proactieve bedrijfsorganisatie.

PCBO Apeldoorn wil zo goed mogelijk onderwijs geven aan zoveel mogelijk leerlingen. De 

koers voor de komende jaren is terug te vinden in het strategisch meerjarenbeleidsplan 

2015-2019. Dit is te downloaden van de website: pcboapeldoorn.nl.

Postadres:    Bezoekadres:
PCBO Apeldoorn    Bureau PCBO Apeldoorn

Postbus 328    Jean Monnetpark 27

7300 AH  Apeldoorn   7336 BA Apeldoorn

tel. 055- 52244 77

pcboapeldoorn.nl
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Word jezelf,  
   zie de ander
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PC DALTONSCHOOL WILLEM VAN ORANJE

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 ons christelijk 

geloof, onze waarden en normen en onze kanjerafspraken (zie 

Kanjertraining) 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.

Mens met lef 
Vanuit de vijf kernwaarden van Dalton (vrijheid en 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, 

effectiviteit en doelmatigheid) ontwikkelt uw kind een 

ondernemende zelfverantwoordelijke houding, zodat uw kind 

als volwassene goed kan functioneren in onze samenleving.  

Wij begeleiden, samen met u als ouder, uw kind in het 

ontwikkelen van deze vijf kernwaarden. 

Onderwijs heeft een brede functie. Wij bieden een plek 

waar uw kind mag oefenen en leren. Daardoor bereidt uw 

kind zich zo goed mogelijk voor op het (samen)leven en het 

werken in een toekomstige maatschappij. Wij ontwikkelen 

een leef- en leeromgeving waar uw 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 uw kind past en uitnodigt 

om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan 

om zich verder te ontwikkelen. Wanneer uw kind fouten durft 

te maken, zorgt dat voor vertrouwen in het leren en voor 

lef om te experi ment eren, om je grenzen te verkennen en 

te verleggen. Uw 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 
Uw 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 uw kind in een veilige omgeving. Uw 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. Uw 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 uw 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).Word jezelf,  
   zie de ander

Word jezelf, 
zie de ander.
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Onze christelijke identiteit 
PC Daltonschool Willem van Oranje is een protestants 

christelijke basisschool. Wij nemen de Bijbelse richtlijnen als 

uitgangspunt voor onze waarden en normen en de wijze waarop 

wij met elkaar omgaan. Wij hebben respect voor ieder mens. 

Wij zorgen goed voor de wereld en de mensen die daarop 

wonen. De verantwoordelijkheid voor jezelf en je medemens 

bespreken wij met de kinderen. Wij zijn, als volwassenen, hierin 

voor hen een voorbeeld. Wij starten en eindigen de dag met 

een gebed of gedicht. Wij vieren gezamenlijk de christelijke 

feesten in de kerk of op school. Wij gebruiken de methode 

Trefwoord om met uw kind en de groep in gesprek te gaan over 

het leven hier op aarde. Trefwoord biedt verhalen uit de bijbel, 

maar ook hedendaagse verhalen. Deze verhalen zijn makkelijk 

te begrijpen voor uw kind en laagdrempelig om te praten over 

(soms) moeilijke gebeurtenissen van onze samenleving. Met de 

oudere kinderen praten wij ook over gewoonten, waarden en 

normen binnen andere religies uit onze maatschappij.

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.

Reflecteren
op jezelf’
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HIER STAAN WE VOOR!
De vijf kernwaarden van Dalton
De kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop wij 

ons onderwijs vormgeven. Alles op basis van vertrouwen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
“Freedom and responsibility together perform the 

miracle”

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken 

en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs 

is de gelegenheid krijgen om het taakwerk op de weektaak 

zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die 

daaraan worden gesteld (de tijdslimiet, de werkafspraken en de 

schoolregels), vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun 

vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid 

voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem 

daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen 

meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een 

actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet 

dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht 

om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 

grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te 

ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook 

geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat 

oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin 

zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Zelfstandigheid
“Experience is the best and indeed the only real 

teacher”

Zelfstandig leren en werken is op onze school een proces van 

actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan 

een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces 

hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken 

stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om 

later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een 

leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen 

en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een 

leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen  

die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Samenwerking
“The school functions as a social community”

Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, 

leerkrachten, ouders, schoolleiding op een natuurlijke en 

gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een 

leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met 

elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en 

medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar  

om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het 

verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met 

anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat 

er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te 

luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met 

elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en 

leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals

het beoordelen van een eigen inbreng en die van een mede-

leerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan 

met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst 

uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch 

burgerschap. Wij bieden een oefenplek voor democratisering  

en socialisering.

Reflectie
“I would be the first to hear welcome criticism”

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is bij ons 

belangrijk. Regelmatig maken leerlingen vooraf een inschatting 

van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. 

Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven 

en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en 

de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In 

zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken 

worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven 
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in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) 

blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas 

wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt 

geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het 

samenwerken opgebouwd. 

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en 

inzichten is bij ons als team vanzelfsprekend. Iedere leerkracht 

reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel 

handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit 

van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Effectiviteit en doelmatigheid
Dalton is een “Efficiency measure” 

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: ‘a simple 

and economic reorganization of the school’. Leerkrachten 

maken een plan voor de groep waardoor het schoolse leren 

doelmatiger maken. Dit plan is uitgewerkt binnen Opbrengst 

Gericht Werken (OGW) waardoor er goed afgestemd wordt 

op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In dit plan 

zijn effectiviteit en efficiency twee belangrijke begrippen. 

Effectiviteit en doelmatigheid vooronderstellen duidelijkheid 

over de onderwijsopbrengsten. Wij organiseren ons onderwijs 

in de groep op effectieve wijze, zodat er ruimte is voor de brede 

functie van onderwijs. 

Onderwijs behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, 

zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: 

geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en 

samenleven. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve 

inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij geven omwille 

van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in 

handen. Wij stellen dat als leerlingen een taak krijgen, waar 

zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf 

plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan 

het traditionelere stilzit- en luisteronderwijs. Kinderen worden 

als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren 

dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid 

uitvoeren.
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ZO ZIJN WIJ GEORGANISEERD
Schoolorganisatie
Het schoolmanagementteam wordt gevormd door drie per-

sonen. 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.

Groepsindeling
We starten het schooljaar 2018-2019 met negen groepen. 

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 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. U leest op de volgende pagina welke 

leerkrachten bij welke groep horen.

Tevens zijn er gedurende het hele schooljaar diverse stagiaires 

in de school aanwezig. Wij zijn een opleidingsschool voor de 

Marnix Academie te Utrecht. Wij vinden het van groot belang te 

ondersteunen bij het opleiden van onze toekomstige collega’s.

Ouders worden ingelicht als er een stagiaire start in de groep

van hun kind. De vierdejaars studenten (SB, Startbekwaam) 

krijgen in hun laatste opleidingsjaar een grote verantwoorde-

lijkheid in het leiden van een groep, onder begeleiding van de 

leerkracht.

Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad
Betrokken zijn bij de inhoudelijke kant van het onderwijs aan de 

kinderen is boeiend. In de medezeggenschapsraad (MR) wordt 

gesproken over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken die op 

school spelen. De MR denkt mee bij het bepalen van de richting 

die de school op wil gaan. De MR heeft voor bepaalde zaken  

een adviesrecht, voor andere zaken een instemmingsrecht.  

Dit alles in vastgelegd in het reglement voor de MR. Zij ver-

gaderen minimaal vijf keer per jaar. Als ouder kunt u zich 

ver  kiesbaar stellen voor de MR. Heeft u interesse of wilt u eerst 

meer weten, dan kunt u bij de directeur van de school of bij één 

van de ouderleden van de MR een informatiefolder ophalen.  

In de MR hebben de volgende leden zitting:

• Hetty Bruens; oudergeleding 

• Anita van Zevenhuizen; oudergeleding

• Harriëtte Termaat; personeelsgeleding  

•  Niek Lensen; personeelsgeleding

De directeur is adviserend lid van de MR.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 

PCBO Apeldoorn worden onderwijsinhoudelijke en personeels-

zaken besproken die school overstijgend zijn. In de GMR zitten 

team leden en ouders van diverse PCBO scholen.

Namens onze school zit Emiel van Hensbergen in de GMR.  

Hij is de ouder van een leerling.
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Groep: Leerkrachten: Werkdagen:

1 Juf Irene Breen (zwangerschapsverlof) Maandag, dinsdag.

Juf Manon Bosch- Schiphorst  Woensdag, donderdagochtend, vrijdagochtend.

1,2 a Juf Hester Hupkens  Maandag, dinsdag, vrijdagochtend.

Juf Conny Beijleveld Woensdag, donderdagochtend.

1,2 b Juf Harriette Termaat Maandag, dinsdag. 

Juf Lucy de Vries  Woensdag, donderdagochtend, vrijdagochtend.

3  Juf Christine Traag Maandag, dinsdag. 

Juf Jolanda Töpfer  Woensdag, donderdag, vrijdagochtend.

4 Juf Marja Spiegelenberg Woensdag, donderdag, vrijdagochtend.

Juf Henriette van Ieperen Maandag, dinsdag, woensdag (woensdag om de beurt).

5 Juf Alinda Barneveld Maandag - vrijdagochtend.

Juf Rianne Weijland Vrijdagmiddag.

6 Meester Niek Lensen  Maandag, woensdag, donderdagochtend, vrijdag.

Juf Karlijn Bussink Dinsdag.

Juf Rianne Weijland Donderdagmiddag.

7 Juf Leonie van Diepen-Verschoor Maandag, dinsdag.

Juf Sietske Lentink (rekencoördinator) Woensdag, donderdag, vrijdag.

8 Juf Rianne Weijland Maandag, dinsdag, woensdag.

Juf Hester Bessels Donderdag, vrijdag.

1, 2 Onderwijsassistent Meerdere dagdelen in de week.

3, 4, 5 Onderwijsassistent Meerdere dagdelen in de week.

5 - 8 Juf Rianne Weijland Ambulant meerdere dagdelen in de week.

HB Juf Conny Beijveld  Ambulant vrijdagochtend voor plusleerlingen.

Dalton Meester Niek Lensen  Ambulant donderdagochtend voor Dalton.

IB Juf Marielle Scholtz  Maandag, donderdag, vrijdagochtend of -middag.

MT
 Brigitte van Ittersum, Hester Bessels, 

Harriette Termaat

Dir. Brigitte van Ittersum  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
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Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders/verzorgers van  

kinderen van de Willem van Oranjeschool. Zij zetten zich  

actief in om reguliere en bijzondere activiteiten op de school  

te organiseren en te ondersteunen. De geplande activiteiten  

zijn altijd afge stemd met het schoolteam. Gedurende het jaar 

zijn er heel wat evenementen waarbij de OR betrokken is, zoals 

de openings activiteit, het Sinterklaasfeest, de Palmpasen-

optocht, de avond  vierdaagse, een disco, schoolfoto’s en vele 

andere acti viteiten. Ieder OR-lid wordt bij de organisatie van 

een of meerdere evenement(en) betrokken. De OR wil graag  

leuke en blijvende herinneringen aan een fijne schooltijd 

realiseren voor alle kinderen. Denkt u daar een goed idee  

voor te hebben of wilt u daaraan meewerken? Laat dit  

ons dan weten.

De OR vergadert iedere maand. Deze vergaderingen zijn 

openbaar. Als u een vergadering bij wilt wonen of andere 

informatie over de OR wilt weten, kunt u contact opnemen  

met de voorzitter Mark Debets door een mail te sturen naar

wvoouderraad@gmail.com. De OR krijgt regelmatig onder-

steuning van andere ouders bij activiteiten. Henriëtte van 

Leperen is advi serend lid vanuit het team.

Alle activiteiten zijn mogelijk door de jaarlijkse ouderbijdrage  

die aan ouders wordt gevraagd. U ontvangt hiervoor een brief 

van de OR, die de inning van deze gelden regelt. Door het 

betalen van deze bijdrage, kunnen alle leuke activiteiten voor  

de kinderen op school doorgaan.

De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage van € 29 per 

leerling. Bij de Willem van Oranjeschool is ervoor gekozen het 

schoolreisje buiten de ouderbijdrage te houden, omdat dit een 

activiteit is die de school organiseert. U kunt de ouderbijdrage 

overmaken op IBAN NL61 INGB 0001 0200 41 ten name van 

Stg. Beheer Ouderfonds WvO, onder vermelding van de naam 

van uw kind(eren) en groepsnummer(s).

Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage (nu) te voldoen, 

dan zijn hiervoor mogelijkheden via bijvoorbeeld Stichting 

Leergeld. Zie Praktische zaken op pagina 45.

Heeft u vragen over de besteding van de ouderbijdrage dan kunt 

u contact opnemen met de penningmeester van de OR door een 

mail te sturen naar wvoouderraad@gmail.com.



Groep 1 Groep 1/2a

Groep 1/2b Groep 3 Groep 4

Groep 5

Groep 7 Groep 8

Directeur - MT Intern begeleider

Wie is wie?

  Brigitte van 
Ittersum Mariëlle Scholtz Hester HupkensManon BoschIrene Breen

Harriette Termaat Lucy de Vries Christine Traag Marja 
Spiegelenberg

Leonie Verschoor

Jolanda Töpfer

Conny Beijleveld

Alinda Barneveld

Sietske Lentink Hester Bessels

Rianne Weijland

Rianne Weijland

Henriëtte van 
Leperen
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Groep 6

Niek Lensen Rianne WeijlandKarlijn Bussink
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ONS ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK
Wij werken met een jaarklassensysteem, waarbinnen wij de 

leerlingen de ruimte en de tijd bieden om zich zo optimaal 

mogelijk te ontwikkelen. Dit betekent dat, in de basis, iedereen 

ongeveer met dezelfde leerstof bezig is met verschil in 

instructie en verwerkingsopdrachten. Indien nodig kunnen 

kinderen een eigen leerroute bewandelen, wanneer dit beter 

aansluit bij hun competenties en mogelijkheden. 

De kerninhoud van ons onderwijs is Taal en Rekenen. Het 

vakgebied Taal heeft 3 hoofdonderdelen: mondelinge taal, 

schriftelijke taal en taalbeschouwing. Daarbinnen vallen de 

vakken technisch lezen, begrijpend lezen, (werkwoord)spelling, 

maar ook grammatica en interpunctie, en dergelijke. Het 

vakgebied Rekenen heeft 3 hoofdonderdelen: wiskundig inzicht 

en handelen, getallen en bewerkingen en meten en meetkunde. 

In groep 1 en 2 werken wij thematisch aan de ontwikkelings-

gebieden van het jonge kind. In groep 3 tot en met 8 werken wij 

metho disch aan alle doelen. 

Sociale vaardigheden
Sociaal vaardig zijn is belangrijk als je veel wilt samenwerken. 

Om dit bij kinderen te ontwikkelen gebruiken wij de methode 

van de Kanjertraining. Deze leert kinderen welke rol zij spelen in 

de interactie tussen leerlingen en wat de gevolgen zijn van hun 

handelen. Door middel van een leerlingvolgsysteem brengen 

we in kaart hoe de ontwikkeling van de sociaal-emotionele 

vaardigheden van een kind verloopt.

Groep 1 en 2
Bij de kleuters werken wij aan de hand van thema’s, zoals 

ziek zijn, dieren, de post. Door de verschillende activiteiten 

komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. De thema’s en 

activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van kleuters en 

worden spelenderwijs aangeboden. Bij elk thema wordt een 

passende speelhoek gemaakt. Iedere week maken de kinderen 

een aantal opdrachten die passen bij hun ontwikkelingsniveau. 

Naast die opdrachten kunnen ze ook spel kiezen. We gebruiken 

een planbord zodat de leerlingen zelf hun activiteit voor die dag 

kunnen kiezen. Dit bevordert de zelfstandigheid van kinderen 

en leert ze zelf verantwoordelijk te worden voor het maken van 

hun opdracht. In de hoeveelheid verplichte opdrachten zit een 

opbouw. Rekenen en taal komen spelenderwijs aan bod.

Groep 3
In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lees- en 

rekenonderwijs. Voor het lees- en taalonderwijs gebruiken wij 

de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor rekenen werken we met 

de methode ‘Alles telt’. Deze wordt tot en met groep 8 gebruikt. 

Daarnaast vinden ook veel oefeningen plaats uit de methode 

“Met sprongen vooruit”.

Groep 4
In groep 4 gaat het leerproces over in het voortgezet lees- 

en rekenonderwijs. Voor het leesonderwijs gebruiken wij 

aantrekkelijke boeken met allerlei verschillende leesvormen, 

zoals Connect lezen en Ralfi-lezen met de leerkracht, duo- en 

tutorlezen met een (oudere) leerling. Vanaf groep 4 gebruiken 

we voor begrijpend lezen de digitale methode Nieuwsbegrip. 

Ook onze taalmethode Taal op Maat start vanaf groep 4.
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Groep 5 tot en met 8
In de groepen 5 tot en met 8 bouwen wij voort op de 

aangeboden leerstof van de voorgaande jaren. De kinderen 

werken met een weektaak, kunnen zien wat de doelen zijn 

en wanneer er instructie wordt gegeven over de leerstof. 

Vanaf groep 5 leren de kinderen om gaan met het maken van 

huiswerk. Hierin zit tot en met groep 8 een opbouw. Een kind 

leert zijn eigen werk plannen en leert leren. Ook het gebruik van 

een agenda hoort daarbij, als voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs. Gedurende het schooljaar volgt de leerkracht de 

ontwikkeling van uw kind. Op basis van observatie, methode 

toetsen en de toetsen van LOVS Cito bepaalt de leerkracht 

wat uw kind nodig heeft om zich goed, passend bij zijn 

competenties en mogelijkheden, te ontwikkelen binnen de 

vakgebieden. 

De leerkracht bepaalt vooraf aan de instructieles welke leerlingen 

extra instructie en begeleide inoefening nodig hebben. Leerlingen 

die bepaalde leerstof al beheersen, krijgen de ruimte om van 

dat onderdeel minder verwerkingsstof te maken en krijgen 

aanvullende verrijkende taken. Op deze wijze zet de leerkracht 

zich in om doelgericht met uw kind te werken aan de eigen 

ontwikkeling. In hoofdstuk ‘Leerlingenzorg’ leest u meer over het 

volgen van de ontwikkeling van kinderen en hoe wij zorgen voor 

een goede afstemming op de behoeften van kinderen.

We gebruiken de methode Kanjertraining voor het ontwikkelen 

van de sociale vaardigheden. De kracht van deze methode zit 

in het naar je zelf kijken. Kinderen leren welke rol ze spelen 

in interactie met de ander en leren inzien wat de gevolgen 

zijn van hun handelen. We praten dagelijks met elkaar over 

situaties die onderling gebeuren. Kinderen oefenen welk 

gedrag passend is bij een situatie. We gaan hierbij uit van de 

kwaliteiten van mensen. Bij conflictsituaties leren ze inzien 

welke valkuilen er zijn in hun handelen. Door te praten en te 

oefenen leren kinderen nieuwe vaardigheden aan. Door middel 

van het leerlingvolgsysteem SCOL brengen we in kaart hoe de 

ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van uw 

kind verloopt. 

Voor de zaakvakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en 

Natuur gebruiken we voor groep 3 tot en met 8 de methode 

Topondernemers. Deze methode werkt thematisch. Binnen 

het thema bepaalt de leerkracht welke leerstof alle leerlingen 

aangeboden moeten krijgen. Daarnaast kiezen leerlingen, 

vanuit eigen interesse, opdrachtkaarten. Binnen de eigen 

opdrachtkaart gaat de leerling zelf of met een groepje op 

onder zoek uit om antwoord te vinden op de vragen en op-

drachten van de kaart. Aan het einde van het thema presen-

teert ieder groepje aan klasgenoten wat ze ontdekt en geleerd 

hebben. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen 

van presenteren. De creatieve vakken worden verwerkt binnen 

het thematisch werken van de zaakvakken.
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Vak Groep Lesmethode

Lezen

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

Groep 4-8

Groep 5-8

Schatkist; Fonemisch bewustzijn

Veilig Leren Lezen (kim-versie)

Estafette

Nieuwsbegrip

Blitz

Taal

Groep 1 - 4

Groep 3

Groep 3 - 8

Schatkist; Bas praatplaten & software

Veilig leren lezen

Taal op maat

Rekenen
Groep 1/2

Groep 1 - 8

Met sprongen vooruit  

Alles telt

Schrijven Groep 3 - 8 Pennenstreken

Godsdienstige vorming Groep 1 - 8 Trefwoord

Wereldoriëntatie Groep 3 - 8
Topondernemers 2.0 (aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur)

Verkeer Groep 1 - 8 Lesbladen Veilig Verkeer Nederland

Engels Groep 5 - 8 Hello World

Expressievakken Groep 3 - 8

Binnen de thema’s bij kleuters

Moet je doen (Muziek / Drama / Tekenen/ 

Handvaardigheid) 

In het schema leest u de methoden van de belangrijkste vakken. 

De plek om je te 
ontwikkelen!
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Hoe meer je in balans 
bent, hoe meer je kunt 

betekenen voor de ander.
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DE ZORG VOOR UW KIND
Bij de start op onze school, vragen we ouders een lijst in te 

vullen met gegevens over de ontwikkeling van hun kind tot 

nu toe. Zo kunnen wij ons onderwijs zo goed en snel mogelijk 

afstemmen op de behoeften van het kind.

Zorg en coördinatie
Onze intern begeleider organiseert en bewaakt de leerlingen-

zorg binnen de school. Zij ondersteunt collega’s bij het uitvoeren 

van het Zorg Ondersteuning plan en zorgt voor afstemming van 

de zorg op schoolniveau. Zij voert gesprekken met leerkrachten, 

ouders, kinderen, kernteam (gedragswetenschapper, jeugd-

verpleeg kundige, schoolmaatschappelijk werkster), externe 

hulpverleners, en dergelijke. Daar naast begeleidt en coacht zij  

de leerkrachten op hun vragen rond het lesgeven en de zorg

 om leerlingen, ook wat betreft leerlingen met extra onderwijs-

behoeften. Bovendien stuurt zij op schoolniveau verandering en 

vernieuwing op het gebied van de leerlingenzorg aan. Samen met 

de directeur bepaalt de intern begeleider de grenzen van wat we 

als school aan leerlingenzorg kunnen bieden.

Leerlingvolgsysteem (LOVS)
Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel

van observatie, methodegebonden toetsen en methode-

onafhankelijke toetsen. We houden zicht op de (specifieke)

ontwikkeling van kleuters aan de hand van vijf ontwikkelings-

lijnen 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 leerlingdeel. Over 

de uitkomsten van de SCOL wordt in november tijdens een 

tienminutengesprek met u en uw kind van gedachten gewisseld. 

De andere toetsen worden tijdens tienminutengesprekken in 

februari en juni met u besproken.

Kleuterverlenging
Leerlingen die voor 1 januari bij ons op school instromen, gaan 

in principe na dat eerste (soms niet volledige) schooljaar door 

naar groep 2. Wanneer wij als school signaleren dat een leerling 

extra leertijd nodig heeft, blijft hij/zij nog een jaar in groep 1 of 

groep 2. Ook in groep 2 wordt zo bekeken of een leerling het 

onderwijs in groep 3 voldoende kan oppakken.

Het rapport
In groep 1 worden de leerresultaten van uw kind één keer per 

jaar in een rapport genoteerd. De kinderen krijgen dit rapport 

aan het eind van het schooljaar mee. Voor de kinderen die 

vanaf april starten, zal er nog geen rapport zijn. De leerkracht 

bespreekt met ouders de ontwikkeling van hun kind, met behulp 

van BOSOS.  

In groep 2 worden de leerresultaten van uw kind twee keer per 

jaar in een rapport genoteerd. De kinderen krijgen dit rapport 

in het voorjaar en aan het eind van het schooljaar mee. In het 

rapport gaat het om voorwaarden waaraan een leerling moet 

voldoen om te kunnen lezen, rekenen, schrijven. Daarnaast 

wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld gebracht. 

Zoals aspecten van gedrag, spraak/ taalontwikkeling en 

motorische ontwikkeling.
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De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen drie keer per 

jaar een rapport mee naar huis. De rapporten verschillen van 

karakter. Het eerste rapport, dat in november verschijnt, heeft 

als hoofdthema de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 

kind. Ook de stand van zaken wat betreft de hoofdvakken lezen, 

taal en rekenen worden hier vermeld. Het tweede en derde 

rapport gaan over alle leer gebieden. In het rapport kunnen 

kinderen ook zelf aangeven hoe zij naar hun eigen ontwikkeling 

kijken. In het rapport zijn de kenmerken van Daltononderwijs 

goed terug te vinden. 

Nadat de rapporten aan de kinderen zijn meegegeven volgen  

de tienminutengesprekken en/of kindgesprekken, waarin  

u de gelegenheid hebt om eventueel samen met uw kind en  

de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten. 

In groep 1/2 vinden deze gesprekken plaats tussen ouders  

en leerkracht. Vanaf groep 3 voeren we driehoekgesprekken. 

Dat wil zeggen dat we naast de ouders ook de kinderen bij 

het gesprek uitnodigen. Op deze manier proberen we de ver-

antwoordelijkheid en betrokkenheid over het eigen leerproces 

zo optimaal mogelijk te maken. Bij de ronde in november 

ver wachten we dat de kinderen van groep 3 tot en met 8 bij 

dit gesprek aanwezig zijn. In de ronde van februari verwachten 

we dat de kinderen van groep 5 tot en met 8 bij dit gesprek 

aanwezig zijn. De ronde in juni (zomerrapport) is voor alle 

groepen facultatief of op uitnodiging van de leerkracht.

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.

Passend onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal 

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

bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)

onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te 

kunnen geven. 

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen 

elk kind een passende onderwijsplek (eventueel met extra 

ondersteuning) 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:

www.swvapeldoornpo.nl
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Vervolgonderwijs
In april van het schooljaar wordt in groep 8 de IEP eindtoets 

afgenomen. Voor die tijd al heeft de leerkracht van groep 8 

met u als ouders 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 sociaal-emotionele aspecten. Hieronder ziet 

u in de tabel het schooladvies van afgelopen jaren. U kunt ook 

kijken op PO vensters (www.povensters.nl).

Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen
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. 

Uw kind komt 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. 

Als u voor uw zieke kind graag onderwijs wilt hebben, thuis of in 

het ziekenhuis door leerkrachten van de SOZKA.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: 

www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl. Voordat de lessen starten, 

wordt contact opgenomen met de school. 

Schooladvies per schooljaar
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We respecteren elkaar in 
hoe je bent en waar je 
staat in je ontwikkeling. 
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DE KWALITEIT OP ONZE 
SCHOOL
 
Schoolplan
Een schoolplan is een wettelijk vereist document dat ge-

schreven wordt voor een periode  van vier jaar. In het 

schoolplan wordt de organisatie van de school beschreven 

en de factoren die de omgeving van de school bepalen. Er 

wordt een terugblik over de afgelopen periode beschreven, 

de visie van het team en de doelstellingen die we ons voor de 

komende vier jaar stellen. Ook worden externe relaties en hun 

invloed op de ontwikkeling van PC Daltonschool Willem van 

Oranje vermeld. Vanuit het schoolplan worden er teamdoelen 

opgesteld. In leerwerkgroepen wordt de kwaliteit geborgd en 

gekeken naar eventuele verbeter mogelijk heden. De huidige 

schoolplanperiode loopt van 2015 – 2019. Het schoolplan ligt 

op school ter inzage. Gaande het schooljaar worden de in het 

schoolplan genoemde punten voor dat jaar in de MR besproken 

en/of geëvalueerd. 

Kwaliteitsbewaking
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door te zorgen 

voor goede onderwijsmethoden in de groepen 3 tot en met 

8. Leerkrachten kennen de leerlijnen van alle gebieden. 

Het managementteam legt klassenbezoeken af waarin we 

kijken naar het pedagogisch en didactisch handelen van de 

leerkrachten. In POP gesprekken (Persoonlijk ontwikkelingsplan) 

en jaargesprekken worden de opgedane indrukken besproken. 

Als team evalueren we ieder jaar onze afspraken en opbreng-

sten. Over de toetsing van leerresultaten hebt u kunnen lezen 

in het hoofdstuk leerlingenzorg. Leer krachten analyseren hun 

toets resultaten en vertalen deze in een groepsplan waarin 

staat wat de leerlingen nodig hebben om verder te komen. 

Met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de groep en 

individuele leerlingen. Op schoolniveau vindt overleg plaats 

tussen intern begeleider, unitleider en directeur over alle 

aspecten van de kwaliteit van ons onderwijs. 

Voor u als ouder is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. 

Met hem/haar kunt u alles wat uw kind betreft bespreken. 

Dit kan tijdens de geplande gesprekken of door tussentijds 

een afspraak te maken. Daarnaast zijn er zaken die klas 

overstijgend zijn. In die gevallen kunt u ook terecht bij het 

schoolmanagementteam.

Ook ouders dragen bij aan de kwaliteitsbewaking van 

ons onderwijs. In de Medezeggenschapsraad (MR) wordt 

gediscussieerd met ouders over hoe zij denken over ons 

onderwijs en alle zaken die daarbij aan de orde komen. 

Scholing
We willen graag een lerende school zijn, wat impliceert dat ook 

wij als team ons blijven ontwikkelen en blijven leren. We doen 

dit door middel van individuele scholing of teamgerichte 

scholing. Om te zorgen dat we als team kunnen scholen hebben 

we een aantal studie(mid)dagen ingepland. U vindt deze op de 

jaarkalender.
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Samen met ouders zorgen we 
voor een goede sfeer op school.
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OUDERS BINNEN ONZE SCHOOL
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 Mede-

zeggenschapsraad (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. 

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, 

ook voor ouders onderling. 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.

Contact ouders en leerkracht 
Informatieavond

In september van elk nieuw schooljaar is er een informatieavond 

in de groep van uw kind. De leerkracht vertelt dan wat uw kind 

dat jaar aan leerstof krijgt aangeboden en hoe dat gebeurt.  

U kunt dan zien welke methoden er gebruikt worden.

Startgesprek

Ongeveer vier weken nadat uw kind in groep 1 is gestart, vindt 

er een startgesprek plaats tussen u en de leerkracht. Tijdens 

dit gesprek kunt u nader kennismaken met de leerkracht en 

kijken we naar de eerste vier weken van uw kind op school: hoe 

gaat het tot dusverre? Ook kunt u in dit gesprek uw vragen en 

eventuele zorgen kwijt. Dit gesprek vindt plaats op school. Zo 

kunnen we goed inspelen op de behoefte van uw kind.

Tienminutengesprek

Circa een week na het uitreiken van het rapport is er de 

mogelijkheid om met de leerkracht over de ontwikkelingen 

van uw kind te praten tijdens een tienminutengesprek. We 

verwachten dat voor het eerste én tweede gesprek alle ouders 

komen. Voor deze gesprekken ontvangt u  een uitnodiging. Zijn 

deze tien minuten niet voldoende, dan kan er natuurlijk een extra 

afspraak gemaakt worden voor een vervolggesprek. Uiteraard is 

er altijd gelegenheid voor u om, wanneer u iets wilt bespreken, 

een afspraak met de leerkracht te maken. Dit kan telefonisch of 

u kunt om 14:45 uur even binnenlopen. Een korte vraag kan dan 

meestal direct beantwoord worden. 

Nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief. Daarin houden wij u 

op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en activiteiten. 

Onze nieuwsbrief heet ‘de Wimpel’. Deze naam verwijst naar de 

‘Oranje’ naam die onze school draagt. 

Ouderavond
De ouderraad van de school organiseert geen ouderavond,  

maar zal samen met de MR aanwezig zijn op de informatie-

avond. Zij zullen dan onder andere verslaglegging doen over  

het af gelopen schooljaar.
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We zien jou zoals je bent: 

een waardevol mens!
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EXTERNE CONTACTEN
Externe hulp 
De leerkracht, ouders of intern begeleider kunnen een probleem 

bij een kind signaleren (zie hoofdstuk Leerlingenzorg). Samen 

bekijken we of we binnen school hulp kunnen bieden of dat het 

verstandig is om externe hulpverlening hierbij te betrekken.  

De intern begeleider heeft een sociale kaart waarop alle hulp-

verlenende instanties die betrokken kunnen worden bij de zorg 

rond een kind, vermeld staan. Wanneer er inderdaad een externe 

instantie wordt ingeschakeld, onderhouden we als school 

contact met de medewerkers van deze betrokken instanties. 

Het komt voor dat ouders vragen of hun kind onder schooltijd 

naar een vorm van externe hulpverlening mag gaan.  

U kunt hierover overleggen met de directeur. 

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

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
Om het jaar gaan we als school bezig met natuur en cultuur 

aspecten van het landgoed de Hoge Veluwe. In schooljaar 2019-

2020 mogen we weer deelnemen. Binnen de lessen en door 

een bezoek aan het natuurpark. In hun schoolloopbaan komen 

kinderen dus vier keer in aanraking met het landgoed. Een mooi 

project waar we graag aan mee doen. 



Anderen hebben het 

nodig dat jij jezelf bent.
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PRAKTISCHE ZAKEN
Aanmelding, start en zindelijk zijn van uw kind
Met ouders die geïnteresseerd zijn in onze school als  

mogelijke de basisschool voor hun kind, maken we graag  

een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij vinden 

 het belangrijk dat we u in een persoonlijk gesprek kunnen 

vertellen hoe we onze identiteit en onderwijskundige visie 

vorm geven. We kunnen dan al uw vragen beantwoorden en 

van gedachten wisselen. Natuurlijk kunt u dan ook de school 

bekijken. Daarna kunt u beslissen of u uw kind bij ons op school 

wilt aanmelden. We nodigen u dus van harte uit een afspraak  

te maken met de directeur van de school. Indien gewenst  

krijgt u het aanmeldingsformulier na dit gesprek mee. 

Van ouders vragen we bij de aanmelding dat zij de grondslag en 

doelstellingen van de school onderschrijven. Van kinderen ver-

wachten we dat zij meedoen met alle activiteiten op school, ook 

met alle vieringen. In bepaalde gevallen kan, voordat we tot 

toe lating overgaan, worden bekeken of de school kan voldoen 

aan de specifieke behoeften die een bepaald kind nodig kan 

hebben.

Als uw kind vier jaar is geworden mag het naar school.  

Een maand voordat uw kind vier jaar wordt krijgt u een kaartje 

thuisgestuurd, met daarop de data waarop uw kind verwacht 

wordt voor een kennismakingsochtend. Ieder kind kan maximaal 

vier ochtenden komen wennen (meestal verdeeld over twee 

weken). We gaan er van uit dat uw kind zindelijk is. Mocht dat 

niet zo zijn, dan is het noodzakelijk dat hier afspraken over 

worden gemaakt. Dit kan zijn dat u als ouder uw kind moet 

komen verschonen als deze ‘een ongelukje’ heeft gehad. Dit valt 

namelijk niet binnen de werkzaamheden van een leerkracht.

Het is niet mogelijk om uw kind eerder op school te laten 

starten, anders dan op de wenmomenten.

Abonnementen en cursussen
Lezen is goed voor uw kind. Via onze school kunt u voor uw kind 

een abonnement nemen op een jeugdblad zoals Okki of Taptoe. 

De folders hiervoor liggen vanaf de dag van de informatieavond 

in de hal van de school. U bent te allen tijde vrij om op een 

dergelijk aanbod in te gaan. We maken zelf altijd eerst een 

kritische selectie van al het aanbod op dit gebied.

Allergie en ziekte
Zijn er bepaalde voedingsstoffen waar uw kind niet tegen  

kan, wilt u dit dan doorgeven aan de betreffende leerkracht?  

We kunnen er dan op school rekening mee houden. Ook als  

uw kind last heeft van allergische reacties op bepaalde stoffen 

in de lucht (huismijt, en dergelijke) of van beten van insecten, 

zoals wespen of bijen vernemen we dat graag van u. Meldt u ook  

de aanwezigheid van een besmettelijke (kinder)ziekte?

Avondvierdaagse
Elk jaar in het voorjaar kunnen de kinderen van groep 1 tot 

en met 8 zich opgeven om mee te lopen met de avondvier-

daagse in Ugchelen. De afstanden die gelopen worden zijn vier 

keer twee en een half kilometer (groep 1 en 2), vier keer vijf 

kilometer (groep 3 en 4), vier keer zeven en een half kilometer 

(groep 5 en 6) of vier keer tien kilometer (groep 7 en 8). De 

ouderraad heeft de organisatie rond deze avonden in handen.  

U krijgt tegen die tijd informatie over wat en hoe dit door de  

OR geregeld wordt.
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Bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen
Een aantal van onze teamleden is geschoold als bedrijfshulp-

verlener. Dit houdt in dat zij weten hoe te handelen bij brand 

en andere calamiteiten en dat zij kennis hebben van EHBO. Op 

school oefenen we ieder jaar hoe we de school vlot en veilig 

kunnen ontruimen wanneer zich situaties voordoen waarbij het 

nodig is dat alle kinderen zo snel mogelijk de school moeten 

verlaten.

Boekenbus 
Goed leren lezen vinden wij belangrijk op onze school. We zijn 

dan ook blij dat de boekenbus iedere vrijdagmorgen bij de halte 

naast onze school staat. Leerlingen kunnen zo gemakkelijk 

aan boeken komen, het lezen oefenen en er plezier in krijgen. 

Want lezen leer je vooral goed door het heel veel te doen. U 

kunt voor uw kind een gratis leespas halen in de bibliotheek. De 

kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen onder de les naar de 

boekenbus gaan wanneer zij hun pasje en eventuele boeken bij 

zich hebben.

Buitenschoolse opvang, peuteropvang en peuterspeelzaal
VSO, PSG en BSO van Kindercentrum.nl

In de school hebben wij Voorschoolse opvang (VSO), 

Peuterspeelgroep (PSG) en Buitenschoolse opvang (BSO). 

Er is voorschoolse opvang mogelijk op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag van 7.30 – 8.30 uur. Voor meer  

informatie kunt u kijken op www.kindercentrum.nl  

of bellen met het hoofdkantoor.

De PSG is voor peuters van twee tot vier jaar. Zij zijn open op 

de dinsdag en vrijdag ochtend van 8.30-12.00. In de school-

vakanties zijn ze gesloten. Op de PSG hebben ze luiers, eten en 

drinken voor de peuters. Dit zit bij de opvang in. Voor vragen 

kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of bij het 

hoofdkantoor van kindercentrum.nl.

De openingstijden van de BSO zijn:

Maandag 14.45 – 18.30 uur

Dinsdag 14.45 – 18.30 uur

Donderdag 12.00 – 18.30 uur

Op woensdag en vrijdag is er opvang mogelijk bij BSO De 

Eendracht. Eten en drinken zit bij de opvang in. Tijdens 

studiedagen is er opvang bij voldoende aanmeldingen. In de 

vakanties worden de locaties geclusterd bij onder andere 

Sporthal Alterno. Er is altijd een locatie open in de vakanties. 

(met uitzondering van  nationale feestdagen)

Meer informatie? 

T: 06 - 34 87 41 27
M: willemvanoranje@kindercentrum.nl

Gegevens hoofdkantoor:

T: 088 - 75 00 801 
M: apeldoorn@kindercentrum.nl 

W: www.kindercentrum.nl
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Eten en drinken

Fietsen
We stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen lopend of op 

de fiets komen, zodat we zo min mogelijk autoverkeer rond 

de school hebben. Hierbij gaan we er van uit dat wanneer de 

afstand gemakkelijk te lopen is, kinderen komen lopen en 

hun fiets thuislaten. De fietsen kunnen neergezet worden aan 

de zijkant van de school, waar het lokaal van groep 7 en 8 is. 

Hier mag verder niet gespeeld worden om beschadiging aan 

fietsen te voorkomen. Een enkele keer komt het voor dat er 

iets kapot blijkt te zijn gegaan aan een fiets. Soms is moeilijk te 

achterhalen hoe dat gekomen is. De school is niet aansprakelijk 

voor deze schade, hoe vervelend ook.

Formatie/groepsindeling
Het samenstellen van de groepen en de groepsindeling wordt 

bepaald door de directie van de school. Groepsleerkrachten 

hebben het overzicht over die zaken die bij ouders meespelen 

met betrekking tot de indeling van de groepen. Als ouder kunt u 

ervoor zorgen dat leerkrachten hiervan goed op de hoogte zijn 

zodat zij deze kunnen laten meewegen bij de indeling van de 

groepen.

Om tot een nieuwe formatie voor het nieuwe schooljaar te 

komen, nemen we diverse stappen tijdens het schooljaar. 

Deze stappen gelden voor de hele school en dus alle groepen 

en leiden tot de uiteindelijke formatie/groepsindeling voor 

het nieuwe schooljaar. Onderstaand worden de stappen 

omschreven, met daarbij de periode wanneer deze plaats vinden 

gegeven. Op deze wijze kunt u het proces volgen. Dit houdt in 

dat iedereen op hetzelfde moment wordt geïnformeerd over de 

formatie. Als school zullen wij niet afwijken van deze stappen, 

omdat deze bewust zo zijn bepaald en gepland.

STAPPEN:

1. 1 oktober: de leerlingen voor het komende schooljaar 

worden geteld. Dit aantal is bepalend voor het aantal 

leerkrachturen voor het volgend schooljaar. 

2. In januari/februari geven alle leerkrachten hun wensen 

door ten aanzien van urenaanpassing en/of verandering 

van functie/school 

3. Eind april is de inventarisering van jaargroepsgrootte. 

4. Begin mei wordt vastgesteld wat de gewenste indeling 

van de groepen is. 

5. In mei wordt er een opzet gemaakt van de formatie 

voor het nieuwe schooljaar (toewijzen van welke 

leerkracht(en) er voor welke groep staat).

6. Begin juni: vaststellen van de formatie in een 

teamvergadering 

7. Half juni: vaststelling van de formatie door de MR 

8. Periode tot stap negen: overleg/besluit over eventuele 

herschikking van leerlingen en of leerkrachten

9. Uiterlijk vier weken voor de zomervakantie ontvangen de 

ouders en of verzorgers via een speciale nieuwsbrief of 

via de Wimpel de uitkomst van dit proces.

Opmerkingen:

Langer kleuteren

Vroeger kwamen kleuters die na 1 oktober vier jaar werden  

(en dus na die datum op school begonnen) automatisch in het 

nieuwe schooljaar weer in groep 1 terecht. Dit van wege hun 

jonge leeftijd en om te waarborgen dat deze kinderen minstens 

twee volledige schooljaren in groep 1/2 doorbrachten. Dit wordt 

vaak ‘langer kleuteren’ genoemd. Deze 1 oktobergrens mag niet 

meer worden gehanteerd. De leerlingen moeten beoordeeld 

worden op hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Kinderen die voor 1 januari geboren zijn en in groep 1 zitten 

stromen in principe door naar groep 2. Als het beter is dat een 

kind groep 1 over doet, dan zal de school dit met de ouders 

Uw kind mag een 
gezond tussendoortje 

meenemen (geen snoep)
en een goede lunch.



bespreken. Kinderen die geboren zijn op of na 1 januari zullen in 

principe langer kleuteren. Mocht dit kind cognitief en sociaal-

emotioneel voorlopen, dan zal de school dit met de ouders 

bespreken. Er zal dan besproken worden of dit kind versneld 

door kan stromen naar groep 2. In beide gevallen zal er, waar 

mogelijk, gezamenlijk een besluit worden genomen. Bij verschil 

van mening heeft de school beslissingsrecht. Het wel of niet 

langer kleuteren wordt nooit bepaald door financiële keuzes  

van school.

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.

Gevonden voorwerpen
Wij merken dat er regelmatig spullen van leerlingen blijven 

liggen, in de groep of in de hal. Gevonden voorwerpen worden 

niet meer centraal bewaard. Wij streven ernaar deze spullen zo 

snel mogelijk bij de eigenaar terug te brengen. Sleutels en andere 
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Neem een kijkje op
onze school ga naar:
wvo.pcboapeldoorn.nl
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waardevolle spullen die gevonden worden, komen in een bakje in 

de personeelskamer te liggen. 

Goede Doelen en maatschappelijke betrokkenheid. 
Een keer per jaar zetten wij ons in voor een goed doel. Met een 

actie of activiteit zullen we bijvoorbeeld geld ophalen. Daarnaast 

nemen we wisselend aan andere concrete acties deel. In het najaar 

doen de groepen 1 tot en met 6 mee aan de actie schoenmaatjes. 

Zij vullen zelf een schoenendoos met spullen die voor kinderen 

elders in de wereld vaak onbereikbaar zijn. Groep 7 en 8 zullen 

één keer per twee jaar meedoen aan wandelen voor water. Zes 

kilometer lopen met zes liter water op je rug. Dat is de situatie 

voor veel kinderen in deze wereld. Door deze actie ervaren onze 

kinderen wat dat is en kunnen ze leeftijdsgenoten elders helpen.

Gymnastiek
Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt plaats in het 

speellokaal. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen gymschoentjes 

met een rubberen zooltje hebben? Het liefst schoentjes met 

een klittenbandsluiting of elastiek. De kinderen hoeven geen 

gympakje aan. In de groepen 3 tot en met 8 gymmen de kin-

deren op verschillende dagen in de gymzaal. Wilt u zorgen dat 

uw kind gymkleding en gymschoenen meeneemt op die dag? 

Aan het eind van de dag kunnen de gymspullen weer  

mee naar huis voor een wasbeurt.

Hoofdluis
Scholen zijn plaatsen waar vaak besmetting met hoofdluis  

plaats vindt. Controleer uw kinderen regelmatig, zeker in de  

sjaal en mutsenperiode. Wilt u het aan de leerkracht doorgeven 

als u bij uw kind deze kleine ‘gasten’ ontdekt? Doordat u het ons 

meedeelt, kunnen wij andere ouders alert maken hun kinderen 

ook even na te kijken. Zo voorkomen we meer besmetting. Op 

school worden de kinderen in ieder geval na elke vakantie door 

een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis.

Intensieve taalklassen 
De intensieve taalklassen zijn een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn, in samenwerking met: PCBO Apeldoorn , Leerplein 

055, de Veluwse Scholengroep (katholiek onderwijs) en de 

IJsselgroep (Schoolbegeleidingsdienst). Het doel is: leerlingen 

taalvaardiger maken. Dat wil zeggen: mondeling taalvaardiger 

worden, beter spreken en luisteren, teksten beter begrijpen 

en woordenschat uitbreiden. De doelgroep is: allochtone en 

autochtone leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.  

De intern begeleider weet u hierover meer te vertellen.  

Of u kunt voor meer informatie opvragen via:  

info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.

Interne contactpersoon: Jolanda Topfer
De interne contactpersoon is aanspreekpunt voor zowel 

leer  lingen, ouders en personeel bij klachten over onder 

andere ongewenst gedrag. De interne contactpersoon 

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 kunt u persoonlijk 

aanspreken of via e-mail vragen contact met u op te nemen  

via wvo@pcboapeldoorn.nl.

Voor de goede orde treft u hieronder andere noodzakelijke 

adressen aan:

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. 

Informatie over klachten en geschillen binnen het  

bijzonder onderwijs kunt u vinden op de website:  

www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl
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Adres Inspectie van het Onderwijs. 

E: info@owinsp.nl 

I: 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. 

Kerstviering
Het kerstfeest vieren wij afwisselend in de kerk of in school.  

We verwachten alle kinderen bij deze viering, omdat het fijn is 

om samen de adventsweken af te sluiten. In schooljaar 2018-

2019 vindt de viering op school plaats.

 

Klachtenregeling
Per 1 augustus 1999 is de onderwijswet gewijzigd in verband 

met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het 

klachtrecht, ook wel de kwaliteitswet genoemd. Volgens deze 

wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over 

gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan, van het 

bevoegd gezag en het personeel. Een ieder die deel uitmaakt 

van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. De rege-

ling is alleen van toepassing als u met een klacht niet ergens 

anders terecht kan. 

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.

In het kader van de klachtenregeling is er per school een 

contact persoon aangesteld. De contactpersoon voor de Willem 

van Oranje is vertrouwenspersoon Jolanda Topfer (leerkracht 

van groep 3)

Leerplicht en onderwijstijd
Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar. Vanaf die leeftijd 

moeten zij alle uren maken die de leerplicht aangeeft. Natuurlijk 

is het ook voor vierjarigen verstandig zo regelmatig mogelijk 

naar school te gaan. Maar een keer thuis houden omdat uw kind 

heel moe is, kan dan nog zonder dat u dit moet aanvragen. 

Bij wet is geregeld hoeveel uur onderwijs kinderen per jaar 

moeten krijgen. Onze school heeft het onderwijs zo ingericht  

dat hieraan wordt voldaan. Dit betekent dat in de onderbouw  

(groep 1 tot en met 4) totaal 3520 uur onderwijs wordt 

gegeven. Dit is verdeeld over de groepen 1 en 2 (852 uur) en 

groep 3 en 4 (931 uur). In de bovenbouw bedraagt dit 4000 

uur, dus 1000 uur per jaar. Kinderen hebben soms vrij als het 

team een studiedag heeft. Dit zijn onderwijsuren die teveel 

gemaakt zijn en zo dus weer worden ingeleverd. We noemen 

dat marge uren. Leerkrachten hebben dan geen vrij. Binnen de 

leerplichtwet is ook geregeld voor welke gebeurtenissen een 

kind vrij kan krijgen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar  

bij de directie.

Lesuitval
We doen ons uiterste best op school om lesuitval te voorkomen. 

De volgende stappen worden genomen wanneer er geen 

invalleerkracht meer beschikbaar is.

• Er wordt intern geschoven en de ondersteuner gaat voor de 

groep staan (we doen dit beperkt, omdat zo het andere werk 

op school in de knel komt).

• De groep wordt, zo mogelijk, kortstondig verdeeld over 

andere groepen.

• De groep wordt naar huis gestuurd. In het laatste – en 

uiterste- geval worden leerlingen niet zo maar naar huis 

gestuurd. Ouders krijgen waar mogelijk uiterlijk de dag van 

tevoren schriftelijk bericht. Voor leer lingen waarvoor echt 

geen opvang geregeld kan worden, wordt op school opvang 

geboden. 

Ontbijt op school
Twee keer per jaar ontbijten we op school. Na de herfstvakantie 

doen we ieder jaar mee met het nationaal schoolontbijt. 

Kinderen bewust maken dat een goede start van de dag een 
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gezond ontbijt nodig heeft, is het doel. Zie ook de website: 

www.schoolontbijt.nl. Daarnaast doen wij mee aan het ontbijt 

van de Koningsspelen.

Ouderbijdrage
Met het geld van de ouderbijdrage wordt dat gedaan wat niet 

uit het schoolbudget betaald kan worden. U kunt bijvoorbeeld 

denken aan drinken en een versnapering bij de feesten die 

we op school vieren, een boekje met kerst, afsluiting van 

het schooljaar, afscheid van groep 8, et cetera.  Ook andere 

bijzondere activiteiten en materialen die daarvoor nodig zijn, 

worden uit de ouderbijdrage betaald evenals de verzekering bij 

schoolreisjes. 

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. 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. 

Ouderhulp
Voor ondersteunende werkzaamheden van ouders gelden 

enkele regels. Als u als ouder met een excursie meerijdt,  

dan bent u zelf verantwoordelijk bij eventuele schade. Het 

meerijden geldt onder eigen verzekeringsvoorwaarden.  

U dient dus ook een inzittendenverzekering te hebben.  

De begeleiding van de kinderen ter plekke valt echter weer 

onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Ook 

bij andere buitenschoolse activiteiten valt alles onder de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht.

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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Pleinafspraken
Het moet voor iedereen plezierig zijn om op het schoolplein 

te spelen. Daarom zijn er een aantal schoolpleinafspraken 

vastgesteld. Deze afspraken worden in ieder geval aan het begin 

van het school jaar in de groep besproken. Mochten sommige 

afspraken overtreden worden, dan meldt de pleinwacht dat aan 

de andere collega’s en moet de afspraak nog eens besproken 

worden.

Leerkrachten

De leerkrachten hebben volgens een vast rooster pleinwacht. 

Voor de rust en de ruimte op het plein hebben de leerlingen in 

twee groepen pauze. De groepen 3, 5, 7 hebben gezamenlijk 

pauze. De groepen 4, 6, 8 hebben ook gezamenlijk pauze. 

Kinderen

Vanaf 8:25 uur dragen wij als school de verantwoordelijkheid  

voor uw kind. Alle kinderen mogen dan naar binnen, zodat we 

om half negen ook echt kunnen be ginnen. De kinderen van 

groep 1 en 2 mogen door hun ouders naar binnen worden 

gebracht. De kinderen van groep 3 en hoger gaan zelf, nadat de 

bel is gegaan, rustig naar binnen.

Pleinwacht
Als pleinwacht zorgen we voor de veiligheid en begeleiding op 

het plein. Als pleinwacht staan we zo verspreid opgesteld dat 

het hele plein wordt overzien en dat de kinderen de pleinwacht 

makkelijk kunnen bereiken. Kinderen die de pleinregels negeren 

worden hier op gecorrigeerd. 

 Ieder kind moet de  
kans krijgen gemaakte fouten te 
herstellen en dus zullen we ervoor 
zorgen dat goed gedrag in woord 

en daad beloond wordt.
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Regels en/of afspraken
Op school gelden regels en afspraken waaraan iedereen, 

kinderen, team en ouders, zich moet houden. In de klassen 

gelden onder andere 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 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 bespreek-

baar te maken en voor de kinderen te verduidelijken. We vin-

den 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 indien nodig 

wordt het kind buiten de groep geplaatst en gaat het naar een 

andere groep. Indien het kind weigert naar de andere groep te 

gaan, zal de leerkracht of een lid van het MT de betreffende 

ouders bellen om het kind op te halen. Er wordt een gesprek 

gepland om het gedrag van het kind te bespreken.

Met de kinderen die herhaaldelijk in de fout gaan, maken we 

afspraken over passend gedrag en welke consequenties we 

stellen als het opnieuw mis gaat. De directe consequentie is 

dat het kind in een andere groep wordt geplaatst met werk. 

Is het werk niet af dan wordt het werk in de pauze afgemaakt 

en anders gaat het mee naar huis. Ook zal er contact met de 

betreffende ouders worden opgenomen. Afhankelijk van de 

ernst worden de ouders uitgenodigd om het gedrag te komen 

bespreken. Dit kan ertoe leiden dat er in overleg met de ouders 

een plan opgesteld wordt waarin de gemaakte afspraken 

vastgelegd worden.

Daarnaast kan de directie overwegen om het kind een officiële 

waarschuwing te geven. Met deze waarschuwing krijgt het kind 

de kans om wel het gepaste gedrag te laten zien. Mocht het 

kind weer ongewenst gedrag vertonen, dan zal het kind voor 

een periode van een tot drie dagen geschorst worden. Dit wordt 

zowel mondeling als schriftelijk aan de ouders medegedeeld. 

Daarnaast zal ook een melding worden gedaan richting de 

inspectie, de leerplichtambtenaar en PCBO Apeldoorn.
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Onderstaand worden deze stappen in een schema weergegeven.

Niet bespreekbaar/ongewenst gedrag
Dit is: het moedwillig fysiek  

(slaan, en dergelijke) handelen naar 
andere, het vernielen van (school)
spullen, het weigeren om deel te 
nemen aan de les(sen), de lessen 

verstoren zodat er geen onderwijs 
gegeven kan worden. Overschrijding van het gedrag?

Ernstig of zeer ernstig?

Ja, ernstig maar  
niet zeer ernstig

Ja, er is sprake 
van zeer ernstig 

gedrag
Bij eerste en tweede incident:

Kind wordt buiten de groep 
geplaats. Ouders worden 

geïnformeerd.

Bij derde incident:
kind wordt buiten de groep geplaats 

en vervolgstap volgt.

Met het kind wordt een contract 
opgesteld hoe te handelen en wat 

de consequenties zijn bij herhaling 
van het gedrag.  

Ouders worden geïnformeerd over 
het contract. Bij herhaling volgt de 

volgende stap.

Contact met de betreffende ouders.

Afspraak met de betreffende ouders 
noodzakelijk?

Tijdens de afspraak met de 
betreffende ouders wordt het 

gedrag besproken en wordt er een 
behandelingsplan opgesteld. 

Ook wordt er besproken of een 
officiële waarschuwing van 

toepassing is. Ja/Nee?

Een plan opstellen
Samen met het kind, de ouders en 

school.

Officiële waarschuwing wordt 
opgesteld en verstuurd.

Bij herhaling van het gedrag volgt de 
volgende stap.

Het kind wordt voor een periode van 
een tot drie dagen geschorst. Er zal 

een melding worden gedaan richting 
de inspectie, de leerplichtambtenaar 

en PCBO Apeldoorn.

Ja

Ja

Uitleg
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De Schoolpleinafspraken

• Ik zet mijn fiets in het rek en speel niet tussen de fietsen.

• Als de schoolbel gaat loop ik rustig naar binnen, ook al is mijn 

spelletje nog niet klaar.

• Spelen doe ik op het plein en ik houd hierbij rekening met de 

bosjes. 

• Ik klim of zit niet op de hekken en mijn schoenen houd ik aan.

• Alleen in de kleine en grote pauze kan ik voetballen of met 

een andere bal spelen. Ballen die op het dak terecht komen, 

worden daar meestal op vrijdag vanaf gehaald.

• Tijdens de kleine pauze blijf ik buiten. 

• Ik doe niet mee aan vechtspelletjes. 

• Ik blijf van de kleren van de andere kinderen af.

• Ik ga voorzichtig om met de spullen van school en van de 

andere kinderen.

• Een ruzie probeer ik volgens de Kanjermethode zelf op te 

lossen. Als dat niet lukt, vraag ik om hulp. 

• Als ik van de pleinwacht “af moet koelen”, ga ik op de door de 

pleinwacht aangewezen plek zitten. De pleinwacht vertelt me 

wanneer ik weer mee kan doen.

• Ik ga met een ander om zoals ik wil dat anderen met mij 

omgaan. 

• Ik houd het schoolplein schoon.

De klassenafspraken

Deze worden aan het begin van het schooljaar met de kinderen 

bepaald en besproken. De klassenafspraken hangen in iedere 

klas.

Honden op het schoolplein

Uit preventief oogpunt vragen wij aan iedereen die een hond 

meeneemt naar school, om de hond aangelijnd op het school-  

plein te hebben en niet met de hond voor de uitgangen te staan.  

Wij vragen ook om op gepaste afstand te gaan staan zodat 

kinderen, die bang zijn voor honden, veilig naar buiten kunnen. 

Mobiele telefoons in de school

Als school adviseren wij u als ouders uw kinderen geen mobiele 

telefoon mee naar school te geven. Ouders/verzorgers kunnen 

altijd naar school bellen wanneer zij vragen hebben of een 

bood schap willen doorgeven aan hun kind.

De afspraken:

• Het is op school voor de leerlingen niet toegestaan om gebruik 

te maken van een mobiele telefoon. Als er toch een mobiele 

telefoon mee is, dan moet deze zichtbaar zijn en uit staan.

• Indien de leerling moet bellen dan kan er gebruik gemaakt 

worden van de schooltelefoon. Ouders kunnen via de school 

hun kind bereiken.

• De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar mobiele 

telefoon. Bij verlies of schade van de mobiele telefoon is dat 

voor het risico van de leerling.

Wat gebeurt er bij het overtreden van de afspraken:

• Wordt de leerling met een mobieltje gezien dan zal deze 

ingenomen worden. Na ondertekening van een briefje, door 

één van de ouders, krijgt de leerling zijn mobieltje terug. 

• Bij een eerste overtreding krijgt de leerling een 

waarschuwing van de leerkracht. 

• Bij een tweede overtreding krijgt de leerling een tweede 

waarschuwing van de leerkracht. 

• Bij een derde overtreding worden de ouders op de hoogte 

gebracht van de overtreding en worden de ouders verzocht 

met de leerling de mobiele telefoon op te halen bij de 

leerkracht.

Regels in de school

Algemeen

• Je loopt rustig in de school.

• De jassen en tassen worden netjes opgehangen.

• We spreken Nederlands op school en op het plein.

• We spreken nette woorden in respect naar en met elkaar.

• Snoepen en/of op kauwgom kauwen doen we buiten de les 

om.

Hal

• Het gebruik van de hal gaat tot de oranje klapdeuren bij de 

personeelskamer.

• Tot 9.00 uur is er stilte in de hal.

• We lopen rustig door de hal.

• We praten op een normale toon (met de fluisterstem).

• Je zet de spullen netjes terug waar ze horen en laat je 

werkplek schoon achter.

• Je bent bezig met je eigen opdracht.
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• Bovenbouwkinderen spelen/werken niet in het speellokaal. 

• In de stilteruimte wordt niet gesproken en of een andere 

vorm van geluid gemaakt.

WC

• Tijdens het eerste half uur en de instructie wordt er niet naar 

de WC gegaan.

• Er mogen maximaal twee kinderen (een jongen/een meisje)

tegelijk uit een groep naar de WC.

• Je houdt de WC netjes.

• Als de WC vies is, meldt je dat aan je leerkracht.

• Na de pauzes ga je eerst terug naar je groep en daarna kan 

je pas naar de WC gaan. Hierbij geldt ook dat maximaal twee 

kinderen (een jongen/een meisje) tegelijk uit een groep naar 

de WC mogen.

Schoolspullen

• Kinderen mogen alleen met begeleiding of toestemming  

van de leerkracht in een magazijn of kelder.

• Kinderen mogen alleen met toezicht/toestemming kopiëren 

en printen.

• Er wordt zorgvuldig met het materiaal van school om gegaan. 

We zijn dus zuinig op de schoolspullen.

• Je blijft af van spullen die niet van jou zijn.

• Bij het moedwillig kapot maken van de spullen,  

worden de kosten verhaald. 

Naar de gym

• Wie te laat is kan niet mee naar de gym (de deur van de 

sporthal gaat op slot), deze kinderen melden zich bij de 

directeur, unitleider of intern begeleider. Dit kind blijft in een 

andere groep onder toezicht van een leerkracht.

• De kinderen lopen in de rij.

• Bij gevaarlijke plaatsen in het verkeer wachten de kinderen 

totdat de leerkracht het teken geeft om verder te gaan.

• In de kleedkamers kom je alleen aan je eigen spullen en er 

mag niet met water gespeeld worden. 

• Je mag niet met buitenschoenen in de gymzaal.

• Je mag niet aan de klaargezette materialen komen voor  

de gym begint. 

• Kinderen worden niet naar de gymzaal of kleedkamer 

gestuurd zonder toezicht.

• Kinderen mogen niet alleen naar school teruggaan, tenzij 

op verzoek van ouders kinderen eerder naar huis gaan 

(bijvoorbeeld doktersbezoek)

Leerkrachten:

• geven effectieve steun bij het leren;

• geven onderwijs in sociale vaardigheden (Kanjertraining);

• handhaven effectief de afspraken;

• houden actief toezicht;

• geven alle leerlingen ondersteuning;

• handhaven de afspraken duidelijk en consequent;

• nemen een besluit op basis van feiten;

• handelen altijd conform onze waarden: waarderend, 

volhardend en openhartig;

De leerling die zich niet aan de afspraken houdt, wordt door de 

leerkracht die het feit constateert, aangesproken. Daarna dient 

hij of zij zich bij de eigen leerkracht te melden om verslag te 

doen van het voorval. De eigen leerkracht neemt op dat moment 

de leerling over.

Kanjeraanpak leerkrachten:

• Als een kind hulp komt vragen dan bieden wij hulp.

• Het kind wordt niet direct teruggestuurd met de opdracht 

om het eerst zelf op te lossen. We controleren bij het kind 

welke kanjerstappen hij of zij al heeft geprobeerd.

• Help het kind met het nemen van de kanjerstappen.

• Laat het kind de stappen zelf benoemen en uitvoeren.

• Zorg dat je hulp adequaat is geweest.

• Weet zeker dat het probleem naar tevredenheid is opgelost 

voor het kind dat hulp heeft gevraagd.

• Zorg voor eventuele nazorg.

• Indien nodig communiceer met de ouders/groep/collega’s.
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Stap voor stap de  
   digitale wereld in!
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Vanuit vertrouwen en veiligheid  

geven wij jou de ruimte om te groeien 
en te ontwikkelen.
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Schooltijden en pauze
Op de Willem van Oranje geldt er een continurooster.

Het volgende lesrooster wordt hierbij gehanteerd:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1/2 8.30 - 14.45 8.30 - 14.45 8.30 - 12.15 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

Groep 3/4 8.30 - 14.45 8.30 - 14.45 8.30 - 12.15 8.30 - 14.45 8.30 - 12.00

Groep 5 t/m 8 8.30 - 14.45 8.30 - 14.45 8.30 - 12.15 8.30 - 14.45 8.30 - 14.45

Schoolreisje
Op onze school organiseren wij elk jaar een schoolreisje. 

Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. 

De kosten van het schoolreisje zijn niet in de ouderbijdrage 

opgenomen.

Sinterklaasfeest
Dit feest wordt door alle groepen gevierd. Met elkaar maken 

we er een gezellig feest van. De groepen 1 tot en met 4 krijgen 

een presentje van de Sint. De groepen 5 tot en met 8 maken 

surprises voor elkaar met een gedichtje.

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 of 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.

Sponsoring 
In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan, met als tegen-

prestatie bijvoorbeeld een advertentie in een schoolgids. Voor 

de rest is een notitie van PCBO Apeldoorn van toepassing (deze 

ligt ter inzage op school). Deze notitie is in overeenstemming 

met het convenant sponsoring zoals afgesloten door de staats-

secretaris met vijftien organisaties in het primair en voortgezet 

onderwijs. Via ouders krijgen we soms nog zeer bruikbaar 

materiaal wat anders bijvoorbeeld weggegooid zou worden.  

Mooi karton of gekleurd papier is hier een voorbeeld van.
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Sportactiviteiten
Wanneer er schooltoernooien worden georganiseerd, zoals 

voetbal of atletiek, dan zijn de kinderen van de Willem van 

Oranjeschool bijna altijd van de partij. Leerlingen van groep 5, 6 

en 7 kunnen zich daarnaast maandelijks inschrijven voor ‘sport 

van de maand’. In het kader van sportstimulering verzorgt de 

gemeente Apeldoorn voor hen op de donderdagmiddagen na 

schooltijd een kennismaking met diverse takken van sport. Deze 

kennismaking is meestal gratis. Aan het begin van het schooljaar 

krijgen de kinderen een programma voor het school jaar 2018-

2019. De leerlingen kunnen voor de aangegeven inschrijfdatum 

een briefje met naam, adres en school inleveren bij juf Hester 

B. Zij is onze sportcoördinator. Als het een activiteit is waarvoor 

wel betaald moet worden, dan ook graag het benodigde geld 

bijvoegen.

Frequent te laat op school 
De 3, 6, 9 regeling. Wat houdt de regeling in?

Wanneer een leerling binnen een korte periode drie keer te laat 

gekomen is, dan wordt er door de school contact opgenomen 

met de ouders. Dat kan telefonisch gebeuren of middels een 

briefje. Heeft dat niet geholpen, dan worden ouders uit-

genodigd voor een gesprek op school nadat de leer ling zes 

keer te laat is gekomen. Wanneer het te laat komen na dat 

gesprek nog steeds doorgaat, dan meldt de school het met 

een kennisgevingformulier aan de leerplichtambtenaar bij 

de negende keer. De afdeling leerplicht stuurt de ouders een 

waarschuwingsbrief. Na drie weken neemt leerplicht contact 

op met de school met de vraag of het te laat komen is gestopt. 

Wanneer dat zo is wordt het dossier bij leerplicht gesloten.  

Als het te laat komen niet is gestopt worden de ouders uit-

genodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. In een 

aantal gevallen wordt er doorverwezen naar de hulpverlening,  

in andere gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt.

Verjaardagen
Als een kind jarig is (geweest) mag dat ook op school gevierd 

worden. Natuurlijk mag er dan ook getrakteerd worden. We 

vinden het fijn als u ons helpt gezond gedrag bij kinderen 

te bevorderen door niet op snoep te trakteren maar op bij-

voorbeeld kaas, worst, fruit, een klein krentenbolletje, et cetera.  

We vinden trakteren op snoep niet wenselijk. Er is in deze tijd 

zoveel aandacht voor gezonde voeding dat we dat op school 

zeker moeten ondersteunen. Wanneer u op internet zoekt op 

de zoekterm ‘gezonde traktaties voor kinderen’, zijn daar veel 

ideeën te vinden.

De verjaardag wordt in de klas gevierd en daarna mogen 

de kleuters alleen bij de onderbouw (groep 1,2 en 3) en de 

kinderen van groep 3 tot en met 8 alleen rond de grote hal bij 

de leerkrachten langs. De leerkrachten vieren hun verjaardag 

gezamenlijk met een juffen/meesterdag.

Verkeersouders
Op bijna 2200 scholen zijn verkeersouders actief. Het aan- 

stellen van verkeersouders gebeurt op initiatief van Veilig 

Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders 

in het onderwijs. In 1995 hebben zij afgesproken zich samen 

in te zetten om de veiligheid in het verkeer voor schoolgaande 

kinderen te vergroten. Op de Willem van Oranje hebben we 

helaas geen verkeersouders meer actief. Met de inzet van een 

aantal hulpouders zullen wij nog wel een aantal activiteiten 

uitvoeren. Wij organiseren activiteiten als ‘op voeten en fietsen’, 

‘fiets parcours’, ‘fietsverlichting controle’ en ‘Wij gaan weer naar 

school’. Wij proberen het bewustzijn over verkeersveiligheid 

te verhogen met deze projecten, die op elke groep wordt 

afgestemd. Daarnaast houden wij ons actief bezig met de 

veiligheid en bereikbaarheid rondom school. De verkeersouders 

hebben hiertoe connecties met de gemeente en Veilig Verkeer 

Nederland (VVN). Ook het parkeergedrag rondom school heeft 

de aandacht. Hierover zijn afspraken gemaakt met directie. Voor 

alle vragen over het werk van de verkeersouders kunt u terecht 

bij de directeur.
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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:

1. 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.

2. 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.



Verlof aanvragen
Het kan voorkomen dat u één of meerdere dagen vrij wilt voor 

uw kind. Een dergelijk extra verlof moet u schriftelijk aanvragen 

bij de directie. In de leerplichtwet staat omschreven wanneer 

een kind de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval 

bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die 

voort vloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent 

de leerplichtwet vrijstelling wegens andere omstandigheden 

zoals: 

• huwelijk van bloed- en aanverwanten tot de 3e graad.

• bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten 

tot en met de vierde graad.

• bij 12-,25-,40-,50-of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum 

van familie tot en met de vierde graad.

• bij calamiteiten.

Een verlof tot tien dagen kan aangevraagd worden bij de 

directeur van de school. U kunt hiervoor op school aanvraag-

formulieren krijgen. De directeur beslist dan wat redelijk is.  

U krijgt een schriftelijke reactie op uw verzoek. Over meer  

dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar zelf.

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de 

school vakanties gelden speciale regels. Alleen als de aard van 

het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt en het de 

enige mogelijke gezinsvakantie in dat schooljaar betreft, kunt 

u wel –tijdig- vrijaf vragen. Wij zien graag een verklaring van de 

werkgever bijgevoegd om uw verzoek te ondersteunen.

Er zijn, in het geval van vakantie buiten de vakantie, een aantal 

wettelijke voorwaarden:

 - de leerling krijgt maximaal één keer per schooljaar extra 

verlof. 

 - er mag geen verlof in de eerste twee lesweken van het 

schooljaar gegeven worden. 

 - het verlof is niet langer dan tien dagen. 

Als het verzoek hieraan niet voldoet, moet het door de directeur 

worden afgewezen. Wij hebben als team en MR afgesproken 

dat wij ons echt aan deze regelgeving houden. Wij begrijpen 

dat dit voor ouders niet altijd leuk of praktisch is. De leerplicht-

ambtenaar controleert of school èn ouders zich aan de regels 

van de wet houden. Alle leerplichtregels vindt u op onze 

website: www.wvo.pcboapeldoorn.nl onder het kopje verlof.

Ziekte en bezoek dokter, tandarts, e.d.
Wilt u bij ziekte, doktersbezoek en dergelijke even bellen, bij 

voorkeur tussen 8.15-8.30 uur. Wij weten dan waarom uw kind 

niet aanwezig is. Het is fijn als u deze bezoeken, als dat kan, 

zoveel mogelijk na schooltijd afspreekt.
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Vakanties  
 en vrije dagen

Herfstvakantie 22 – 26 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december - 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie 25 februari - 1 maart 2019

Pasen 19 april tot en met 22 april 2019

Meivakantie 29 mei- 3 juni 2019

Hemelvaart  30 mei en 31 mei 2019 (onderdeel 

meivakantie)

Pinksteren 10 juni 2019

Zomervakantie  22 juli - 1 september 2019 (start 

nieuw schooljaar maandag 2 

september 2019)

Studiedagen

Donderdag 27 september 2018: hele dag

Vrijdag 19 oktober 2018: hele dag

Woensdag 9 januari 2019: ochtend

Dinsdag 5 februari 2019: hele dag

Maandag 25 maart 2019: hele dag

Vrijdag 26 april 2019: middag, vanaf 12.00 uur vrij

Vrijdag 10 mei 2019: hele dag

Woensdag 29 mei 2019: ochtend

Woensdag 19 juni 2019: ochtend

Vrijdag 19 juli 2019: middag, vanaf 12.00 uur vrij
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KINDEROPVANG BINNEN ONZE SCHOOL

Onze school werkt voor goede kinderopvang samen met 

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

onze school en biedt opvang in een veilige en uitdagende 

omgeving.

Visie Kindercentrum.nl
Kindercentrum.nl biedt alle vormen van kinderopvang aan in 

of bij en in samenwerking met de basisschool. Kinderopvang 

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

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

werken en blij van worden.

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

medewerkers die van dit centrale thema echt werk maken. 

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

in een goede balans tussen rust en activiteit en structuur en 

flexibiliteit.

Opvangmogelijkheden bij Willem van Oranje
Locatie Willem van Oranje van Kindercentrum.nl biedt opvang 

voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Bij peuterspeelgroep 

(PSG) Willem van Oranje willen zij een veilige, stimulerende 

en uitdagende omgeving creëren voor kinderen van twee 

tot vier jaar. PSG Willem van Oranje beschikt over een eigen 

groepsruimte die ingericht is voor de opvang van de kinderen. 

De ruimte wordt gedeeld met de buitenschoolse opvang (BSO). 

In de groepsruimte zijn verschillende speelhoeken waar de 

kinderen kunnen spelen, zoals een huishoek en een bouwhoek. 

De peuterspeelgroep werkt nauw samen met de kleuterklassen 

van de school in gezamenlijke thema’s en activiteiten.

BSO Willem van Oranje kunt u vinden in de school. De BSO biedt 

opvang voor de 4 tot en met 12 jarigen op alle middagen na 

schooltijd. De BSO heeft een eigen gezellig ingerichte ruimte, 

met ver schillende hoeken waar kinderen kunnen spelen. Bij 

mooi weer kunt u de kinderen vinden op het schoolplein. BSO 

Willem van Oranje wil graag voor de kinderen een ontspannen 

en een gezellige opvangplek zijn. Het is belangrijk dat de 

kinderen vanuit school in een ontspannen sfeer komen bij de 

BSO, waar dagelijks een activiteit wordt aangeboden, maar 

kinderen vrij zijn om te kiezen wat en met wie ze willen spelen.
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Incidentele opvang
Er zijn veel ouders die geen gebruik maken van kinderopvang, 

toch zijn er vast wel momenten waarop u met een opvang-

probleem zit. Bijvoorbeeld omdat opa en oma die normaal 

oppassen een weekje op vakantie zijn of omdat u een weekje 

extra moet werken. Bij Kindercentrum.nl is het mogelijk om uw 

kind kosteloos in te schrijven, zonder daar direct een plaatsing 

aan te hangen. Uw kind is dan in het systeem bekend en 

wanneer u een keer opvang nodig heeft neemt u contact met 

Kindercentrum.nl op. Als er ruimte is op de groep, kunt u gebruik 

maken van deze incidentele opvang en krijgt u aan het eind van 

de maand gewoon een factuur voor de afgenomen blokken. U 

zit dus nergens aan vast, maar heeft zo wel een back-up.

Openingstijden
De actuele openingstijden van de peuterspeelgroep en de BSO 

kunt u vinden op de website www.kindercentrum.nl. 

Loop eens naar binnen
Enthousiast? Wilt u meer informatie over opvang bij Willem  

van Oranje, loop dan eens naar binnen. De medewerkers staan  

u graag te woord.

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden en 

prijzen kunt u contact opnemen met de klantenservice van 

Kindercentrum.nl. Op de website staat een rekenmodule 

waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u betaalt voor de 

kinderopvang.

Kindercentrum.nl Apeldoorn

Tel: 088 - 750 08 01
Mail: apeldoorn@Kindercentrum.nl

Website: www.Kindercentrum.nl



Willem van Oranje is onderdeel van:

Willem van Oranje
Kobaltstraat 15

7334 AL Apeldoorn

Tel.: 055 - 533 12 21

wvo.pcboapeldoorn.nl


