
Luisteren naar ouders en leerlingen
We vinden het belangrijk om te luisteren naar kinderen en ouders. Om te peilen wat 
zij van onze school en ons onderwijs vinden, houden we geregeld een tevredenheids-
enquête. Daaruit blijkt gelukkig een hoge waardering voor onze school door leerlin-
gen en ouders. We praten meerdere keren per jaar met ouders over hun kinderen en 
stellen hen altijd in de gelegenheid vragen te stellen. We betrekken ouders bij ons 
onderwijs. Vooral bij het leesonderwijs is hulp van ouders belangrijk. Ook anders-
zins zijn ouders betrokken bij school. Informatie- en ouderavonden worden meestal 
goed bezocht en veel ouders zijn actief in de ouderraad of medezeggenschapsraad.  
Via de nieuwsbrief ‘Wegwijzertje’ houden we ouders op de hoogte van actuele zaken.  
Op onze website is die informatie ook te vinden, net als foto’s van excursies en  
andere activiteiten.

Sport & cultuur
De Wegwijzer is een sportieve 
school. Bewegingsonderwijs staat 
vanaf groep één op het rooster en 
groepen doen geregeld mee met 
sportwedstrijden of activiteiten in 
Apeldoorn. De Wegwijzer besteedt 
ook veel aandacht aan creatieve 
vorming. Kinderen zijn zelf creatief 
bezig, maar bezoeken ook voorstel-
lingen en musea. Ouders kunnen 
komen kijken naar de groepsvie-
ringen waar kinderen dansen, mu-
ziek maken of een ander optreden 
verzorgen.

Spelen & leren na schooltijd
Theaterlessen, een website bouwen, je fiets leren repareren, aquarelleren, sieraden 
maken, sporten, weerbaarheidstraining, dans en drama: ook na schooltijd bruist het op 
school en in de wijk! De Wegwijzer werkt samen met onder meer welzijnswerk, jeugd-
gezondheidszorg schoolmaatschappelijk werk, Markant, Coda en Accres in ‘Brede 
School Orden’. We organiseren allerlei leuke en leerzame activiteiten voor kinderen 
en ouders. 

Meer weten?
Geïnteresseerd in onze school? U bent van harte welkom! Maak wel even een af-
spraak, dan weet u zeker dat er alle tijd is voor een kennismaking en een rondleiding. U 
kunt dan de kleutergroepen zien, maar ook kijken in andere groepen. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de directeur, telefoon (055) 355 46 24 of kijken op  
www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl. Hier is ook onze schoolgids te vinden.

De Wegwijzer is één van de 29 basisscholen voor protestantschristelijk 
basisonderwijs in Apeldoorn. Meer informatie over Stichting PCBO en haar 
scholen staat op www.pcboapeldoorn.nl, of bel met (055) 522 44 77.

De Wegwijzer
Eburonenstraat 48
7312 JR Apeldoorn
telefoon (055) 355 46 24
e-mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl
www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl

De Wegwijzer
Een richtinggevende basis



Onderwijs op maat
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds 
iets nieuws leren. Op De Wegwijzer stimu-
leren we dat en dagen we kinderen uit om 
de wereld te ontdekken. Daarbij volgen we 
hun ontwikkeling op de voet. Gaat het leren 
wat minder vanzelfsprekend, dan bieden 
we hulp. Wie moeite heeft met een bepaald 
vak, krijgt extra oefenstof, begeleiding en/
of zorg. Hebben kinderen juist extra uitda-
ging nodig, dan begeleiden we kinderen 
óók. Zij krijgen verbreding en verdieping 
van de leerstof aangeboden.
Hoe dan ook willen we dat kinderen met 
plezier naar school gaan en willen wij er-
voor zorgen dat  kinderen zich op hun eigen 
niveau kunnen blijven ontwikkelen.

Samen en zelfstandig
Kleuters die hun eigen werkjes plannen? Jazeker. Dat kunnen ze prima! Vanaf groep 
één begeleiden wij kleuters stap voor stap op weg naar zelfstandigheid. Kleuters wer-
ken met een keuzebord en oudere kinderen leren plannen via dag- en weektaken. 
Zo kunnen leerlingen in groep acht uiteindelijk zelfstandig hun werk plannen en lukt 
het hen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Allemaal vaardigheden die 
zij in het voortgezet onderwijs goed kunnen gebruiken. Ook op sociaal en emotio-
neel gebied willen we zelfstandigheid en evenwichtigheid bereiken bij onze leerlingen. 
We streven naar een goed pedagogisch klimaat in de school, waarbinnen aandacht is 
voor elkaar en respect voor iedereen. Onze belangrijkste schoolregel op dit gebied is: 
“Iedereen moet het fijn hebben op De Wegwijzer.” 

Van groep één tot en met groep acht; de basisschool is een stukje van je leven. Voor 
kinderen én ouders. Juist daarom is een fijne tijd op school zo belangrijk. En dat is 
precies wat Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer kinderen biedt. Niet 
alleen léren kinderen bij ons op school veel, zij ontwikkelen zich ook sociaal en emo-
tioneel. Hiervoor is veel aandacht bij ons op school. De Wegwijzer biedt kinderen 
een brede basis met voldoende bagage voor hun verdere toekomst.

We besteden veel aandacht aan taal, waaronder lezen, omdat dit de basis is voor het 
verdere leren op school. Dit begint al in groep 1 en volgt een doorgaande lijn tot en 
met groep 8. Ons onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen, zodat zij leren 
vanuit hun eigen leefwereld en ervaringen.

Vakken als lezen, taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar leren samen-
werken en rekening houden met elkaar, zijn dat óók. Die vaardigheden stimuleren 
we, door bijvoorbeeld steeds meer werkvormen te gebruiken waarbij kinderen al 
samenwerkend leren.

Richting in het leven
De Wegwijzer biedt niet alleen een brede basis voor de ontwikkeling, we geven 
kinderen ook richting. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en 
wereld. De bijbel is onze norm voor hoe we met elkaar omgaan. We willen kinde-
ren bewustmaken van de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben voor Gods 
schepping, de samenleving en de natuur.
Op De Wegwijzer zijn alle kinderen welkom, ook kinderen met een niet-christelijke 
achtergrond. We hebben ook aandacht voor andere culturen en gebruiken. Alle kin-
deren krijgen de ruimte om te vertellen over hun religie en achtergrond.

De Wegwijzer heeft ongeveer tweehonderdvijftig leerlingen die begeleid worden 
door een team van enthousiaste leerkrachten. Onze school aan de Eburonenstraat 
trekt leerlingen uit Orden, maar ook uit de Sprengenparkwijk, De Heeze en buurten 
rond de Jachtlaan en de Laan van Spitsbergen. Ons schoolgebouw is helemaal van 
deze tijd. De computer is in elk lokaal te vinden en wordt ter ondersteuning voor 
diverse vakken gebruikt. Het digitale schoolbord heeft zijn intrede gedaan en we 
beschikken over een computerlokaal met vijftien computers. Daarnaast zijn er ook 
twee speellokalen en een handenarbeidlokaal. Hetkindercentrum.nl verzorgt bui-
tenschoolse opvang in onze school en ook voorschoolse opvang. Overblijven tussen 
de middag is professioneel geregeld. In de Wegwijzer is ook een peuterspeelzaal te 
vinden, waarmee we nauw samenwerken. Zo kunnen peuters soepel overstappen 
naar groep één van de basisschool.


