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De Wegwijzer, een 
richtinggevende basis.
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WELKOM OP PCBO 
DE WEGWIJZER
De basisschoolperiode van vier tot twaalf jaar is een belangrijk deel 

van je leven, voor uw kinderen en voor u. Een basisschool wordt dan 

ook met zorg gekozen. Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en 

resultaten. Deze gids kan u helpen bij het bewust kiezen voor onze 

school. We schrijven over onze werkwijzen en sfeer, maar ook over  

de resultaten die we behalen. 

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wellicht 

heeft u vragen na het lezen van de schoolgids. We geven daar graag 

persoonlijk antwoord op.  Is onze school nieuw voor u en wilt u met 

ons kennismaken? U bent van harte welkom. Maakt u gerust een 

afspraak.

Wij wensen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een fijn en 

succesvol schooljaar 2018-2019 toe.

Met vriendelijke groeten,

mede namens het schoolteam en de MR,

Maarten Kleiman
(Directeur PCBO De Wegwijzer)



4

INHOUD
Welkom op PCBO De Wegwijzer 3 

Ons motto  7

Uitgangspunten  9
 • De school levert kwaliteitsonderwijs en biedt sfeer 9

 • Kwaliteit  9 

 •  De school wordt gekenmerkt door een  

christelijke identiteit 9

De school 11
 • De leerlingen 11

 • De organisatie  11 

 • Groepsindeling en samenstelling groepen 11 

 • Groepsindeling 2018-2019 12 

 • De organisatie achter De Wegwijzer  12

Het onderwijs  15
 • Methoden  16

 • Burgerschap  16

 • Interne begeleiding | leerlingenzorg 17

 • Passend onderwijs  17

 • PCBO PlusProgramma 18

Ouderbetrokkenheid  19
 • Meedenken (medezeggenschapsraad) 19

 • Ouderraad 20

Na de basisschool  21

Praktische informatie 23
 • Adreswijzigingen 23

 • Bewegingsonderwijs  23

 • Brede School 23

 • Buitenschoolse Opvang (BSO) 23

 • Centrum voor Jeugd en Gezin 23

 • Computeronderwijs  24

 • Cultuureducatie in Apeldoorn 24

 • Parro  24

 • Eten en drinken  24

 • Fietsen/fietsenberging 24

 • Gebedsgroep  24

 • Gescheiden ouders en informatie 24

 • Gevonden voorwerpen  25

 • Goede doelen geld  25

 • Groepsouder  25

 • Hoofdluis 25



5

 • Informatie naar ouders 25

 • Intensieve taalklas 25

 • Een eigen taalklas 26

 • Jeugdbladen/abonnementen  26

 • Jeugdgezondheidszorg 26

 • Kanjermethodiek en anti-pestprotocol  27

 • Kerk- en schooldienst 27

 • Kids College Apeldoorn  27

 • Klachtenregeling 29

 • Kleuters 29

 • Leerlingvolgsysteem 30

 • Mobiele telefoons  30

 • Oorlogsmonument 30

 • Het keienmonument 30

 • Ouderbijdrage 30

 • Overblijfregeling of Tussenschoolse Opvang (TSO)  31

 • Parkeren 31

 • Peuteropvang 31

 • Rapporten 31

 • Rookvrije school 31

 • Schaken op school  32

 • Schoolfotograaf 32

 • Schoolreisje en schoolkamp  32

 • School T-shirts  32

 • Schooltijden  32

 • Spreekuurweek en startgesprek  33

 • Schorsing en verwijdering 33

 • Sport 33

 • Sport van de maand  33

 • Stichting Leergeld 33

 • Vakanties en vrije dagen  34

 • Stimenz 35

 • Toelating leerlingen/Aannamebeleid 35

 • Verlofaanvragen 35

 • Veiligheid op school 36

 • Verzekeringen/aansprakelijkheid 36

 • VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 37

 • Overstappen van school  37

 •  Gebruik van foto’s/video’s van uw kind 39 

 • Ziekte (absentie) leerling/leerkracht 39

 •  Onderwijs tijdens langdurige ziekte  39

Bijlage 1  41

 • Als de sirene gaat  41

Bijlage 2 41

 • Overblijfgids voor ouders/verzorgers  41



6



7

ONS MOTTO

Op PCBO De Wegwijzer willen we elke leerling de kans bieden 

zich optimaal te ontplooien. We willen een toegankelijke school 

zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Je veilig en 

thuis voelen is een basisvoorwaarde voor een kind om zich te 

ontwikkelen en te groeien.

Wij zijn een protestants-christelijke school en dat is op school 

te merken. Vanuit onze christelijke identiteit hanteren wij onze 

normen en waarden. Wij hebben respect voor elkaar en laten 

daarbij de ander in zijn/haar waarde. Onze school wordt bezocht 

door leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achter-

gronden. Op De Wegwijzer ontmoeten zij elkaar en leren respect 

te tonen voor ieders mening en achtergrond. Ongeacht welke 

achtergrond verwachten we wel van al onze leerlingen dat zij 

aan onze godsdienstlessen en vieringen van de christelijke 

feesten deelnemen. 

Op school streven we naar een veilig (pedagogisch) klimaat 

en willen daardoor iedereen tot zijn/haar recht laten komen. 

Kinderen komen in de eerste plaats naar school om goed onder-

wijs te krijgen, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat zij 

daarnaast een fijne schooltijd hebben. Goed en respectvol met 

elkaar leren omgaan, gezelligheid en samen vieren dragen hier 

ook aan bij.

De Wegwijzer:
‘Een richtinggevende

basis’ 
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Samen leren
daagt je uit!
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UITGANGSPUNTEN
De school levert kwaliteitsonderwijs en biedt sfeer
De Wegwijzer wil goed onderwijs aanbieden. Het uitgangs-

punt hierbij is dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij 

het niveau van de leerlingen. De school heeft aandacht voor 

de individuele leerling en laat elke leerling tot zijn/haar recht 

komen. We volgen onze leerlingen nauwkeurig door middel 

van een leerlingvolgsysteem. Om zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij de onderwijsbehoeften van elke leerling stellen we 

in alle groepen groepsoverzichten op. Hierin vermelden we 

wat een leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te 

ontwikkelen. Dit wordt vertaald in groepsplannen. Per groep 

werken we met drie niveaus per groep. In de groepsplannen 

staan de doelen die voor elke leerling gesteld worden en hoe 

die bereikt gaan worden. Deze manier van werken noemen we 

opbrengstgericht werken. Tijdens de gespreksmomenten  

die we organiseren spreken we er met u over.

Een voorwaarde om tot leren te komen is veiligheid en een 

goede sfeer. Onze leerlingen moeten met plezier naar school 

komen. Op De Wegwijzer moet iedereen zich veilig en geborgen 

voelen. Om een goed groepsklimaat te creëren stellen we 

duidelijke grenzen aan gedrag en de wijze van omgaan met 

elkaar. We hanteren hiervoor de Kanjermethodiek. Door deze 

methodiek te hanteren, gaan we binnen de school eenduidig 

om met het beïnvloeden van het groepsgedrag en individuele 

gedrag van onze leerlingen. Bovendien stelt iedere groep aan 

het begin van het schooljaar een eigen anti-pestprotocol op.

Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk onderwerp waar wij voortdurend aan 

werken. Hiervoor evalueren we regelmatig onze werkwijze en 

peilen we de mening van de ouders/verzorgers. We veranderen 

waar nodig en behouden wat goed is. We zijn zodoende voort-

durend in beweging. We zeggen ook wel dat we een lerende 

organisatie zijn. Goede, moderne methodes zijn hiervan een 

onderdeel. Leerkrachten volgen regelmatig nascholing over 

diverse onderwerpen. Soms met het gehele team en soms in- 

dividueel. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet en 

passen we toe, indien gewenst. Met de invoering van passend 

onderwijs streven we naar het aanbieden van een zo breed 

mogelijk zorgaanbod.   

De school wordt gekenmerkt door een christelijke identiteit
De Wegwijzer is een christelijke school. Dat betekent dat we op 

school lesgeven en met elkaar omgaan, met de bijbel als norm 

en uitgangspunt. Wij vinden het van wezenlijk belang dat het 

hele team zich geïnspireerd weet door Gods woord. Dit willen wij 

ook doorgeven aan onze leerlingen. De dag begint bij ons een 

aantal keren per week met godsdienstige vorming. Dan praten 

we met de leerlingen over de bijbel en vertellen we verhalen. 

We beginnen de dag met gebed en zingen en eindigen deze ook 

zo. De school stelt zich mede tot doel de kinderen bewust te 

maken van de verantwoording, die wij als mens dragen voor Gods 

schepping, de samenleving en de cultuur. 

We vinden het ook belangrijk dat mensen met een andere gods-

dienst zich gerespecteerd en welkom voelen. We ontmoeten 

elkaar op De Wegwijzer en leren met én van elkaar. In groep 1 

en 2 wordt veel gebruik gemaakt van de Kijkbijbel. Vanaf groep 

2 werken we volgens het rooster van “Kind op Maandag”, een 

onderwijsprogramma voor godsdienstige vorming. 

We vinden het belangrijk 
dat mensen met een andere 
godsdienst zich gerespecteerd 

en welkom voelen!
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Elk kind is uniek!
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DE SCHOOL
Het merendeel van de leerlingen komt uit de wijk Orden.  

Een klein deel van de leerlingen komt uit de Sprengenparkwijk 

en De Heeze. Mede omdat in principe iedere leerling welkom 

is, is de leerlingenpopulatie een afspiegeling van de wijk.

Binnen school is ook een peutergroep met Voor- en Vroeg-

schoolse Educatie gehuisvest (zie hiervoor VVE, verderop in 

deze schoolgids) en een peuterspeelzaal zonder VVE. Voor- en 

naschoolse opvang vindt plaats bij Het Kinderatelier of bij 

Mam’s kinderopvang.

De leerlingen
Elk kind is uniek. Wij hebben oog voor de individuele leerling. 

Dat merkt u aan de zorg die wij aan uw kind(eren) besteden.  

Terwijl leerlingen in groepen geformeerd zijn, willen we recht

doen aan elk individueel kind. Alle leerlingen zijn in principe 

welkom (zie verder onder Toelating leerlingen). We verwachten 

wel dat leerlingen en natuurlijk ook hun ouders/verzorgers een 

positieve instelling hebben ten aanzien van onze identi teit. 

Houdt u ons op de hoogte van bijzonderheden die thuis

plaatsvinden, zodat we samen werken aan een goede ont-

wikkeling van uw kind. 

De organisatie
Er zijn op De Wegwijzer veel mensen actief om ervoor te 

zorgen dat uw kind goed onderwijs krijgt. Het volgende orga-

nisatiemodel is gekozen om dit effectief te laten werken: de 

groepsleerkrachten zijn de ‘professionals’ voor de groep. Zij 

geven leiding aan de groep. Verschillende leerkrachten hebben 

er speciale taken bij: ICT, rekencoördinator, taalcoördinator, 

leerkracht Intensieve Taakklas en dergelijke. Twee leerkrachten 

zijn gespecialiseerd tot intern begeleider en coördineren de 

ondersteuning. Zij krijgen hier ambulante uren voor. Twee 

andere leerkrachten zijn gespecialiseerd tot unitleider. Zij sturen 

de dagelijkse gang van zaken aan in een deel van de school, 

respectievelijk de groepen 1 tot en met 4 en de groepen 5 tot 

en met 8. De unitleiders vormen samen met de directeur het 

managementteam. De directeur is eindverantwoordelijk  

voor de gehele school. 

Groepsindeling en samenstelling groepen
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het 

toewijzen van groepsleerkrachten op een groep wordt gedaan 

door de directie van de school. De schooldirecteur houdt 

bij het nemen van besluiten rekening met onder meer de te 

verwachten leerlingaantallen, wensen van leerkrachten en 

randvoorwaarden zoals wet en regelgeving, die er is omdat de 

school behoort bij PCBO Apeldoorn als onderwijsorganisatie. 

Het bespreken van de groepsindeling inclusief toewijzing van 

leerkrachten aan een groep gebeurt in een teamvergadering. 

Ook de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad 

heeft instemmingsrecht.
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Toelichting:

Groep 1 en 2  zijn op donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij; 

groep 3 en 4 op vrijdagmiddag.

* Intern begeleiders juf Rianne (donderdag)

 juf Marlies (donderdag- en 

 vrijdagmiddag)

* Intensieve Taalklas juf Mirjam K. (maandag en  

 donderdag)

* Individuele begeleiding juf Klaasje, juf Jannie en 

 juf Menkedina 

* ICT-coördinatoren juf Diane

* Leerkracht lichte ondersteuning juf Jannie

* Unitleiders juf Klaasje (groepen 1 t/m 4) 

 juf Mirjam (groepen 5 t/m 8)

* Onderwijsassistent Marisca Mulder

De organisatie achter De Wegwijzer
Als ouder heeft u natuurlijk vooral te maken met de school 

waar uw kind naar toe gaat. U heeft contact met de leer-

krachten en de directie, proeft geregeld de sfeer op school, 

hoort verhalen van uw kind en leest over schoolactiviteiten in 

deze schoolgids, op de website, via basisschoolnet en in ‘Het 

Wegwijzertje’.  Dat De Wegwijzer hoort bij PCBO Apeldoorn, 

is wellicht wat minder bekend. Toch doet PCBO achter de 

schermen veel waar uw kind en onze school profijt van hebben.

PCBO De Wegwijzer is één van de 27 scholen voor protestants 

christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. De scholen behoren 

tot de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 

(PCBO) te Apeldoorn. De 27 scholen hebben samen ruim 

5900 leerlingen en ruim 580 medewerkers. De Raad van 

Bestuur, bestaande uit twee personen (voorzitter en lid) 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1/2a Diane Roerdink Diane Roerdink Geesje Brasjen Geesje Brasjen Diane Roerdink

Groep 1/2b
Jolanda Gaspersz/ 

Menkedina Blouw
Menkedina Blouw Menkedina Blouw Jolanda Gaspersz Jolanda Gaspersz

Groep 3 Rianne Bisschop Rianne Bisschop Joke van Kooten Joke van Kooten Joke van Kooten

Groep 4 Joanne Kuijt Joanne Kuijt Marlies Loohuis Marlies Loohuis Marlies Loohuis

Groep 5* Renske Ruesink Renske Ruesink Renske Ruesink Renske Ruesink Renske Ruesink

Groep 6
Carolyn Koenders/

Tessa Kramer

Carolyn Koenders/

Tessa Kramer

Carolyn Koenders/

Tessa Kramer
Tamara Smit Tamara Smit

Groep 7 Femke Posma Femke Posma Femke Posma Femke Posma Femke Posma

Groep 8 Rensy Smit Rensy Smit  Nathalie van de Kolk Nathalie van de Kolk Nathalie van de Kolk

* groep 5 zal de eerste helft van het schooljaar in 2 groepen werken; in de tweede helft van het jaar op maandag,  

dinsdagochtend en vrijdag. Juf Renske Ruesink is het hele jaar eindverantwoordelijk.

Groepsindeling 2018-2019
De verdeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:



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

organisatiedoelen worden gehaald, bestaat uit zes personen. 

Het bureau van PCBO Apeldoorn ondersteunt de 27 scholen 

en draagt zorg voor een stabiele, betrouwbare en proactieve 

bedrijfsorganisatie.

PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische onderwijs-

organisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomstgericht, passend onderwijs. Ruimte voor groei is het 

nieuwe motto van PCBO Apeldoorn, behorende bij de koers die 

PCBO heeft opgesteld in het strategisch meerjarenbeleidsplan 

2015-2019. Het plan bevat het PCBO Apeldoorn verhaal en 

richting-gevende visie uitspraken die koersbepalend en doel 

stellend zijn. Vijf kernwoorden bekrachtigen de richting: be-

vlogen heid, samen, verschil, ruimte en groei. Het strategisch 

meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is te downloaden op de 

website van PCBO Apeldoorn: pcboapeldoorn.nl

Postadres: Bezoekadres:

PCBO Apeldoorn Bureau PCBO

Postbus 328 Jean Monnetpark 27

7300 AH  Apeldoorn 7336 BA Apeldoorn

T: 055 - 522 44 77
E: info@pcboapeldoorn.nl

pcboapeldoorn.nl

13



14

Leerlingen werken veel 

samen en bedenken zelf 
oplossingen.
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HET ONDERWIJS
Dat ‘kleuters voornamelijk spelen’, is een veelgehoorde 

uitspraak. Dat klopt ook wel, maar het spelen van de kleuters, 

heeft een duidelijk, lerend effect en is doelgericht. Dat effect 

kan cognitief (verstandelijk) zijn of sociaal-emotioneel: samen 

spelen, rekening houden met elkaar of bijvoorbeeld conflicten 

oplossen. Het spelen kan ook de motoriek ontwikkelen: spelen 

met blokken of blokjes, constructiemateriaal maar ook in het 

speellokaal en dergelijke.

In groep 2 wordt de nieuwsgierigheid met betrekking tot taal, 

lezen en rekenen in het onderwijsaanbod extra geprikkeld. Door 

middel van taal- en rekenactiviteiten bereiden we de leerlingen 

voor op het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. In de kleine 

kring bieden we onderwijs op maat en krijgen kinderen extra 

hulp en instructie. In de laatste periode van groep 2 wordt er 

spelen derwijs al een begin gemaakt met het voorbereiden op 

het leesproces.  

 

Het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 wordt met behulp van 

de methode Veilig Leren Lezen (nieuwste versie) aangeboden. 

Hierbij gebruiken we ook de computer en het digitale school-

bord. Het voortgezet technisch lezen krijgt zijn vervolg in groep

4 tot en met 8 waar we onder andere de methode Estafette 

voor gebruiken. Voor Taal werken we vanaf groep 4 met Taal 

op Maat en Spelling op Maat. Voor Rekenen werken we vanaf 

groep 3 met de methode Pluspunt (nieuwste versie). De overige 

methoden worden later in deze schoolgids genoemd.

We gebruiken coöperatief leren als werkvorm; leerlingen werken 

veel samen en bedenken zelf oplossingen. Dit verhoogt de moti-

vatie en daagt leerlingen uit.

We besteden nadrukkelijk aandacht aan de sociaal emotionele 

vorming van de leerlingen. De Kanjermethodiek leert kinderen 

om te gaan met zichzelf en de ander. Ook groepsprocessen 

komen hierin aan bod. 

Voor vakken als tekenen, handvaardigheid, dans, drama en 

muziek worden methoden en/of bronnenboeken gebruikt. In 

de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het 

aanbod van de thema’s. Vanaf groep 3 besteden we gemiddeld 

twee uur per week aan deze vakken. Creatieve vorming heeft 

een duidelijke plaats in het lesprogramma, hiervan invoegen: 

Verder krijgen alle leerlingen het vak engels; van groep 1 tot en 

met groep 8. 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee voor de 

vakken spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.  

We bedelven de kinderen absoluut niet onder huiswerk; thuis 

moeten ze ook lekker kunnen (buiten)spelen. In de gehele 

school is een doorgaande lijn ontwikkeld met betrekking tot  

zelfstandig werken. We streven ernaar dat leerlingen in groep 8 

uiteindelijk hun werk goed kunnen plannen, zelfstandig kunnen 

werken en in staat zijn teksten te begrijpen en hoofd- en 

bijzaken te onderscheiden. Dit zien we als een extra steun voor 

het plannen en het maken van huiswerk in het vervolgonderwijs. 

In groep 8 wordt op basis van gegevens omtrent kennis, 

vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken een advies 

voor een school voor voortgezet onderwijs gegeven. Ter 

ondersteuning van dit advies nemen we de IEP-eindtoets af.
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Methoden
Voor de belangrijkste vakken zetten we hieronder de 

lesmethoden op een rij:

A. Nederlandse Taal:

1. Lezen:

• LOGO 3000 (woordenschat)

• Schatkist Taal (kleuters)

• Veilig Leren Lezen (groep 3)

• Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen groep 5  

tot en met 8 aan de hand van de actualiteit)

• Estafette Nieuw (voortgezet technisch lezen voor  

groep 4 tot en met 8)

2. Taal:

• Schatkist Taal (kleuters)

• Taal op Maat 

• Spelling op Maat 

3. Schrijven:

• Pennenstreken (groep 2 tot en met 8)

B. Rekenen en wiskunde

• Schatkist (kleuters)

• Pluspunt 

C. Enkele kennisgebieden

• Aardrijkskunde: Meander en Blink

• Geschiedenis: Blink

• De natuur, W.O. en biologie: Blink.

• Verkeer: Wijzer door het Verkeer 

• Studievaardigheden: Blits

D. Creatieve vakken.

Voor de vakken muziek, dans, drama, handvaardigheid en tekenen 

kunnen we gebruik maken van de methode Moet je Doen.

E. Sociaal emotionele ontwikkeling

• Kanjermethodiek

• Leerlingvolgsysteem ‘Kanvas’

• Burgerschap

Burgerschap
Kinderen groeien op in een complexe, veelzijdige 

maatschappij. We vinden het belangrijk kinderen hier al op 

voor te bereiden. Ze maken immers ook nu al deel uit van 

de samenleving. Vanuit onze christelijke identiteit vinden 

we het belangrijk dat onze leerlingen op een zelfbewuste 

manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect 

hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. We 

brengen verantwoordelijkheidsbesef bij voor de samenleving. 

Burgerschapsvorming werken we uit door middel van de 

volgende activiteiten:

• Gesprekken over levensvragen, vaak naar aanleiding van  

de Bijbelverhalen;

• De leerkrachten handelen zelf vanuit een christelijke 

levensovertuiging;

• De identiteit van de school komt tot uiting in hoe wij met 

elkaar omgaan in de school. Ons onderwijs is erop gericht 

talenten van kinderen te benutten en af te stemmen op wat 

zij nodig hebben;

• Leerlingen mogen verschillend zijn in achtergrond en cultuur; 

hen wordt geleerd om respectvol met deze verschillen om te 

gaan;

• Leerlingen worden actief betrokken bij het samenstellen van 

de groepsregels;

• We werken volgens de Kanjermethodiek;

• Naar aanleiding van het door ons geadopteerde oorlogs-

monument worden begrippen als ‘Vrede’ en ‘Veiligheid’ 

concreet gemaakt;

• Er is, vooral in de bovenbouw, aandacht voor De Europese 

samenleving (waaronder de EU) en voor actuele zaken die  

er in de wereld plaatsvinden;

• Bij acute nood ergens in de wereld spelen wij hier soms op in 

met het uitvoeren van een gerichte (inzamel)actie; ook doen 

we om het jaar mee aan de actie schoenendoos.

• De leerlingen uit de bovenbouw worden ingezet bij 

activiteiten in de onderbouw. Bijvoorbeeld bij het begeleiden 

van activiteiten en het voorlezen van prentenboeken en het 

tutorlezen;

• De Wegwijzer participeert in de Brede School Orden. Door 

de Brede school worden activiteiten op het gebied van sport, 

cultuur, enzovoort, na schooltijd aangeboden; 



17

• We voeren zorgoverleg met diverse instanties (Centum 

voor Jeugd en Gezin, Stimenz en de gemeente) om zo de 

gemeenschappelijke belangen in de wijk te bevorderen;

• De Wegwijzer bevordert sportactiviteiten voor de 

leerlingen,door middel van sport van de maand, atletiek, 

voetbal- en korfbaltoernooien, schaaktoernooien et cetera. 

en zorgt er op deze manier voor dat de leerlingen activiteiten 

ondernemen met andere leerlingen in de wijk  

en in Apeldoorn;

• De Wegwijzer probeert, wat de samenstelling van de 

leerlingenpopulatie betreft, zoveel mogelijk een afspiegeling 

van de wijk te zijn. Daarbij wordt wel van de ouders gevraagd 

om de christelijke identiteit van de school te respecteren.

Interne begeleiding | leerlingenzorg
De leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door de intern 

begeleiders. Zij volgen samen met de leerkrachten de ont-

wikkeling van de leerlingen en hebben regelmatig overleg 

met een zorgteam en een gedragswetenschapper vanuit 

het Samenwerkingsverband. De intern begeleiders voeren 

groepsbesprekingen met leerkrachten en bespreken regel-

matig met het managementteam het gevoerde zorgbeleid.

Juf Rianne Bisschop en juf Marlies Loohuis coördineren de 

ondersteuning voor leerlingen. Zij sturen de trajecten aan 

die nodig zijn als het gaat om zorg voor leerlingen. Zij leggen 

groepsbezoeken af en voeren gesprekken met leerkrachten 

over deze zorg. U kunt altijd een afspraak met hen maken als  

u hierover wilt spreken.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk 

krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden 

kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en  

doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het 

uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 

augustus 2014 van kracht is. Door de Wet passend onderwijs 

zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende 

onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school 

zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het 

speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht 

werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het 

Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs.

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was 

onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor 

leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, 

sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van 

de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan 

ook op orde. In het zogenaamde School Ondersteunings Plan 

(SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij 

aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website: 

wegwijzer.pcboapeldoorn.nl

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht 

kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal 

onderwijs geplaatst worden. Alle informatie over passend 

onderwijs in Apeldoorn vindt u op: 

www.swvapeldoornpo.nl
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Binnen het samenwerkingsverband is onderstaande route 

afgesproken om tot de juiste ondersteuning te komen:

• Wanneer u uw kind aanmeldt op een school voor primair 

onderwijs, heeft deze school zorgplicht. Dit houdt in dat 

de school verplicht is een passende plek voor uw kind te 

verzorgen. Hier begint de zorgroute.

• Heeft uw kind geen extra ondersteuning nodig, dan komt uw 

kind direct op de basisschool uit.

• Heeft uw kind lichte ondersteuning nodig, dan wordt deze 

ook geboden door de basisschool. De basisschool schrijft een 

intern ondersteuningsplan basisondersteuning, waarin wordt 

vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden en 

past deze toe op de situatie van uw kind. Deze ondersteuning 

wordt dan geboden door het intern ondersteuningsteam, of 

door een wijkteam van specialisten dat de school hiervoor 

om hulp vraagt.

• Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan gaat dit via 

het MDO (multi disciplinair overleg). De school stelt dan 

samen met u een aanvraag op voor het MDO. Dit kan gaan 

om extra ondersteuning op school, denk aan een dag in de 

week bijles of speciale ondersteuning door een specialist. 

Het kan ook nodig zijn om voor uw kind een plek te vinden 

op een speciale (basis)school. Dit wordt beoordeeld via 

een toelaatbaarheidsverklaring  die door de school, in 

samenwerking met u als ouder en de gedragswetenschapper 

wordt opgesteld. Als het MDO de toelaatbaarheidsverklaring 

afgeeft, kan uw kind naar een school voor speciaal (basis)   

onderwijs.

• Ieder jaar zal vervolgens gekeken worden of de 

ondersteuning nog voldoet en wat de ontwikkelingen van 

uw kind zijn, om hierop eventueel de ondersteuning en 

onderwijsplek aan te passen.

PCBO PlusProgramma
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op 

maat voor begaafde kinderen. Alle PCBO basisscholen hebben 

de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Dit is het fundament, de BasisPlus. Op 

dit fundament staan twee pijlers: de bovenschoolse PlusKlas en 

de PlusBegeleiding. 

Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn een antwoord 

op de begeleidings- en onderwijs -behoeften van begaafde 

kinderen. Van begaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij zich 

‘wel zullen redden’. Niets is minder waar: ook deze leerlingen 

kunnen zórgleerlingen zijn, die vastlopen op hun reguliere 

basisschool. Het PlusProgramma biedt begaafde kinderen 

de kans om (weer) met plezier naar school te gaan. Kinderen 

krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om kennis te verwerven en 

om hun grenzen te verleggen.

Voor meer informatie: www.pcboapeldoorn.nl. 
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OUDERBETROKKENHEID
Het is overduidelijk dat betrokkenheid van ouders/verzorgers 

bij het leren en ontwikkelen van hun kinderen op school een 

positief effect heeft op de resultaten van het kind. Betrokken 

bent u, als u thuis vraagt hoe het op school was, huiswerk 

begeleidt, interesse toont in meegebracht werk et cetera. 

U bent des te meer betrokken als u de gespreksmomenten 

op school bezoekt en spreekt met de leerkrachten over uw 

kind(eren). We beginnen het schooljaar met een startgesprek 

voor alle ouders. In groep 6, 7 en 8 is dit in het bijzijn van uw 

kind. U wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor de spreek-

uurweek en na het eerste rapport is er een tienminuten gesprek. 

We organiseren twee keer een “Kijk wat ik doe middag”

waarop de kinderen hun werk aan elkaar en aan de ouders 

kunnen laten zien. U ontvangt voor al deze momenten een

uitnodiging via Parro. We hopen hiermee effectieve oude-

rbetrokkenheid te activeren.

We gaan er vanuit dat u het startgesprek, het tienminuten-

gesprek en de spreekuurweken bezoekt om op de hoogte te 

blijven van het wel en wee van uw kind. We verwachten ook dat 

u aanwezig bent bij vieringen waarvoor u uitgenodigd wordt. 

Bovendien is betrokkenheid bij het huiswerk van groot belang 

voor uw kind. Help waar nodig. Uw kind wordt ‘er beter van’.  

Wij willen u altijd een luisterend oor bieden en stellen uw 

mening/opmerkingen op prijs. Komt u daarom gerust naar 

de leerkrachten voor een afspraak als u met een vraag of 

opmerking rondloopt. We horen graag direct wat er leeft.  

We organiseren tweemaal per jaar een ouderpanel. Wij luisteren 

graag naar u en nemen wat u te zeggen hebt zeer serieus. We 

willen namelijk dat ook u zich thuis voelt op De Wegwijzer. 

We willen ieder met respect behandelen en verwachten dat u 

dat ook zult doen ten aanzien van alle leerlingen, hun ouders/

verzorgers en medewerkers op De Wegwijzer. Verder kunt u 

zich opgeven voor de vele activiteiten waar wij hulp van ouders 

bij nodig hebben, zoals vervoer van leerlingen bij excursies, 

luizencontroles, hulp bij het lezen, schoonmaken, et cetera.  

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. 

Meedenken (medezeggenschapsraad)
Ouders kunnen meedenken met het schoolbeleid door lid te 

worden van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. 

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het 

bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggen-

schapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken aangaande 

de school, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activi-

teitenplan. De wet Medezeggenschap is hierin leidend. De

vergade ringen van de MR zijn openbaar, tenzij er over indivi-

duele personen wordt gesproken of de aard van een te behan-

delen zaak naar het oordeel van één derde van de leden zich 

daartegen verzet. De vergaderingen worden aangekondigd in 

“het Wegwijzertje”. 

In de MR worden diverse belangen van een school 

vertegenwoordigd:

- Leerlingen

- Ouders/verzorgers

- Personeel.
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Belangrijke besluiten, die de directie/het bestuur wil nemen, 

moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR 

elk standpunt, die zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur.  

Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. Het bestuur/

directie heeft vervolgens de plicht om op deze voorstellen te 

reageren binnen drie maanden. De MR praat niet alleen mee, 

maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast  

in drie vormen van recht, dat de MR heeft:

 - Het adviesrecht

 - Het instemmingsrecht

 - Het initiatiefrecht 

In het MR reglement is vastgelegd voor welke zaken de MR 

instemmingsrecht heeft en voor welke adviesrecht. 

De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het 

schoolplein, en via e-mail: mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl. 

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

• Mevr. D. Visscher (voorzitter) 

• Mevr. M. Smith

• Dhr. Geurink

Namens het team hebben zitting in de MR:

• Juf Juf Femke Posma 

• Juf Nathalie van de Kolk  

• Juf Joke van Kooten (secretaris)

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) die ‘schooloverstijgend’ werkt. 

Website van de GMR:  www.gmr.pcboapeldoorn.nl

E-mail: info@pcboapeldoorn.nl 

Er is een contactpersoon in de GMR van PCBO Apeldoorn 

namens de MR. 

Ouderraad
In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Onderwijs 

is ook op De Wegwijzer een ouderraad (OR) ingesteld. De 

ouderraad is samengesteld uit ouders van kinderen die op onze 

school zitten. De ouderraad werkt en denkt mee om activiteiten 

te organiseren ten behoeve van de leerlingen. Zo organiseert 

de ouderraad bijvoorbeeld de avondvierdaagse en helpt mee 

bij het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, 

kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. 

Namens de ouders hebben zitting in de OR:

• Mevr. A. Mulder (voorzitter)

• overige leden

• vacature

Namens het team hebben zitting in de OR:

• Juf Rianne Bisschop

• Juf Klaasje Meijer

Indien u als ouder meent op één of andere wijze een 

bijdrage te kunnen leveren, of vragen heeft over 

ouderraadaangelegenheden, neemt u dan contact op met één 

van de leden. Daarnaast wordt door de ouderraad door middel 

van een brief aan het begin van het schooljaar een beroep op 

u als ouder gedaan om hulp te verlenen bij activiteiten. Vele 

handen maken immers licht werk!

De ouderraad is ook verantwoordelijk voor het innen van  

de vrijwillige ouderbijdrage. Zie hiervoor het hoofdstuk 

‘praktische informatie’.
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NA DE BASISSCHOOL
Bij het advies van de school met betrekking tot het 

vervolgonderwijs wordt uitgegaan van de capaciteiten en 

persoonlijkheid van de leerling. Hiermee wordt bedoeld 

de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden; hoe 

trouw leert en maakt de leerling het huiswerk, is er sprake 

van doorzettingsvermogen, wordt er zelfstandig gewerkt 

en gepland? De uitslag van de eindtoets is dus zeker niet 

allesbepalend, maar een hulpmiddel. Sterker nog; de uitslag 

van de toets komt pas lang nadat het advies al gegeven is. 

De adviezen worden op papier gegeven en in een persoonlijk 

gesprek toegelicht. 

De uitstroomgegevens van de laatste jaren genoteerd in 

percentages zijn:

Schooljaar
VMBO 
beroeps en 
kaderberoeps

VMBO
theoretisch

MAVO/HAVO, 
HAVO, VWO

2017-2018 28% 7% 65%

2016-2017 36% 18% 46%

2015-2016 19% 31% 50%

2014-2015 23% 29% 48%

2013-2014 18% 43% 39%

2012-2013 36% 36% 28%

VMBO=  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs.  

Het VMBO kent een  beroepsgerichte leerweg en een 

theoretische leerweg.

HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk  Onderwijs
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Samen vieren!
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PRAKTISCHE INFORMATIE  
In alfabetische volgorde: 

 

Adreswijzigingen
Als uw adres of telefoonnummer verandert, wilt u dit dan 

schriftelijk aan de groepsleerkracht of de directie doorgeven? 

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het 

rooster. Er wordt op het schoolplein gespeeld en minstens twee 

keer per week gegymd in het speellokaal. De ene week is dat spel 

en de andere week een les met gymmateriaal. De groepen 3 tot 

en met 8 krijgen één keer per week les in de gymzaal. Daarnaast 

spelen de groepen 3 en 4 een keer extra op een middag op 

het schoolplein. Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt 

van de gemeentelijke gymzaal aan de Germanenlaan. Tijdens 

de gymlessen is het dragen van gymschoenen en gymkleding 

verplicht voor groep 3 tot en met 8. De leerlingen van de groepen 

1 en 2 gymmen in ondergoed en op blote voeten. 

Het gymrooster voor de groepen 3 tot en met 8 is als volgt: 

Maandag Vrijdag

groep 8 voor de pauze groep 5 voor de pauze

groep 7 na de pauze groep 4 na de pauze

groep 3 ‘s middags groep 6 ‘s middags

Brede School
De Wegwijzer maakt deel uit van Brede School Orden. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen vijf scholen (obs Spitsbergen,  

st. Victorschool, obs Sprengenpark, Vrije School De Vijfster en 

De Wegwijzer) en stichting Stimenz, CODA, Markant en Accres. 

Allerlei leuke, sportieve en educatieve activiteiten voor kinderen 

worden met gezamenlijke inspanning gerealiseerd. Ook zoeken 

we verbinding met activiteiten in de wijk door aan tesluiten bij 

‘grOOt worden in Orden’. Sommige activiteiten vinden onder 

schooltijd plaats, de meeste vinden na schooltijd plaats. Aan 

het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich inschrijven 

voor dans, toneel, koken,  kinderpersbureau, sport enzovoort. 

Dit schooljaar zullen veel activiteiten gaan plaatsvinden in Plexat 

(speeltuin Kindervreugd), Pluspunt, gymzaal Germanenlaan, 

buiten en in de scholen.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
In de wijk zijn prima voorzieningen voor voorschoolse en 

naschoolse opvang. Respectievelijk bij stichting OOK;  

Het Kinderatelier in Orca en bij MAM’s kinderopvang aan  

de Jachtlaan. Kinderen worden gebracht en gehaald naar  

deze opvanglocaties.

 

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. 
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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

Computeronderwijs
Hoewel er geen apart vak computeronderwijs is, heeft elke 

groep naast een digitaal schoolbord ook twee computers in 

het lokaal staan en beschikken we over een computerlokaal 

met 24 computers. De kleuters worden spelenderwijs wegwijs 

gemaakt op de computer en door middel van het mobiele 

digitale schoolbord. In groep 3 speelt de computer een rol bij 

het leesonderwijs. Daarnaast worden de computers voor andere 

vakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen,  aardrijkskunde en 

het maken van werkstukken gebruikt. Kinderen leren omgaan 

met Word en andere programma’s van Microsoft Office en leren 

internet zo te gebruiken dat ze snel informatie kunnen vinden. 

Alle lokalen beschikken over een digitaal schoolbord.

Cultuureducatie in Apeldoorn
We nemen deel aan activiteiten van Cultuurwijzer Apeldoorn. 

Zij verzorgen de coördinatie tussen de culturele instellingen 

en alle scholen in Apeldoorn, waardoor het cultuurmenu ont-

staat. Voor alle groepen wordt er één activiteit per schooljaar 

georganiseerd.

Parro
Parro is de beschermde internetsite die we gebruiken om 

digitaal te communiceren met ouders. Zo wordt de nieuwsbrief 

‘Het Wegwijzertje’ verspreid via Parro. Tevens wordt basis- 

schoolnet gebruikt door leerkrachten en directie om mede-

delingen te doen en vragen te stellen. Alle ouders/verzorgers 

en hun (ex) partners hebben een persoonlijke inlogcode via 

uitnodiging, zodat zij op de hoogte zijn van schoolzaken. 

Eten en drinken
Net voor de pauze eten en drinken de leerlingen wat. We zien 

graag dat u drinken meegeeft in goed afsluitbare bekers en 

niet in pakjes (vanuit milieuoogpunt). Wellicht nemen we 

opnieuw deel aan de actie Schoolfruit. Daar hoort u lopende 

het schooljaar dan meer van. In ieder geval is iedere woensdag 

‘gruitdag’. De leerlingen nemen dan zelf enkel iets van groente 

of fruit mee naar school. De ‘gruitdag’ is bedoeld om het 

nuttigen van gezonde tussendoortjes te stimuleren.

Fietsen/fietsenberging
De fietsenberging bij de school is eigenlijk te klein om alle 

fietsen een goede plaats te bieden. Daarom stimuleren we 

leerlingen die dicht in de buurt van school wonen lopend naar 

school te komen. Regels voor de fietsenberging:

• Fietsen moeten netjes gestald worden in en tussen de rekken 

en ook achterin.

• Fietsen mogen niet op het plein gezet worden.

• In de fietsenberging mag niet gespeeld worden.

• De Wegwijzer is niet verzekerd tegen beschadigingen/

diefstal aan/van fietsen.

Gebedsgroep
Een groep ouders komt regelmatig op school bij elkaar om voor 

het onderwijs en de school te bidden. Iedereen die wil, is vrij om 

zich hier bij aan te sluiten. In de kalender vindt u de data waarop 

de gebedsgroep samenkomt.

Gescheiden ouders en informatie
Vanuit school geven we alle informatie aan de meest ver-

zorgende ouder (daar waar het kind voornamelijk woont).  

Deze ouder heeft de wettelijke plicht de niet-verzorgende 

ouder te informeren. We stellen het zeer op prijs als beide 

ouders, in het belang van het kind, samen de gespreks-

momenten (startgesprek, spreekuurweken en tienminuten-

gesprek) op school bezoeken.
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Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de keuken. U kunt 

hier dagelijks terecht om te kijken of het verlorene zich in de 

ton bevindt. Aan het eind van een schooljaar wordt een en ander 

weggegooid/weggegeven. Gevonden sleutels worden door de 

leerkracht bewaard.

Goede doelen geld
Met enige regelmaat organiseren we een actie voor een goed 

doel; leerlingen zijn dan actief om geld in te zamelen voor dat 

betreffende doel. Daarnaast kiezen we uit de vele aanvragen 

die we krijgen een aantal, waar we vervolgens geld naar over 

maken. In Het Wegwijzertje berichten we daar over.

Groepsouder
In de groepen 1 tot en met 4 werken we met groepsouders. 

Leer-krachten regelen dit per groep. De groepsouder coördi-

neert ondersteunende werkzaamheden voor de leerkracht. Dit 

kan zijn: vervoer, feestdagen, schoonmaak, et cetera. 

Hoofdluis
We voeren op school hoofdluiscontrole uit. Dit gebeurt door  

een groep ouders die na elke vakantie de leerlingen controleert 

op hoofdluis. Indien er bij een leerling hoofd-luis wordt gecon-

stateerd neemt de leerkracht telefonisch contact met u op. 

Alle ouders van de betreffende groep worden via Parro op de 

hoogte gebracht. Om verspreiding van hoofd-luis via jassen aan 

de kapstok te voorkomen maken we gebruik van de luizentas. 

Elke leerling heeft een grote tas waarin de jas wordt gedaan. 

Ook natte jassen worden in de tas gedaan. De tas wordt ook 

meegenomen naar de gymzaal. Nieuwe leerlingen/ouders 

kunnen bij de leerkracht een luizentas kopen voor ¤ 4,00. 

Dankzij deze actieve maatregelen houden we de hoofdluis 

onder controle. 

Informatie naar ouders
Naast deze schoolgids verschijnt tweewekelijks onze nieuws-

brief ‘Het Wegwijzertje’. Belangrijke mededelingen vanuit de 

MR kunt u hierin ook lezen. Het Wegwijzertje wordt verspreid 

via Parro en vindt u ook op onze website. Leerkrachten commu-

ni ceren algemene (groeps)zaken ook via Parro, maar verkiezen 

bij persoonlijke zaken het persoonlijke contact boven het 

digitale. U kunt dus altijd een afspraak maken, of zij met u. 

Intensieve taalklas
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor 

basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder PCBO Apeldoorn.  

De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan veertien scholen  

in Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met 

een risico op taalachterstand. Er is één bovenschoolse klas 

voor neveninstromers, leerlingen vanaf acht jaar of groep 5. Zij 

hebben doorgaans een grote taalachterstand en kunnen drie 

dagdelen per week naar een Intensieve Taalklas op basisschool 

de Zevensprong, Pythagorasstraat 384.

In deze taalklas worden kinderen taalvaardiger gemaakt,  

het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat.  

Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie 

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

vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch 

lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen 

dit gebruiken om voor leerlingen die na groep 4 instromen een 

ontwikkelingsperspectief op te stellen.

 We stimuleren de 
kinderen in het leren van 
letters en het leren lezen 

van woorden.
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Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van 

deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklassen, 

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

Zie ook www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl

Een eigen taalklas
Onze school heeft ook een taalklas verbonden aan de 

school. Er is voor twee dagen een extra leerkracht aan onze 

school verbonden. De ondersteuning is voor kinderen met 

een taalachterstand. Door een jaar lang in kleine groepjes 

intensief met de kinderen te werken streven wij ernaar dat de 

taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor mondelinge 

communicatie, uitbreiding woordenschat, begrijpend 

luisteren en (begrijpend) lezen. Deze ondersteuning zorgt 

ervoor dat leerlingen beter het reguliere onderwijs kunnen 

volgen en na groep 8 naar het schooltype kunnen dat bij hen 

past. De doelgroep is: allochtone en autochtone leerlingen 

met voldoende leermogelijkheden maar met een beperkte 

taalvaardigheid. Ook de ouders worden hierbij betrokken 

zodat zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen.

Jeugdbladen/abonnementen
Er bestaat een mogelijkheid om via school een abonnement te 

nemen op verschillende jeugdbladen. Als school zijn wij niet 

meer dan een doorgeefluik. Het is aan u om te beslissen wat u 

ermee wilt doen. We verlenen deze medewerking omdat we 

lezen zo belangrijk vinden. De uitgevers van deze bladen en 

boeken verspreiden hun folders via de school. 

Jeugdgezondheidszorg 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ont-

wikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en helpt bij vragen. Tot vier 

jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau. Vanaf vier 

jaar zijn wij er voor hen. Het digitale dossier van ieder kind gaat 

mee naar de GGD. 

Spraak en taal

Ouders/verzorgers en de leerkracht krijgen een vragenlijst 

over de spraak- en taalontwikkeling van vier/vijf jarigen. Een 

logopedist beoordeelt de vragenlijsten en ziet het kind zo 

nodig voor logopedisch onderzoek. De logopedist let hierbij op: 

spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er een 

behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door. 

Gezondheidsonderzoek 

De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit 

bij vijfjarigen. Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen 

inbrengen. De verpleegkundige kijkt naar gezondheid en 

ontwikkeling, meet lengte en gewicht en doet een gehoor- en 

oogtest. Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de 

jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee 

naar het team van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Vaccinatie 

Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor: 

- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond.

- de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.

Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging voor: 

- de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 
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Groepsles

De kinderen in groep 7 krijgen van de assistente JGZ een 

interactieve groepsles over een gezonde leefstijl. 

Themabijeenkomst

De GGD kan op verzoek een gastles of ouderavond verzorgen 

over onder andere de thema’s voeding en bewegen, media-

wijsheid, seksualiteit en mondgezondheid. 

Inloopspreekuur

Een paar keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een 

inloopspreekuur op school. Ouders, leerlingen en leerkrachten 

zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij 

vragen over bijvoorbeeld: opvoeding, ontwikkeling, pesten, 

faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is 

schakelt de jeugdverpleegkundige in overleg met de ouder de 

jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team.

Extra 

Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra 

onderzocht worden. Dit kan als ouders of leerkrachten vragen 

hebben over de gezondheid of ontwikkeling van een kind. 

De jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar tweedelijns 

hulpverleners. Meer weten over de GGD? Kijkt u op  

www.ggdnog.nl.

Kanjermethodiek en anti-pestprotocol
Voor sociaal emotionele ontwikkeling werken we met de 

Kanjermethodiek. Deze methodiek helpt leerlingen positief 

en negatief gedrag te herkennen en eigen gedrag zo nodig te 

veranderen. Door de hele school wordt dezelfde werkwijze en 

aanpak gevolgd om leerlingen herkenbaar voorbeeldgedrag 

te laten zien. De basisregels van de Kanjermethodiek staan 

op de posters in elke groep. In elke groep van de school wordt 

aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat. Een onderdeel 

hiervan is het anti-pestprotocol. Hierin staan afspraken hoe om 

te gaan met pestgedrag. In de groepen 3 tot en met 8 wordt 

dit protocol gezamenlijk opgesteld en zichtbaar in het lokaal 

opgehangen. De kleutergroepen werken met pictogrammen, 

waardoor de leerlingen leren hoe ze met elkaar moeten omgaan

Kerk- en schooldienst
Om het jaar wordt een kerk- en schooldienst gehouden. In 

samenwerking met de predikant is de inbreng van kinderen 

en school bijzonder groot in deze dienst. Deze dienst wordt  

gehouden in de ’Goede Herderkerk’ aan de Asselsestraat.

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

nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. 

Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de 

boeiende wereld van professionals op het gebied van onder 

andere techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. Een 

wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw 

mee in aanraking komen. De kinderen maken kennis met 

interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan 

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

zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer 

zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen  

en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding.

Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl

Aanmelden kan via de school of de website.
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Je veilig en thuis 
voelen is een van de 
basisvoorwaarden
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Klachtenregeling
PCBO Apeldoorn hecht aan goede relaties en een goede 

samenwerking tussen iedereen die bij PCBO Apeldoorn en/

of een van de scholen van PCBO Apeldoorn betrokken is. We 

proberen door een open en constructieve communicatie, 

waarbij ook ruimte is voor opbouwende kritiek en feedback, 

te voorkomen dat er onenigheid of klachten ontstaan. Ons 

uitgangspunt is dat wij problemen die tussen betrokkenen 

binnen onze PCBO gemeenschap spelen, graag zo dicht 

mogelijk bij de bron willen oplossen. 

Lukt dit na herhaald proberen niet, dan kan contact gezocht 

worden met de interne begeleider of de directeur. De school-

leiding kan samen met de betrokkene(n) waarmee de pro-

blemen zich voordoen, proberen tot een oplossing te komen. 

Lukt dat, ook na herhaald proberen, niet dan kunnen een van  

de hierna volgende stappen aan de orde zijn: de contact-

persoon, de vertrouwenspersoon, overleg op het niveau 

van PCBO Apeldoorn of de Landelijke Geschillencommissie 

Bijzonder Onderwijs.

Elke PCBO-school heeft een klachtenregeling die op te vragen 

is of ter inzage ligt bij de directeur. De klachtenregeling is 

ook digitaal op de schoolwebsite terug te vinden. Hierin staat 

aangegeven hoe een klacht ingediend moet worden.

In het kader van de klachtenregeling is er per school een 

contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake 

de taak van de contactpersoon verwijzen wij u naar de 

Klachtenregeling.

Contactpersoon van onze school is juf Joke van Kooten;  

zij is bereikbaar op school op woensdagen, donderdagen en 

vrijdagen.

Vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn is::

De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn

Tel. 055 – 366 75 65

PCBO Apeldoorn heeft zich aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie. Het adres daarvan luidt:

Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Vragen over het onderwijs, wet en regelgeving? Bel dan met de 

Rijksoverheid via 1400. Ze zijn bereikbaar op werkdagen tussen 

8.00 en 20.00 uur.

Vragen over de taken of werkwijze van de onderwijs-

inspectie of de kwaliteit van het onderwijs? Kijk dan 

eens op www.onderwijsinspectie.nl of bel met het Loket 

Onderwijsinspectie via 088 - 669 60 60 (bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). 

Heeft u een klachtmelding over seksuele intimidatie, ernstig 

psychisch of fysiek geweld? Neem dan contact op met het 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs via 0900-111 31 11 

(bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur). 

Kleuters
Op dit moment is het nog zo dat de leerplicht voor kinderen 

ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 

waarin het kind vijf jaar is geworden. Al tientallen jaren lang 

zijn kinderen vanaf hun vierde jaar welkom op school. Bijna elk 

ouderpaar brengt zijn/haar kinderen dan ook naar school als 

het kind vier jaar wordt. Op De Wegwijzer hanteren we de regel 

dat vierjarige kinderen worden toegelaten op school direct 

na hun verjaardag. We gaan er wel vanuit dat uw kind zindelijk 

is. Voordat uw kind bij ons op school komt mag het twee keer 

een dagdeel komen wennen. We nemen contact met u op 

om een afspraak te maken. Voor verdere informatie zie het 

‘kleuterboekje’ op onze website.
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Leerlingvolgsysteem
Ieder kind is belangrijk. We volgen nauwgezet de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Dit doen wij door middel van observaties 

en methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken wij het 

onafhankelijke CITO leerling – en onderwijsvolgsysteem. 

Over de resultaten hiervan, wordt u geïnformeerd tijdens de 

gesprekken op school. Wij willen ons onderwijs steeds meer 

aan laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Dit 

betekent dat de specifieke aanpak per kind kan verschillen.  

Waar nodig, kunnen kinderen een aangepast programma krijgen 

dat bestaat uit herhaling-, verdieping- of verrijkingsstof. 

Mobiele telefoons
Op school staan de mobiele telefoons van leerlingen uit en 

worden ze aan het begin van de schooldag ingeleverd bij de 

leerkracht. Deze bergt ze zorgvuldig op. Om 12.00 uur of 

15.00 uur (als een leerling overblijft) mogen ze weer worden 

meegenomen. Een leerling mag onder schooltijd naar huis 

bellen als daar een dringende reden voor is. Dit gebeurt altijd in 

overleg met de leerkracht en er wordt gebruik gemaakt van de 

telefoon van school. Als u om dringende redenen met uw kind 

moet spreken kunt u dus gewoon naar school bellen. Op school 

gebruiken de leerlingen dus geen mobiele telefoon.

 

Oorlogsmonument
Op verzoek van de stichting “Februari 1941” heeft onze  

school het oorlogsmonument geadopteerd aan de Frankenlaan.  

Het doel van deze adoptie is om de herinnering aan de mensen 

die stierven voor de vrijheid levend te houden. We proberen in 

lessen en gesprekken leerlingen te laten begrijpen waarom deze 

mensen bereid waren hun leven in de waagschaal te stellen 

voor de vrijheid. Ook zal geprobeerd worden de leerlingen 

meer inzicht te geven in de wezenlijke waarden van het begrip 

“vrijheid” en zal er inzicht worden gegeven in historische  en 

hedendaagse ontwikkelingen die (openlijk dan wel sluipend)  

een bedreiging vormen voor de fundamentele waarden van  

ons democratisch systeem.

Het keienmonument
28 november 1944

Het monument herinnert aan 28 november 1944. Op deze dag 

worden drie mannen in een gevecht met de Duitsers bij de 

Willem III kazerne gedood. Het zijn:

• Frank van Bijnen

• Samuël Esmeijer

• Huib Verschoor

Hun lichamen werden later op die dag in de buurt van de 

Polhoutlaan neergelegd ter afschrikking van de bevolking.

Omdat zij elf gevangenen wilden bevrijden die waren opgesloten 

in de kazerne werden enkele dagen later deze gevangen 

ook zonder vorm van proces gefusilleerd. Door de afgelegen 

ligging van het monument wordt het schoongehouden door 

de gemeente. Jaarlijks herdenken wij samen met de Willem III 

kazerne en de politieopleiding eind november de gebeurtenissen 

bij het monument. Door middel van het voordragen van enkele 

gedichten of een kort verhaal en een kranslegging hopen 

wij mee te werken aan een stuk bewustwording. Ouders en 

belangstellenden zijn van harte welkom. 

Ouderbijdrage
De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de 

‘vrijwillige’ bijdrage van elke ouder. Uit het budget worden 

die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid 

in aanmerking komen. Te denken valt onder andere aan: 

schoolreisjes, sportdag, schoolkamp, sinterklaascadeautjes, 

kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal. 

Ook wordt een deel van het geld besteed aan een scholieren-

ongevallenverzekering. De kinderen zijn bij alle activiteiten in 

schoolverband verzekerd. U ontvangt jaarlijks een overzicht  

van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als  

volgt vastgesteld: 

1 kind op school    ¤ 25,00

2 kinderen op school  ¤ 50,00

3 (of meer) kinderen op school ¤ 75,00
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Mocht uw kind of één van uw kinderen in de loop van het 

schooljaar instromen, dan kunt u een evenredig deel van de 

ouderbijdrage overmaken (¤ 2,50 voor elke maand).

U kunt bij financiële krapte ook een beroep doen op stichting 

Leergeld. Kijk op www.leergeldapeldoornvoorst.nl voor alle 

informatie. 

Overblijfregeling of Tussenschoolse Opvang (TSO)
Het overblijven op De Wegwijzer is goed geregeld. 

De overblijfcoördinator, mevr J. Boukari stuurt de groep 

overblijfmedewerkers aan. In kleine groepen eten leerlingen 

in de lokalen. Er staat een vergoeding tegenover. In bijlage 2 

van deze schoolgids vindt u het complete overblijfreglement. 

Het is belangrijk dat u op het moment dat u van de TSO gebruik 

gaat maken dit reglement goed leest en met uw kind(eren) 

bespreekt. Heeft u na het lezen daarvan nog vragen kunt u altijd 

bij de overblijfcoördinator of de directeur terecht. Coördinator 

overblijven: mevr. J. Boukari. Telefoon: 055 - 355 57 96.

Parkeren
Er is weinig parkeerruimte bij de school. Er zijn enkele gele 

strepen geschilderd in de bocht bij de kleuter/fietsen ingang aan 

de rand van het trottoir. Wilt u de bocht beslist vrijlaten? Dit komt 

de verkeersveiligheid ten goede. We willen toch allemaal dat onze 

kinderen veilig naar school gaan en weer veilig thuis komen?  

Tips van de politie:

• Snelheid: stapvoets.

• Auto’s op de juiste manier parkeren: niet in de bochten en  

bij parkeerverbod.

• Inritten van de school vrij houden, zodat ook kinderen en 

ouders met fietsen een goede doorgang hebben.

• Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend.

Peuteropvang
Uw peuter kan vanaf twee jaar bij ons naar de peuteropvang. 

Indien u een VVE indicatie heeft kan dit in de VVE peutergroep 

op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend, of anders in de 

reguliere peuterspeelzaalgroep op dinsdag en donderdag. Op  

school kunt u er meer informatie over krijgen.

Rapporten
Twee maal per jaar, in februari en juni, krijgen de leerlingen 

van groep 2 tot en met 8 een rapport mee. Leerlingen van 

groep 1 krijgen éénmaal een rapport mee in juni. Elk rapport 

past bij de leeftijd van het kind. Aan het eerste rapport is een 

tienminutengesprekken gekoppeld om met de leerkrachten  

het rapport te bespreken.

Rookvrije school
De MR en het team hebben met elkaar besloten dat er in  

school en op het schoolplein niet gerookt mag worden. Wij  

gaan er vanuit dat u dit besluit van harte zult ondersteunen  

en respecteren. 
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Schaken op school
De school is ook actief op het gebied van schaken. Onder leiding

van enkele enthousiaste ouders en oud-ouders is er een schaak-

club op donderdagavond. Vanaf groep 3 kunnen kinderen hier

terecht om te leren schaken. De afgelopen jaren was het niveau

zo hoog dat de winst bij het Nederlands kampioenschap 

school schaken binnen handbereik lag. De Wegwijzer doet ook 

mee met de Apeldoornse Schaak Kampioenschappen (ASK). 

De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar bericht 

wanneer deze activiteit start en kunnen zich dan opgeven. 

Schoolfotograaf
In de eerste helft van ieder schooljaar worden er foto’s gemaakt 

van de leerlingen en de groepen. U bent uiteraard niet verplicht 

de gemaakte foto’s te kopen. 

Schoolreisje en schoolkamp
In de groepen 1 en 2 gaan de kinderen het ene schooljaar op 

schoolreisje en het jaar daarop hebben ze kleuterfeest op 

school. De groepen 3 tot en met 7 gaan elk jaar in april/mei 

op schoolreis. We reizen met veilige bussen. Dit betekent dat 

er twee kinderen op een bank geplaatst worden in plaats van 

drie. Dat maakt de schoolreis wel duurder omdat er meestal 

een extra bus moet worden gehuurd. We streven ernaar dat het 

schoolreisje maximaal ¤ 25,- kost. Over het exacte bedrag krijgt 

u tijdig een brief. Groep 8 gaat jaarlijks in mei/juni op kamp.  

De kosten zijn ongeveer € 85,00. We wijzen u er in dit verband 

ook weer op dat bij bepaalde situaties stichting Leergeld 

u financieel tot steun kan zijn (zie Stichting Leergeld,  iets 

verderop in deze schoolgids).

School T-shirts
Tijdens de avondvierdaagse en het schoolreisje dragen de 

leerlingen een blauw T-shirt met daarop in witte letters de  

naam van onze school. Zo zijn de leerlingen goed te herkennen.  

Bij deelname aan sporttoernooien dragen de leerlingen sport-

tenues van school. Wilt u de school T-shirts thuis niet wassen? 

Dit gebeurt via school.

Schooltijden
Voor de groepen 1 tot en met 4 gelden de volgende schooltijden:

De deur gaat ‘s morgens voor de leerlingen van de groepen 1 en 

2 om 8.20 uur open. We verzoeken u het afscheid nemen in de 

klas (groep 1 en 2) kort te houden. Tijdens deze ‘inloop’ kunt u 

een activiteit met uw kind doen. 

Voor de groepen 5 tot en met 8 gelden de volgende schooltijden:

In verband met de aansprakelijkheid en met het toezicht op 

de (overblijf) kinderen mogen de kinderen op z’n vroegst 

een kwartier voor aanvang van de lessen het 

schoolplein op. Dus ‘s morgens  niet voor 8.15 

uur en ’s middags niet voor 12.45 uur op het plein. 

Tien minuten voordat de school begint gaan de 

ingangen van het kleutergedeelte open. 

Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur

Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur

Woensdag 8.30 – 12.15 uur

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Groep 1 en 2 hebben ook de donderdagmiddag vrij.

Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur

Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur

Woensdag 8.30 – 12.15 uur

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.00  – 15.00 uur
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De leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen dan naar binnen 

worden gebracht. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 

mogen naar binnen als de bel gaat om 8.25 uur en om 12.55 uur. 

Bij de tweede bel 8.30 uur en 13.00 uur beginnen de lessen. Bij 

hevige regenval wordt er eerder gebeld.

Afscheid nemen van uw kind in groep 1 en 2 mag in de groep 

gebeuren. Afscheid nemen van uw kind in groep 3 moet in de 

gang gebeuren en na de herfstvakantie buiten. Voor alles geldt 

wel dat u altijd even mee naar binnen loopt als u een vraag of 

opmerking heeft voor de leerkracht. We vragen u om buiten 

op uw kind(eren) te wachten. Wanneer het aan het eind van de 

schooltijd regent kunt u uw kind binnen in school opwachten. 

Spreekuurweek en startgesprek
Aan het begin van het schooljaar voeren leerkrachten met 

alle ouders een startgesprek. Het doel is om met elkaar kennis 

te maken en om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. 

Ook informeert de leerkracht u zo nodig tussendoor over 

specifieke zaken over uw kind. Twee keer per jaar wordt er een 

spreekuurweek georganiseerd op de middagen na schooltijd.  

U wordt hiervoor uitgenodigd.

Schorsing en verwijdering
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en 

veiligheid op school kan de directeur van de school een leerling 

schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en 

de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een 

besluit tot schorsing wordt door de directeur van de school, 

namens het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van PCBO 

Apeldoorn schriftelijk medegedeeld. Verwijdering van een 

leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van de leerling 

of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het 

bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. 

Verwijdering kan niet binnen acht weken en het bevoegd gezag 

moet kunnen aantonen dat gedurende acht weken zonder 

succes is gezocht naar een andere school. De volledige regeling 

voor schorsing en verwijdering is op aanvraag op school 

verkrijgbaar. Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van 

de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering 

van de leerling over te gaan. 

Sport
Als school doen we mee aan een aantal 

sportactiviteiten georganiseerd door de 

sportcommissie van de gemeente Apeldoorn. 

Onder andere scholierencross, korfbal en voetbal voor groep 

5/6 en schoolvoetbal voor groep 7/ 8. Daarnaast nemen we deel 

aan de Apeldoornse avondvierdaagse. De ouderraad organiseert 

de deelname in schoolverband. Dat zijn altijd vier gezellige 

wandelavonden. 

Sport van de maand
De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 kunnen zich 

inschrijven voor “sport van de maand”. In het kader van  sport-

stimulering en de verlengde schooldag verzorgt Accres voor 

kinderen na schooltijd een kennismaking met vele takken van 

sport zoals paardrijden, schaatsen, volleyballen, snorkelen, 

rugby, turnen, korfbal. Deze kennismaking is, op een enkele 

uitzondering na, kosteloos. Aan het begin van het schooljaar 

krijgen de leerlingen een programma. Op school wordt in de 

klaslokalen via een poster aangegeven voor welke sporten er  

die maand ingeschreven kan worden.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat ook 

de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, 

kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee 

te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (sport, dans, 

creatieve vorming, enzovoort) 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.  



Vakanties
Herfstvakantie maandag 22 oktober tot en  

 met vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie  maandag 24 december 2018 

tot en met vrijdag 4 januari 2019

Krokusvakantie  maandag 25 februari tot en  

met vrijdag 1 maart 2019

Pasen vrijdag 19 april 2018 en

 maandag 22 april 2019

Meivakantie maandag 29 april tot en  

 met vrijdag 3 mei 2019 

Bevrijdingsdag  zondag 5 mei 2019

Hemelvaart  maandag 27 mei tot en  

 met vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren  maandag 10 juni 2019

Zomervakantie  vrijdag 22 juli tot en met

  zaterdag 31 augustus 2019 

(alleen de middag)

Vrije dagen
donderdag 20 september 2018
(alleen de middag)

woensdag 6 februari 2019

maandag 25 maart 2019

donderdag 11 april 2019

dinsdag 14 mei 2019  
alleen de middag

vrijdag 21 juni 2019  
alleen groep 1 en 2

vrijdag 19 juli 2019
(alleen de middag)
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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.

Stimenz
Stimenz is een brede welzijnsinstelling in Apeldoorn. Het doel is 

een samenleving bevorderen waarin iedereen meedoet en van 

betekenis is. Dit doen ze door mensen in hun kracht te zetten. 

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd die verbindend 

werken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.stimenz.nl.

Toelating leerlingen/Aannamebeleid
De school handhaaft de breedst mogelijke toelating. Voor  

nagenoeg alle leerlingen die worden aangemeld, geldt dat  

zij worden aangenomen. Er vindt voorafgaand aan aanmelding 

altijd een gesprek plaats. Na dit kennismakingsgesprek is er voor 

u een rondleiding door de school. In bepaalde gevallen kan de 

schoolleiding, alvorens tot toelating over te gaan, na overleg

met het bevoegd gezag van de PCBO Apeldoorn, bekijken of 

de school kan voldoen aan de specifieke behoeften die een 

bepaalde leerling heeft. We kunnen zo nodig eerst onderzoek 

laten verrichten om de ondersteuningsbehoefte in kaart te 

brengen. Op vele gebieden kan de school voldoende onder-

steuning en begeleiding verlenen, maar indien wij menen dat 

dit voor bepaalde ondersteuningsbehoefte niet kan zullen we 

niet tot plaatsing kunnen overgaan. Bij aanname speelt ook 

een rol hoe groot de groep is waarin uw kind geplaatst dient 

te worden, in relatie tot de ondersteuningsbehoefte van uw 

kind. De ouders/verzorgers dienen de grondslag en doelstelling 

van de school te onderschrijven. We hanteren in principe geen 

wachtlijst. 

Verlofaanvragen
De leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan 

een beroep op vrijstelling van geregeld schoolbezoek kan 

worden gedaan, te weten:

• ziekte van een leerling;

• het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of 

levensovertuiging;

• vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties indien 

de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de 

schoolvakanties te kunnen gaan;

• andere “gewichtige omstandigheden”.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandig-

heden voor tien schooldagen of minder dient vooraf of binnen 

twee schooldagen na ontstaan van de verhindering schriftelijk 

aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Op school 

is bij de directie een aanvraagformulier voor buitengewoon 

verlof te verkrijgen. De directeur neemt een beslissing over 

deze verzoeken.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstan-

digheden voor meer dan tien dagen dient minimaal een maand 

van tevoren direct bij de leerplichtambtenaar van de woon- 

gemeente te worden ingediend. Dit verlof is slechts toegestaan 

indien de ouders een verklaring van een arts of een maat-

schappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit de medische 

of sociale indicatie blijkt.

Extra verlof, alleen in geval van vakantie buiten de 

schoolvakanties, mag:

• één maal per schooljaar worden verleend;

• niet langer duren dan tien schooldagen;

• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;

• alleen indien de specifieke aard van het beroep van één 

van de ouders het slechts mogelijk maakt buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet met een 

werkgeversverklaring aangetoond worden.

Bij de beoordeling van verzoeken om buitengewoon verlof voor 

extra vakantie wegens specifieke aard van het beroep van één 

van de ouders dient ervan uit te worden gegaan dat een gezin 
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één keer per jaar in gezinsverband op vakantie moet kunnen 

gaan. Hierbij dient er op gelet te worden dat het bedrijf waar 

één van de ouders werkt een roulatiesysteem hanteert en 

rekening houdt met werknemers met schoolgaande kinderen, 

zodat niet steeds voor dezelfde leerling een verzoek om extra 

vakantie wordt ingediend. Als er sprake is van een tweede 

vakantie is er zeker geen grond om extra verlof te verlenen.

Extra verlof vanwege andere “gewichtige omstandigheden”  

kan toegestaan worden:

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, indien en 

voor zover dit niet buiten de schooltijden kan geschieden;

• voor verhuizing voor ten hoogste één dag;

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of 

aanverwanten tot en met de derde graad voor een of ten 

hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt 

gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;

• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot 

en met de derde graad; duur in overleg met de directeur;

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad 

voor ten hoogste vier dagen; in de tweede graad voor ten 

hoogste 2 dagen; in de 3e of 4e graad voor ten hoogste een 

dag;

• bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12, 25, 40, 

50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 

voor een dag;

• bij gezinsuitbreiding (ten hoogste twee dagen)

• bij extreem slechte weersomstandigheden;

• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke 

redenen, niet zijnde vakantieverlof.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u bij de directeur 

opvragen.

Veiligheid op school
Het is van groot belang dat onze leerlingen zich veilig voelen 

op De Wegwijzer. Zij moeten zich prettig voelen in de groep 

en in de omgang met medeleerlingen. Juf Jolanda Gaspersz 

is de veiligheidscoördinator. We houden tweemaal per jaar 

een ontruimingsoefening. Het lukt ons de afgelopen jaren om 

zonder gehaast in drie à vier minuten met alle leerlingen de 

school te verlaten. Leerkrachten en leerlingen zijn inmiddels 

gewend aan deze ontruimingsprocedure.

Verzekeringen/aansprakelijkheid
De Wegwijzer heeft een collectieve aansprakelijkheids-

verzekering afgesloten bij Verus. 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. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, 

die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

 

• Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder 

meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren  

en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het 

geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat 

door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting 

leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand.  

De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadever-

goeding plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare 

fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten 

dus te kort zijn geschoten in hun zorgplicht. Het is dus 

mogelijk dat er  tijdens schooluren schade wordt geleden, 

zonder dat er sprake is van enig verwijtbaar handelen van de 

kant van de school. Een voorbeeld daarvan is het volgende:  

tijdens de gymnastiekles krijgt een leerling door een 

ongelukkige samenloop van omstandigheden een bal tegen 

het hoofd zonder dat sprake is van verwijtbaar handelen. 

De veroorzaker is niet aansprakelijk voor de schade en de 

verzekering -en dus ook de school- dekt de schade dan ook 

niet in zo’n geval. 

• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 

door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 

(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling 

die tijdens de schooluren of tijdens andere door de 

school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 

plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is 

dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.



VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
In ons schoolgebouw is een VVE peuterspeelzaal. Peuters 

kunnen daar naar toe als ze twee jaar zijn. Hun ouders hebben 

dan via het consultatiebureau een indicatie gekregen voor een 

plaats op een VVE locatie. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse 

educatie. De peuterspeelzaal is dus de Voorschool en het 

onder wijs in groep 1 en 2 is de Vroegschool. Als basisschool 

werken we nauw samen met peuterspeelzaal De Kleine Wijzer. 

Er is regelmatig overleg tussen de leerkrachten van groep 1 en 

2 en de pedagogisch medewerksters van de Peuterspeelzaal. 

Beiden zijn geschoold in de methodiek van Startblokken. 

Woorden schat, spel en een betekenisvol aanbod zijn belangrijke 

elementen uit deze methodiek. Er is een doorgaande lijn 

zicht-baar van Voor- naar Vroegschool. Kinderen van de Kleine 

Wijzer stromen met een goede aansluiting door naar groep 1. 

Zij gaan, wanneer ze drie jaar en negen maanden zijn vanuit de 

peuterspeelzaal ook kennismaken in groep 1. De pedagogisch 

medewerkster is daarbij aanwezig. Ouderbetrokkenheid is heel 

belangrijk voor zowel de Voor- als de Vroegschool. Vier keer per 

jaar worden ouders uitgenodigd op een ouderochtend.
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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.



Neem een kijkje op onze school:  
wegwijzer.pcboapeldoorn.nl
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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.

Ziekte (absentie) leerling / leerkracht
Leerling

Wilt u ons vóór schooltijd bellen als uw kind ziek is?  

Zodra uw kind beter is wordt bekeken of er leerstof moet 

worden ingehaald. Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen 

wordt (alleen in de hoogste groepen) voor huiswerk gezorgd.  

Wanneer een kind niet wordt afgemeld, wordt er na 9.00 uur 

door ons naar huis gebeld om te horen waar uw kind is. Huisarts- 

en tandartsbezoekjes verzoeken we u bij voorkeur buiten de 

schooluren te plannen.  

Leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht wordt er gezocht naar een 

vervangende leerkracht. Indien dit niet lukt, moet er intern naar 

een oplossing worden gezocht. Het kan zijn dat de groep wordt 

verdeeld over andere groepen. Alleen als het echt niet te regelen 

valt om vervanging te vinden hoort u dat uw kind een dag of 

dagdeel extra vrij heeft. U wordt hier dus van tevoren over in 

kennis gesteld. Hierbij is het belangrijk te weten dat, indien u niet 

voor opvang kunt zorgen, de school voor opvang zorgt. 

Onderwijs tijdens langdurige ziekte
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) 

verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis 

worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke 

Leerlingen IJsselgroep. Wanneer komt uw kind in aanmerking?

• Als uw kind leerplichtig is.

• Als uw kind in verband met ziekte niet in staat is de school te 

bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet 

het geval zal zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde 

vrijwilligers. Alvorens de lessen starten, wordt contact 

opgenomen met de school. Kijk voor meer informatie en 

contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.
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Samen oplossingen 
bedenken.
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BIJLAGE 1

Als de sirene gaat (Uit het ontruimingsplan van de school)
Als zich situaties voordoen waarbij gevaar ontstaat voor het 

leven of de  gezondheid van mensen dan wordt dit bekend 

gemaakt doordat de sirene afgaat. Te denken valt aan een 

ongeval waarbij een tankwagen met giftige stoffen is 

betrokken, een neergestort vliegtuig of brand in een fabriek, 

waarbij giftige stoffen vrijkomen.  

Als de sirene gaat:

• Als de sirene gaat sluit de leerkracht de ramen en deuren van 

zijn lokaal en haalt leerlingen, die elders in het gebouw zijn in 

zijn/haar lokaal.

• Als er leerlingen buiten zijn worden die binnen geroepen 

door  leerkrachten die buiten zijn. De leerlingen gaan door de 

gebruikelijke ingang naar binnen en worden in het lokaal geteld.

• De directeur controleert of iedereen binnen is en 

inventariseert vermisten. 

• De directeur houdt zich op de hoogte van de situatie 

middels de tv/radio en geeft deze informatie door aan de 

leerkrachten.

• Radio en/of TV wordt aangezet (TV Gelderland of TV Apeldoorn)

• Eventuele passanten worden op verzoek tot de 

schoolgebouwen toegelaten.

• Leerlingen, leerkrachten en overige aanwezigen blijven op 

school en volgen instructies van de gemeentelijke overheid.

Gevaar in school

Te denken valt aan bijvoorbeeld een lekke gasleiding of brand in 

school. Dan is het van belang dat de kinderen zo snel mogelijk 

het gebouw verlaten. Daarvoor is een ontruimingsplan opgezet 

dat er globaal als volgt uit ziet. 

Na constatering van een gevaarlijke situatie wordt dit on-

middellijk gemeld aan de directeur, die besluit of er over-

gegaan moet worden tot een (gedeeltelijke) ontruiming. Zo 

ja, dan geeft hij een afgesproken alarmsignaal en belt 112. 

De leerkrachten zorgen er voor dat hun groep het gebouw 

zo snel mogelijk verlaat volgens de bekende vluchtroutes en 

verzamelen hun leerlingen op het grasveld bij de school. Daar 

worden ze geteld. Vermiste leerlingen worden doorgegeven 

aan de ontruimingsploeg, die het hele gebouw doorloopt om 

te controleren of iedereen buiten is. De leerlingen blijven bij de 

groep onder toezicht van de leerkracht totdat  het sein veilig is 

gegeven. Dan kunnen de leerlingen weer terug naar hun lokalen 

of een afgesproken punt. Van daaruit kunnen ze eventueel door 

ouders worden opgehaald. Eventuele gewonde leerlingen/ 

leerkrachten worden aan de rechterkant van het veld aan de 

Teutonenstraat opgevangen.

N.B. 

De leerlingen vallen onder verantwoordelijkheid van de school. 

Het is dan ook niet de bedoeling dat u de leerlingen van school 

komt halen tijdens de alarmfase. Ook moet u niet naar school 

gaan bellen, daardoor bezet u de telefoonlijnen en zijn wij on-

bereikbaar voor hulpdiensten als brandweer en ambulances. 

BIJLAGE 2

Overblijfgids voor ouders/verzorgers
Inleiding

Uw kind blijft tussen de middag bij ons over. We willen in 

aangeven hoe een en ander is georganiseerd om het overblijven 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Wilt u uw kind aanmelden 

of verandert iets in de overblijfsituatie van uw kind, dan kunt 

u dit doorgeven via een aanmeldings- of mutatieformulier. 

We gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van het over-

blijven. U kunt als ouder een keer een kijkje nemen bij het 

overblijven. Wilt u hiervoor wel eerst contact opnemen met de 

overblijfcoördinator? Graag zien we dat u de gang van zaken 

tijdens het overblijven thuis al even met uw kind doornemen. 

Heeft u een klacht of een opmerking? Deel dit dan met de 

coördinator. 

Algemeen

Om een goed en veilig klimaat te kunnen scheppen is het 

belangrijk met de ouders/verzorgers, kinderen, overblijfouders, 

leerkrachten en directie duidelijke afspraken te maken. 
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Betrokkenheid school

Als er tijdens het overblijven met één of meer leerlingen 

problemen ontstaan, of worden de huisregels niet nageleefd, 

dan meldt de overblijfouder dit aan de desbetreffende leer-

kracht en aan de coördinator. Zijn er herhaaldelijk problemen 

met een kind, dan krijgt deze eerst een “gele kaart” mee. Dit 

in overleg met de coördinator. Van de gele kaart wordt een 

kopie gemaakt voor de administratie. Is er geen verbetering 

in het gedrag, dan overlegt de coördinator met de directie 

over een schorsing. De ouders/verzorgers en leerkrachten 

geven bijzonderheden door aan het overblijfteam. Ook het 

overblijfteam geeft bijzonderheden door aan de leerkracht 

of ouder/verzorger.

Kosten overblijven

De kosten voor een strippenkaart zijn:

• 15 keer overblijven ¤24,-

•  5 keer overblijven ¤9,- deze kaart is voor   

   incidenteel overblijven!

•  1 keer overblijven ¤2,50 er wordt geen kaart   

   gemaakt.

De prijzen kunnen per kalenderjaar of per schooljaar aangepast 

worden. Van het overblijfgeld betalen we de overblijfouders 

en de overblijfcoordinator. Bij ziekte van een overblijfouder 

wordt een bloemetje gekocht. Ook betalen we van dit geld 

speelgoed voor het overblijven en halen we een keer per jaar 

patat van voor alle kinderen. Het geld voor het overblijven kunt 

u op maandagmorgen in een envelop aan uw kind meegeven. De 

overblijfcoördinator haalt dit dan per klas op (wanneer maandag 

vervalt door een feestdag, wordt het geld dinsdag opgehaald). 

Wilt u zelf betalen, dan ook uitsluitend op maandag voor 11.30 

uur in de witte brievenbus in de hal bij de hoofdingang of tussen 

10.00-11.30 uur bij de coördinator. Bij de aanschaf van twee 

of meer overblijfkaarten (dus minimaal ¤ 48,-) kan dit, indien 

gewenst, per bank overgemaakt worden. Dit met duidelijke 

vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter (bij meer-

dere kinderen duidelijk aangeven voor welk kind/kinderen er 

welk aantal kaarten gekocht wordt).

Het rekeningnummer van de bank is:  

PCBO De Wegwijzer, NL80RABO 0303 31 61 60

Zodra de overblijfkaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje 

mee, waarop staat dat er een nieuwe kaart gekocht moet 

worden. Is er geen inschrijfformulier of een kaart voor uw 

kind, dan kan uw kind ook niet overblijven, tenzij het een heel 

dringende reden betreft. Dit gebeurt danin overleg met de 

coördinator en de leerkracht. Aan het begin van het schooljaar 

vindt er een kascontrole plaats over het voorafgaande jaar.

Veiligheid

Het overblijfteam is op de hoogte van het ontruimingsplan.

We maken gebruiken van de EHBO-koffer van school.

Een map met belangrijke telefoonnummers staat in onze 

overblijfkast. De school is in het bezit van een Verklaring 

Omtrent Gedrag van alle overblijfouders.

Verzekering/aansprakelijkheid

In de wet is vastgelegd dat het bestuur als verantwoordelijke 

instantie moet zorgen voor een WA-verzekering voor al 

degenen die tijdens het overblijven bij de kinderen betrokken 

zijn en verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele 

schade die zij zelf veroorzaken. Hiermee is dus ieder die belast 

is met toezicht tijdens de middagpauze verzekerd tegen wette-

lijke aansprakelijkheid. Het bestuur van PCBO Apeldoorn heeft 

hiervoor een verzekering afgesloten.

De overblijftijden

Er wordt overgebleven van 12.00 tot 13.00 uur. De kinderen 

van groep 1 en 2 blijven in hun eigen lokaal over. Om 12.45 uur, 

na het buitenspelen, worden zij weer naar de klas gebracht. De 

kinderen van de overige groepen gaan zelf naar hun overblijf-

lokaal. Na het eten gaan ze naar buiten en blijven buiten tot de 

bel gaat.

Eten en drinken

Wij vinden gezonde voeding belangrijk, 

koolzuurhoudende frisdrank en snoep zijn  

dan ook niet toegestaan. Wij geven de 

voorkeur aan een zuiveldrank of een sapje. 
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We verwachten dat de lunch goed verpakt wordt meegegeven 

en niet samen met het tussendoortje van de ochtend in één 

trommeltje zit. Samen eten is gezellig, maar rond 12.30 uur is 

het wel de bedoeling dat de kinderen naar buiten gaan. Geef uw 

kind dan ook niet meer mee dan dat het op kan. We stimuleren 

de kinderen om het meegebrachte op te eten, maar dwingen 

hen niet. Wat eventueel overblijft gaat weer mee naar huis, 

zodat u weet wat er gegeten is. Hoeft een kind geen korstjes 

te eten, wilt u ze er dan thuis alvast afhalen, anders moeten 

de korsten gewoon opgegeten worden. We vinden het niet 

goed dat er na het eten snoep wordt gegeten. We verzoeken u 

dringend geen snoep mee te geven.

De huisregels

De huisregels voor de kinderen:

 - De jassen blijven aan de kapstok.

 - Het liefst eerst naar het toilet en handen wassen.

 - De rugzakken staan/liggen op de grond, ook tijdens het 

bidden en danken.

 - We beginnen met een gebed/lezen. Of door een ouder of 

door een kind die dit zelf graag wil.

 - We blijven allemaal aan tafel zitten.

 - We praten rustig.

 - We luisteren naar de overblijfouder.

 - We knoeien niet met eten en drinken.

 - We gaan op een prettige manier met elkaar om 

 - We rennen niet in de gangen.

 - We blijven op het schoolplein, dus niet de school inlopen, 

enkel voor toiletbezoek (dit vooraf vragen aan de  “eigen” 

overblijfouder).

 - De kinderen van groep 1 en 2 blijven op het kleuterplein, de 

kinderen van groep 3 tot en met 8 blijven tot 12.45 uur op 

het grote plein.

Om ongeveer 12.30 uur gaan de kinderen buitenspelen onder 

toezicht van de overblijfouders. Om 12.45 uur wordt door de 

kinderen zelf het overblijfspeelgoed weer netjes binnen 

op ge ruimd. Bij slecht weer blijven we binnen. Er is dan de 

mogelijkheid om spelletjes te doen, te tekenen of video/DVD 

te kijken in de klas. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen op 

het digibord een dvd kijken.

Aan- en afmelden

De ouders/verzorgers vullen een inschrijfformulier overblijven in 

per kind. Inschrijven is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Op 

het formulier kunt u bijzonderheden, huisarts, telefoonnummers 

en dergelijke invullen die voor het overblijfteam van belang zijn. 

Wijzigingen van gegevens graag schriftelijk doorgeven aan de 

overblijfcoördinator. Dit kan middels een mutatieformulier, deze 

kan in de witte brievenbus gedeponeerd worden. Krijgen wij geen 

wijzigingen door aan het begin van het schooljaar, dan gaan wij 

ervan uit dat uw kind conform de oude afspraken zal overblijven. 

Kinderen die niet op vaste dagen overblijven, dienen elke keer 

opnieuw aangemeld te worden in de overblijfmap. Deze ligt op 

tafel in de centrale hal. Ook als een kind een keer niet op een 

vaste dag kan overblijven, dient dit gemeld te worden genoteerd 

in de overblijfmap. Als u uw kind wegens ziekte afmeldt, wilt u 

dan ook aangeven dat dit voor het overblijven geldt? Kinderen 

kunnen dus niet zomaar even met een vriend(in) mee gaan om 

daar thuis te gaan eten. Wanneer een kind tegen de afspraken in, 

aanwezig dan wel afwezig is zonder dat het team hiervan op de 

hoogte is gebracht, geldt dat wij hiervoor geen verantwoording 

kunnen dragen.

Namens directie en coördinator overblijven

Jolanda Boukari

055 - 355 57 96

j.boukari@chello.nl



De Wegwijzer is onderdeel van:
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