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VOORWOORD
Voor u ligt de schoolgids 2018-2019 van PCBO Het Kompas. Wij zijn
gehuisvest in dok Zuid, een multifunctioneel centrum. Samen met vele
partners op het gebied van welzijn en zorg geven wij gestalte aan het motto:
‘Ontmoeten, samenwerken, grenzen verleggen’.
In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij denken over het onderwijs.
Hopelijk helpt het u bij het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind.
Een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt namelijk
plaats in het basisonderwijs. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu
kinderen op onze school hebben, voor ouders van toekomstige leerlingen en
andere geïnteresseerden. We leggen uit wat zij van ons mogen verwachten
als hun kind bij ons op school komt. En hoe we daar vorm aan geven.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u nog
vragen of behoefte aan een gesprek naar aanleiding van wat u gelezen
heeft? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het team van Het Kompas,

Mary van den Berg
(Directeur)
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MET HET KOMPAS OP KOERS
PCBO Apeldoorn
PCBO Het Kompas is één van de 27 scholen voor Protestants
Christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. Deze scholen behoren
tot de stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
(PCBO) Apeldoorn. De 27 scholen hebben samen ruim 6.000
leerlingen en ruim 600 medewerkers. De Raad van Bestuur,
bestaande uit twee personen (voorzitter en lid) leidt de orga
nisatie. De Raad van Toezicht toetst of de organisatiedoelen
worden gehaald. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf per
sonen. Het bureau van PCBO ondersteunt de 27 scholen en
draagt zorg voor een stabiele, betrouwbare en proactieve
bedrijfsorganisatie.
Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn, behorende
bij de koers die PCBO heeft opgesteld in het strategisch meer
jaren beleidsplan 2015 – 2019. Het plan bevat het PCBO verhaal
en richtinggevende visie uitspraken die koersbepalend en
doel stellend zijn. Vijf kernwoorden bekrachtigen de richting:
bevlogenheid, samen, verschil, ruimte en groei.

www.pcboapeldoorn.nl
Postadres:
PCBO Apeldoorn
Postbus 328
7300 AH Apeldoorn
Bezoekadres Bureau PCBO:
Jean Monnetpark 27, 7336 BA Apeldoorn
055- 5 22 44 77
info@pcboapeldoorn.nl

Een stukje geschiedenis
PCBO Het Kompas startte in 1963 als Zuiderparkschool aan
de overkant van de Rijnstraat, in houten noodgebouwen. De
rivierenbuurt was toen voor een deel klaar. In 1972 werd een
nieuw gebouw betrokken aan de Vaartse Rijn. Er zijn ouders van
Kompasleerlingen die zich dat nog goed herinneren. Sterker
nog: er is een aantal ouders dat ook als leerling op Het Kompas
gezeten heeft. Vanwege de plaats in de rivierenbuurt heet de
school Het Kompas; een onontbeerlijk instrument voor iedere
schipper. Het wijst de weg, geeft richting en zekerheid.
Vanaf mei 2009 is Het Kompas gevestigd in dok Zuid.
Het Kompas heeft momenteel, afhankelijk van de tijd
van het schooljaar, rond de 190 leerlingen.
Motto
Ons motto is:

Met Het Kompas op koers!
De leerling centraal
De leerlingen zijn doorgaans acht jaar onder onze hoede. Van
het “spelend leren” in groep 1 tot het “naamwoordelijk gezegde”
in groep 8. U begrijpt dat de ontwikkeling van de leerling, die
doorgaande lijn, centraal staat. Het draait allemaal om uw kind.
Met vallen en opstaan, zoekt het zijn/haar weg. Ook wij zoeken
onze “weg” in de begeleiding van uw kind. Die moet zo goed
mogelijk gaan, want ieder kind is anders. Twee keer per jaar
worden de vorderingen van uw kind in groep 3 tot en met 8
beschreven in een rapport. In groep 1/2 houdt de leerkracht ook
de ontwikkeling bij. Via de oudergesprekken worden de ouders
op de hoogte gehouden. Vanaf groep 3 schuift uw kind aan.
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Kindvriendelijk
Op Het Kompas nemen we de leerlingen serieus. Ze mogen
meedenken en soms mee beslissen. We laten ze actief mee
denken en hebben een leerlingenraad die periodiek vergadert
met de directie. We nemen ook de tijd om met een kind apart
te praten als er iets is. Kortom, we willen dat de kinderen zich
hier thuis voelen.

ze horen. Oneerlijkheid in de wereld moet hen aan het denken
zetten. Wij vinden onrecht, oneerlijkheid niet gewoon. We pro
beren voor onze “naaste”, voor elkaar dus, iets te betekenen.
Het Kompas wil bewust een christelijke basisschool zijn, waar
kinderen zich veilig en gelukkig voelen. Het Kompas staat
nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten
wil onderschrijven. Er is ruimte voor elke geloofsovertuiging.

Oudervriendelijk
Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met u.
Ouders en verzorgers zijn daarom altijd welkom op school. Het
gaat immers om uw kind. U kunt altijd een afspraak maken met
de leerkracht. Een goed contact komt van twee kanten; daarom
stellen we het erg op prijs als u contact opneemt met school
wanneer er iets is. U kunt erop rekenen dat wij dat ook met u
doen.

Kanjertraining
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen hanteren
wij de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van deze training
is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.
Kanjertraining bouwt van groep 1 tot en met 8 aan kanjers die
trots zijn op zichzelf, sterk staan in deze maatschappij, weerbaar
zijn tegen vervelend (pest)gedrag en zelf niet meedoen aan dit
gedrag. We zullen als leerkrachten ons hierin blijven trainen om
de best mogelijke resultaten te boeken.

De kwaliteit van onze school
Wij willen goed onderwijs geven, maar wat is “goed”? Belangrijk
voor ons is de aandacht voor ieder kind. Wij bekijken de resul
taten van de leerlingen goed, zodat het werk beter op hen
afgestemd kan worden. Ook vinden wij het klimaat waarin een
kind leert en zich ontwikkelt erg belangrijk. Ons streven is dat
een kind zich veilig/prettig voelt. Regelmatig volgen wij als team
bijeenkomsten om ons te verdiepen in en ons toe te rusten op
onze taak. Zo blijven we binnen het kader van ‘Weer Samen Naar
School’, ‘Passend onderwijs’ en de juiste leerplek voor iedere
leerling, actief.
Schoolplan
Het Kompas heeft een schoolplan waarin wordt aangegeven
hoe wij onze school organiseren, wat de missie en de visie van
de school is en wat verbeterpunten zijn. Het schoolplan voor de
periode 2015 - 2019 ligt voor u ter inzage.
Identiteit
Het Kompas is een protestants christelijke basisschool. Dat
betekent dat de school een christelijke identiteit (karakter,
kenmerk) heeft. Daar merken de kinderen elke dag iets van.
We vertellen onder andere bijbelverhalen en praten daarover
met de kinderen. We leren de kinderen na te denken over wat
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Dok Zuid
Sinds eind augustus 2009 is Apeldoorn Zuid een fantastisch
gebouw rijker, een multifunctioneel ontmoetingscentrum
op een prachtige locatie, aan de rand van het Zuiderpark.
Het grootste kulturhus van Gelderland biedt onderdak aan
een groot aantal organisaties en een Vleugelschool en is daar
mee een centrum voor ontmoeting, gezondheid, educatie,
dienstverlening, welzijn, kunst en cultuur. Naast het voordeel
van een nieuw schoolgebouw kunnen wij ook profiteren van het
gemak doordat er nog meer participanten in het gebouw zitten,
zoals de bibliotheek, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf,
de voor- en naschoolse opvang, het consultatiebureau en de
jeugdgezondheidszorg, de wijkraad en het wijkcentrum.
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Brede School
Samen met onze Vleugelpartners obs De Reiziger en de
Seb@stiaanschool vormt onze school de ‘Brede Vleugelschool
Zuid’. Met Stimenz en andere partners zorgen onze drie
scholen voor een breed aanbod van naschoolse activiteiten,
voor kinderen en soms ouders. Samen met andere instellingen
in de wijk willen de drie basisscholen hun leerlingen optimale
ontwikkelingskansen bieden op cognitief, sociaal emotioneel
en fysiek gebied. Dat doen we onder het motto: ontmoeten,
samenwerken en grenzen verleggen. De aangeboden activiteiten
zijn gericht op alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Via de Kompasnaald
en via mailings wordt u tijdig op de hoogte gesteld van alle
activiteiten die de Brede Vleugelschool Zuid organiseert.

Team
			
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Intern begeleider:
Onderbouw coördinator
Bovenbouw coördinator
Begeleiding studenten
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Juf Dorothea (ma t/m do)
Juf Mieke (vr)
Juf Laura (ma, di)
Juf Mieke (wo t/m vr)
Juf Gertrude (ma t/m wo + vrij)
Juf Wilma(do)
Juf Cécile (ma, wo, do)
Juf Wilma (di, vr)
Juf Petra(ma t/m vrijmo)
Juf Wilma (vrijmid)
Juf Elly(ma t/m do)
Juf Ineke (vr)
Juf Ineke (ma)
Juf Carlijn (di t/m vr)
Juf Fiona (ma, do)
Juf Karin (di, wo, vrij)
Marieke van Ginkel (di, do, vrij)
Gertrude van Walstijn (do)
Karin Wansink (do)
Karin Wansink

Naast leerkrachten zijn er ook drie onderwijsassistenten
werkzaam op Het Kompas:
Natascha van de Zijden, Annemarie Mensch en Esther Roobeek
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CONTACT MET DE OUDERS
Ouderontmoetingsplek
Onze school heeft een actieve Ouderraad (OR) en Medezeggen
schapsraad (MR). Ook heeft de school lees(groot)ouders,
klusvaders en ouders die helpen bij allerlei activiteiten op school.
De Kompasnaald
Om u op de hoogte te houden van alle zaken op en rondom
Het Kompas komt één keer per maand onze nieuwsbrief uit,
de Kompasnaald. Deze vindt u in Parro (het ouderportaal)
en op de website van onze school. In de nieuwsbrief kunt u
lezen wat er de komende weken op school gaat gebeuren.
Website
De school heeft een website waarop u informatie over onze
school kunt lezen. Ook kunt u foto’s zien van diverse acti
viteiten. Het adres is kompas.pcboapeldoorn.nl.
Facebook
De school kunt u ook volgen via Facebook:
www.facebook.com/pcbshetkompas.
Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een infor
matieavond. We leren elkaar kennen, als leerkracht en ouders.
We bespreken het programma voor het komende schooljaar.
Rapportage naar ouders
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per
jaar een rapport mee in. In maart en juni krijgen de kinderen
de CITO-scores mee.
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Oudergesprek
In oktober en maart houden we leerling-leerkracht-ouder
gesprekken voor alle ouders. Tijdens dit gesprek wordt
gesproken over hoe het gaat met uw kind in de groep en kunt
u informatie geven over uw kind. We verwachten de ouders/
verzorgers van iedere leerling op dit gesprek. Vanaf groep 3 zijn
ook de leerlingen bij de oudergesprekken aanwezig.
Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 zijn er in januari
gesprekken over de vervolgschoolkeuze. Uiteraard staat
ook voor en na schooltijd de deur voor u open om zaken te
bespreken die in het belang zijn van uw kind of van de school.
U kunt ook een afspraak maken met de leerkracht, de intern
begeleider of de directie.
Huisbezoek
De ouders van de kinderen van groep 1 willen we graag thuis
bezoeken. Daarvoor maken we met u een afspraak.
Inloop
Geregeld wordt u uitgenodigd om de werkjes van uw kind in
te zien in de klas (groep 3 tot en met 8). De schriften waarin is
gewerkt, liggen dan op de tafel. We willen u vragen om een apart
gesprek aan te vragen als u over uw kind wilt praten. Dat is vaak
veel effectiever en de leerkracht kan zich dan hierop voorbereiden
door bijvoorbeeld de gegevens en de resultaten erbij te pakken.
Ouderhulp
U kunt uw betrokkenheid bij de school tonen door ons te helpen.
Dit is mogelijk door een keer in de week met een groepje kin
deren te lezen of te koken. Door te rijden naar evenementen,
door materiaal te repareren, de was te doen, te helpen bij de
uitleen van leesboeken in de schoolbibliotheek, et cetera.
Ieder jaar heeft u de gelegenheid zich ergens voor op te geven.
Uiteraard blijft het onderwijzend personeel verantwoordelijk
voor de gang van zaken. Het Kompas is trots op zoveel
enthousiaste ouders; ieder jaar weer staan tientallen moeders
en vaders klaar om te helpen De school waardeert dat bijzonder.

Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit vijf leden. Zij bespreken en
organiseren veel op het gebied van binnen- en buitenschoolse
activiteiten en verlenen veel hand- en spandiensten. De taken
van de OR zijn onder andere:
1. Het, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de
schoolleiding, verlenen van medewerking aan binnen, en
buitenschoolse activiteiten.
2. Het in overleg met de schoolleiding zelfstandig organiseren
van dienstverlening en in het kader daarvan het beleggen van
vergaderingen van ouders.
3. Organiseren van activiteiten, waardoor het team zijn
aandacht beter kan richten op het verzorgen van goed
onderwijs.
Ouderbijdrage
Het geld dat de school ontvangt van de overheid om onderwijs
te geven, is niet genoeg om de werkelijke kosten te dekken.
Daarom vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage.
Daarvan betalen we spullen voor kooklessen, kerstfeest, paas
viering, Sinterklaas, het afscheid van groep 8, een traktatie
tijdens sporttoernooien en een deel van de culturele vorming,
zoals museumbezoek, kindertheater, voorstellingen, enzovoort.
Allemaal zaken die de school dus niet zelf kan betalen, maar die
de school, de OR en de MR en de ouders heel belangrijk vinden.
De ouderbijdrage bedraagt €25,00 per jaar voor het eerste
kind, een gezin met twee kinderen €45,00 en met drie kinderen
€60,00. U ontvangt een machtiging van de penningmeester.
Voor de schoolreisjes betaalt u apart. Mocht u problemen
hebben met de betaling, dan kan een regeling worden
getroffen (zie elders in deze schoolgids over de Stichting
Leergeld Apeldoorn). Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht
bij de penningmeester van de OR.
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MR en GMR
De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instem
mingsbevoegdheid met betrekking tot onderwerpen die met
het beleid van de school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de
vakantieregeling en de inzet van personeel. Daar waar activi
teiten voor belangstellenden worden georganiseerd helpt
de MR mee en geeft informatie. De MR bestaat uit ouders
en leerkrachten. De zittingsduur van de leden is drie jaar.
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Een aantal (bovenschoolse) taken van de MR is gedele
geerd aan de overkoepelende Gemeenschappelijke Mede
zeggenschapsraad (GMR), waarin alle 27 PCBO-scholen
een MR-vertegenwoordiger hebben.
De MR heeft de volgende leden:
Uit de ouders
Carolien Spruit (= ook lid van de GMR)
Hakan Karalik
(Een plaats)
Uit het team:
Petra Jansen van Galen
Marieke van Ginkel, Elly van de Kemp
E-mail: mrkompas@pcboapeldoorn.nl
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Gebedsgroep
Op Het Kompas is een gebedsgroep actief. Kinderen en ouders
kunnen gebedsintenties achterlaten in het brievenbusje boven
aan de trap bij de middenbouw.
Aanmelden van nieuwe leerlingen
Wanneer een kleuter vier jaar is, mag hij/zij naar de basisschool.
We stellen het zeer op prijs als u uw kind op tijd aanmeldt. Ook
als de kleuter pas in de loop van het jaar school komt willen we
dat graag voor het begin van het schooljaar weten. We kunnen
dan alvast rekening houden met de te verwachte groepsgrootte.
Na uw aanmelding krijgt u van ons bericht wanneer en bij wie
uw kind verwacht wordt.
Maak een afspraak
Bent u geïnteresseerd in onze school? Kom dan eens kijken!
Maak wel even een afspraak, dan weet u zeker dat er alle tijd is
voor een kennismaking en een rondleiding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur,
Mary van den Berg, telefoon: (055) 533 44 05 of een e-mail
sturen aan: kompas@pcboapeldoorn.nl.
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VOOR-, TUSSEN- EN NASCHOOLSE OPVANG
PCBO Het Kompas heeft in overleg met de MR voor buiten
schoolse opvang (BSO) en Voorschoolse opvang (VSO) een
overeenkomst afgesloten met Kinderopvang Doomijn. In de
ruimte van BSO de Kinderkajuit (eveneens gehuisvest in dok
Zuid) kunnen kinderen zowel voor als na schooltijd terecht.
Er zijn regelmatig momenten van overleg en afstemming tussen
school en de medewerkers van Kinderopvang Doomijn, niet
alleen over praktische zaken, maar er wordt ook inhoudelijk
samengewerkt.
Om gebruik te maken van de verschillende opvangvormen
gaat u als ouders rechtstreeks met Kinderopvang Doomijn
een contract aan. Inschrijven is mogelijk via de website van
Kinderopvang Doomijn. Daar vindt u ook meer informatie en de
tarieven.
Voorschoolse opvang (VSO)
VSO is opvang vanaf 7.30 uur tot het tijd is om naar school te
gaan. Bij de VSO kunnen de kinderen de dag rustig starten. Ze
kunnen eventueel eerst hun ontbijt opeten en daarna met een
boekje of spelletje rustig verder wakker worden. De pedagogisch
medewerk(st)ers zorgen dat de kinderen op tijd in hun klas zijn.
U kunt op twee manieren gebruik maken van de VSO:
• Op vaste dagen. U sluit hiervoor een maandcontract af
met Kinderopvang Doomijn en bent verzekerd van opvang.
• Op incidentele dagen. Afrekening gaat door middel van
strippenkaarten. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 dag van
tevoren. Opvang is mogelijk als er plaats is in de groep.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij school of
via de website:

doomijn.nl
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Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO is opvang na schooltijd en (in de door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgestelde vakanties)
opvang op hele dagen. Bij BSO de Kinderkajuit krijgen
de kinderen eerst wat drinken met iets lekkers erbij. De
pedagogisch medewerk(st)ers bieden regelmatig activiteiten
aan. Dit varieert van handenarbeid tot dans, van koken tot sport.
Uiteindelijk bepalen de kinderen zelf wat ze gaan doen. Of ze
deelnemen aan georganiseerde activiteiten of kiezen voor vrij
spel, toneel spelen, computeren, lekker buitenspelen, met elkaar
kletsen of huiswerk maken:
alles is mogelijk. Na schooltijd is er niks verplicht!
De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen ervoor dat de kinderen
het naar hun zin hebben. Er zijn duidelijke groepsafspraken, bij
voorbeeld over buiten spelen, speelgoed delen, pesten, et cetera.
Elke BSO heeft een kinderraad waarin de kinderen meedenken
over activiteiten, regels en aanschaf van speelgoed en materialen.
Meer informatie vindt u op de website:
www.doomijn.nl.
Schoolvrij-opvang
Naast de vakanties kent elke school zijn eigen extra
studie-, sluitingsdagen, de zogenaamde schoolvrij-opvang.
Kinderopvang Doomijn kan op deze dagen opvang bieden, mits
zich hiervoor tenminste zeven kinderen hebben ingeschreven.
Het is mogelijk dat BSO’s voor schoolvrij-opvang samenwerken
en dat de opvang elders wordt verzorgd. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het vervoer naar deze BSO’s. Opvang
op schoolvrije dagen kan tot twee weken van te voren bij de
pedagogisch medewerkers worden aangevraagd. Ook kinderen
die geen gebruik maken van de BSO zijn welkom op een
schoolvrije dag. Voor tarieven zie: www.doomijn.nl

Tussenschoolse opvang (TSO)
De mogelijkheid tot het overblijven op school tijdens de
lunchpauze is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wilt u de kinderen een lunchpakketje en een beker drinken
meegeven? Lunchmelk via Campina is ook mogelijk. U kunt bij
hen een abonnement afsluiten. U kunt overblijfkaarten kopen
op maandag, dinsdag en donderdag van 8.05 - 8.35. U kunt een
keuze maken uit de volgende kaarten:
• tienstrippenkaart
(€ 15,-);
• twintigstrippenkaart
(€ 30,-);
• vijftigstrippenkaart
(€ 75,-);
• losse overblijfkaart
(€ 2,-).
Deze kaart blijft op school totdat deze ‘vol’ is. Vaste overblijvers
moeten wel even afgemeld worden als zij een dag niet over
blijven.
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HET ONDERWIJS
Goed onderwijs. Daar gaan we voor op Het Kompas. We richten
ons op taal en rekenen en andere basisvakken en zorgen voor
een goede doorgaande (leer)lijn. We houden de resultaten van
de kinderen goed in de gaten en volgen hun ontwikkeling op de
voet. Kinderen die moeilijker leren of juist meer uitdaging nodig
hebben, krijgen extra onderwijszorg.
Methodes
Op dit moment werken wij met de volgende methodes:
• Lijn 3 (aanvankelijk lezen);
• Estafette (voortgezet technisch lezen);
• ABCDE…ik begrijp het! (begrijpend en studerend lezen);
• Pennestreken en klinkers (schrijven);
• verkeerskrant (verkeer);
• Argus Clou (natuuronderwijs);
• Argus Clou (aardrijkskunde);
• Taal op maat (Nederlandse taal);
• Moet je doen (muziek);
• Alles telt (rekenen en wiskunde);
• Argus Clou (geschiedenis);
• Trefwoord (godsdienst);
• Kanjertraining (sociale vaardigheden);
• Holmwoods (Engels).
Oefenprogramma’s op de computer rond woordenschat
ontwikkeling, rekenen, spelling, aanvankelijk en begrijpend
lezen, topografie en dergelijke zijn onderdeel van ons
onderwijs. Bovendien starten de leerlingen van midden- en
bovenbouw structureel met het gebruik en hanteren van Word
en Powerpoint, waarvoor een speciaal daarvoor opgezette
leerlijn gebruikt wordt. In groep 1 tot en met 8 worden digitale
schoolborden gebruikt. Ook worden in diverse groepen iPads
gebruikt. Groep 7 en 8 werken dit schooljaar met Snappet.
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Activiteiten
Ieder jaar worden op Het Kompas, buiten het gewone onderwijs
om, activiteiten georganiseerd. Hierbij wordt onze ouderraad
intensief betrokken.
De activiteiten onder schooltijd zijn onder andere:
• Vieringen: als protestants-christelijke school besteden we
veel aandacht aan Kerst en Pasen.
• Voorstelling: muziek, dans en toneel. Soms op school, maar
ook wel op andere locaties.
• Thema: een aantal weken werken alle leerlingen van de school
aan hetzelfde thema. Afgelopen schooljaar was het thema
‘Beeld en Geluid’.
• Museumbezoek: wanneer Coda (het Apeldoorns Museum)
bijzondere tentoonstellingen organiseert, maken wij daar als
school graag gebruik van.
• Kinderboerderij: alle kinderen uit de onderbouw brengen
een bezoek aan de Kinderboerderij, waarbij ze van alles leren
over dieren, hun voeding en verzorging.
• Coda bibliotheek: kleuters en de groepen 3 en 4 gaan naar de
bieb voor een kennismakings- en instructieles. De groepen
5 en 6 leren in de bieb te zoeken en de digitale catalogus te
gebruiken. De leerlingen maken ook onder schooltijd gebruik
van Coda-bieb.
• Sinterklaas: ieder jaar komt deze kindervriend naar onze
school en natuurlijk wordt dit in alle klassen uitgebreid gevierd.
• ASK- voorstelling in Orpheus: deze door leerkrachten
verzorgde toneelvoorstelling van de Apeldoornse Sinterklaas
Kommissie bezoeken we met de groepen 5 tot en met 8.
• Koningsspelen: elk jaar wordt met de gehele school een
speldag gehouden.
• Schoolreisje: om het jaar gaan we op schoolreis. Voor de
onderbouw wordt dit niet te ver van huis gepland, de oudere
leerlingen gaan wat verder weg. Het schoolreisje is aan het
eind van het schooljaar.
• Kamp: groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp.

De activiteiten buiten schooltijd zijn onder andere:
• Schoolvoetbaltoernooi: voor jongens en meisjes apart.
De wedstrijden worden in het Sportpark Orderbos gespeeld.
• Volleybaltoernooi: jaarlijks doet onze school aan dit
toernooi mee.
• Sport van de maand: om leerlingen informatie te geven
over sportmogelijkheden in ons stadsdeel doet onze school
mee met het sportstimuleringsproject van de Gemeente
Apeldoorn. Elke maand is een andere sport ‘Sport Van De
Maand’, zodat de leerlingen van midden- en bovenbouw met
verschillende sporten kennis kunnen maken.
• Avondvierdaagse: we hebben gekozen voor de Ugchelse.
Vier avonden lang lopen leerlingen onder begeleiding van
ouders door de bossen om na afloop een fraaie medaille te
ontvangen.
• Afscheidsavond groep 8: een gezellige avond in de school,
samen met de ouders en verdere familie. Meestal wordt een
musical opgevoerd.
De Kangoeroegroep
Ook op Het Kompas wordt jaarlijks een ‘plusgroep’ gevormd
voor leerlingen die meer kunnen. Deze ‘Kangoeroegroep’
(‘grote sprongen’), bestaande uit maximaal twaalf leerlingen
uit de groepen 3 tot en met 8, komt regelmatig een halve
morgen samen om te werken, te praten en te spelen. Ook
maken deze leerlingen gebruik van opdrachten van de Pittige
Plus Torens.
De overgang van groep 1 naar 2, van groep 2 naar 3
Alle kleuters die geboren zijn vóór januari gaan in principe
door naar groep 2 of 3, tenzij het voor hun ontwikkeling
beter is dat ze extra tijd krijgen om zich te ontwikkelen. De
overgangsbeslissing van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3
wordt zeer overwogen genomen.
De overgang naar andere groepen
Ook bij de overgang naar andere groepen kan het voorkomen
dat het beter is dat een kind niet doorgaat naar de volgende
groep. Na overleg met de ouders of verzorgers wordt dan
bepaald hoe de leerling verder gaat leren. De uiteindelijke
beslissing daartoe berust bij de school.

Leesontwikkeling volgen
Alle kinderen (de groepen 1 tot en met 8) worden gevolgd
met het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’. Hierin staat
beschreven hoe deze vroegtijdig onderkend en aangepakt
kunnen worden door middel van gerichte, intensieve
begeleiding.
Het CITO-Leerlingvolgsysteem (LOVS)
Twee of drie keer per jaar wordt in de groepen 3 tot en met 8
het niveau van lezen, spelling en rekenen, van de leerlingen
bepaald. Dat gebeurt met het CITO-leerlingvolgsysteem (LOVS),
dat op scholen in Apeldoorn wordt gebruikt. In de groepen
1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd aan
de hand van Focusdoelen. Daarnaast wordt voor rekenen de
Utrechtse getalbegrip toets individueel afgenomen. Voor taal
wordt halverwege groep 2 individueel getoetst of de leerling de
voorwaarden voor het lezen al beheerst.
Het LOVS bestaat uit een aantal gestandaardiseerde toetsen
die langzamerhand in het gehele basisonderwijs zijn ingevoerd.
Ook op onze school is dit systeem in gebruik. Hierdoor krijgen
we een beter ‘zicht’ op de kwaliteit van ons onderwijs en de
ontwikkeling van uw kind. Ook nadat de kinderen van onze
school vertrokken zijn, volgen wij hun prestaties tot en met hun
examen toe. De scholen waar onze leerlingen naar toe gaan,
sturen na iedere rapportperiode een kopie van de cijferlijsten.
Zo kunnen wij hun prestaties op het voorgezet onderwijs volgen
tot aan hun eindexamen.
Het LOVS wordt ook gebruikt om in groep 8 een goed advies
te geven over de meeste geschikte vervolgopleiding. Aan de
hand van de leerresultaten, de algemene indruk van het kind en
de cito-scores geeft de leerkracht van groep 8 dit advies aan
ouders en kind. Over iedere leerling die de school verlaat, stelt
de leerkracht, voor de ontvangende school een onderwijskundig
rapport op. Een kopie van dit rapport wordt aan de ouders van
de leerling verstrekt.
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DE ZORG RONDOM HET KIND
Extra hulp
De groepsleerkracht houdt in de gaten hoe het met de leer
lingen gaat, door observaties tijdens werk en spel, door correc
tie van het dagelijkse werk en de toetsen die in de methodes
staan. Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft, kunnen we
die meestal meteen in de dagelijkse groepssituatie geven. De
methodes die we op Het Kompas gebruiken, geven namelijk
aan hoe we om kunnen gaan met de niveauverschillen tussen
de leerlingen in een groep.

Ook al voor de komst van de Wet Passend Onderwijs was onze
basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leer
lingen 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:
www.kompas.pcboapeldoorn.nl

Daarnaast kan het gebeuren dat een leerling langer dan ge
middeld moeite heeft met bepaalde leerstof, of juist boven
gemiddeld begaafd is. De leerkracht kan dan voor een langere
periode de stof anders aanbieden, andere stof of materialen
zoeken. Hoe de leerkracht dat kind of de leerstof anders
behandelt, beschrijft de leerkracht in een “groepsplan”. Dit
plan kan ook gaan over gedragsverandering. Meer informatie
hierover is omschreven in het zorgplan van onze school.

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:

swvapeldoornpo.nl

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, 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 Primair onderwijs.
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Passend onderwijs en de 1 zorgroute
De 1-zorgroute is niet alléén een route met opeenvolgende
stappen. 1-zorgroute gaat uit van een visie op zorg en passend
onderwijs, die vrij nieuw is in onderwijsland. De visie bestaat uit
een aantal uitgangspunten:
1. De eerste opvatting is dat alle kinderen zorg nodig hebben.
Zorgleerlingen bestaan dus niet. Leerlingen verschillen in
de mate waarin en de manier waarop ze zorg nodig hebben.
2. In de tweede plaats gaat het bij de 1-zorgroute om het werken,
praten en denken vanuit onderwijsbehoeften, in plaats
vanuit kindkenmerken. Kindkenmerken leveren nauwelijks
aanwijzingen op hoe een kind te begeleiden in de groep. Zo
werkt een kenmerk als ‘snel afgeleid’ eerder bevestigend dan dat
het uitnodigt tot actie. Onderwijsbehoeften formuleer je door
aan te geven wat een kind nodig heeft om de volgende stap in
zijn ontwikkeling te kunnen zetten.
3. De 1-zorgroute streeft naar proactief denken. In plaats van
vooral achteraf te bekijken of een kind de doelen behaald heeft
(bijvoorbeeld door te toetsen) en te ‘repareren’ als dit niet het
geval blijkt te zijn, hanteert 1-zorgroute een werkwijze waarbij
de leerkracht vooraf nadenkt over wat een kind nodig heeft
om de gestelde doelen te bereiken. Er wordt zoveel mogelijk
tegemoet gekomen aan wat de kinderen nodig hebben om de
onderwijsdoelen te bereiken. Als het nodig is, kan een specialist
van buiten de school de leerkracht ondersteuning bieden.
Tot slot nemen ouders een belangrijke positie in binnen de
1-zorgroute. Samen met de leerkrachten hebben zij een
gezamenlijk doel: ze willen het beste voor het kind. Ouders
zijn samenwerkingspartners en worden betrokken bij de
zorg rondom hun kind.
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA)
verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis
worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke
Leerlingen IJsselgroep. Wanneer komt uw kind in aanmerking?
• Als uw kind leerplichtig is;
• 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.
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Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde
vrijwilligers. Voordat deze lessen starten, wordt contact
opgenomen met de school. Meer informatie en contact
gegevens vindt u op www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.
Plusprogramma
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op
maat voor begaafde kinderen. Onze 27 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. Een aantal scholen is bezig om begaafdheid
binnen hun zorgprofiel verder uit te bouwen en vorm te geven.
Deze profilering wordt als derde pijler gezien.
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
zorgleerlingen zijn, die vastlopen op hun reguliere basisschool.
Intensieve taalklassen
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente
Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor
basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO). De Intensieve
Taalklassen zijn verbonden aan twaalf scholen in Apeldoorn
en geschikt voor kinderen met een taalachterstand. Er is één
bovenschoolse klas voor kinderen die nog niet zo lang in
Nederland zijn. Zij hebben doorgaans een grote taalachterstand.
Als er plaats is, kunnen ze vanaf groep 5 (in overleg worden
kinderen in groep 4 geplaatst) twee dagen per week naar een
Intensieve Taalklas.
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.
Onze school heeft ook twee taalklassen verbonden aan de
school: leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen samen met de
leerlingen van de andere twee scholen drie ochtenden per week
extra taalondersteuning in de taalklas.

Op dinsdagmiddag is er een extra leerkracht voor een aantal
leerlingen van groep 5. Op die middag is er bijzondere aandacht
voor taalbegrip en begrijpend lezen. Deze ondersteuning zorgt
ervoor dat leerlingen beter het reguliere onderwijs kunnen volgen,
en na groep 8 terecht komen op het schooltype dat bij hen past.

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

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.

Schoolmaatschappelijk werk (smw) basisonderwijs
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over
praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u
praten als hij/ zij zich zorgen maakt.

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.

Wanneer naar schoolmaatschappelijk werk?
Wanneer er toch zorgen blijven, kunt u daarover praten met de
schoolmaatschappelijk werker. U hebt bijvoorbeeld vragen over
de opvoeding. Of u maakt zich zorgen over het gedrag: uw kind
is lusteloos, of juist overactief; of heeft moeite met het aangaan
van contacten met leeftijdsgenoten.
Wat doet de schoolmaatschappelijk werker (smw-er)?
Samen met de smw-er praat u over uw kind. Is er iets bijzonders
aan de hand? Kan er een oplossing bedacht worden? De smw-er
denkt met u mee. Soms moeten er andere hulpverleners een
steentje bijdragen aan de oplossing. De smw-er weet welke
mogelijkheden er zijn en overlegt als het nodig is met andere
hulpverleners. Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming
heeft gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de
reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Van
de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.
Informatie en/of aanmelden
Meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk
kunt u krijgen bij de intern begeleider.

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.
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PRAKTISCH
Allergieën
Wij vragen alle ouders/verzorgers een vragenlijst in te vullen
in verband met voedselallergie, dieet en voedselgebruik in
relatie tot geloofsovertuiging. Een kind dat niet alles mag eten,
heeft extra aandacht nodig, ook op school. Het is voor ons heel
belangrijk dat u ons hierover volledig en juist informeert.

Fietsen
Onze fietsenstalling is behoorlijk vol. Daarom vragen wij de
kinderen die dicht bij school wonen de fiets thuis te laten. Het
is voor ons heel belangrijk dat u ons hierover volledig en juist
informeert. Ouders die op de fiets hun kind halen of brengen,
moeten hun fiets buiten het plein plaatsen.

Anti-pestprotocol
Op school werken wij met het kanjerprotocol. Dit protocol is in
te zien op school.

Gebruik van foto’s/video’s van uw kind
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van de activiteiten waar
kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in
beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt
voor in de schoolgids, schoolkalender maar ook voor op de
website, social media en andere communicatiemiddelen van de
school. Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt via een
formulier aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen
worden voor communicatiemiddelen. Met ingang van mei
2018 is de wetgeving rondom privacy aangescherpt. Daarom
ontvangt u vanaf nu meer informatie over hoe de school en
PCBO Apeldoorn omgaan met uw gegevens en kunt u opnieuw
aangeven of en waarvoor foto’s van uw kind gebruikt mogen
worden. U kunt ten alle tijde uw besluit herzien of aanpassen.
Bij de foto’s worden nooit de adressen en telefoonnummers
van medewerkers, leerlingen en ouders geplaatst. Het delen van
foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social
media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

Auto’s
Wanneer u uw kinderen naar school brengt of ophaalt, wilt u
dan uw auto niet in de bocht van de Waalstraat parkeren? Dit
is namelijk een onoverzichtelijke straat en door (verkeerd)
geparkeerde kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. De
parkeerplaats van dok Zuid is de beste plek om te parkeren in de
buurt van onze school.
BHV en ontruimingsoefeningen
Er zijn minimaal twee teamleden in het bezit van het certificaat
voor Bedrijfs Hulp Verlening (BHV). Het ontruimingsplan dat
is opgesteld door de school, wordt elk schooljaar met alle
leerkrachten en kinderen geoefend. Ook de speeltoestellen
worden jaarlijks gecontroleerd. Eens in de vier jaar wordt een
risico-inventarisatie gemaakt. Indien nodig wordt een plan van
verbetering opgesteld.
Eten en drinken
De meeste kinderen nemen voor de ochtendpauze iets te eten
of te drinken mee naar school: een beker melk, een appel of een
boterham. Wilt u spaarzaam zijn met zoetigheid? Het liefst zien
wij dat uw kind een beker drinken meebrengt. Lege kartonnen
pakjes mogen de kinderen weer mee naar huis nemen om thuis
weg te gooien. Zo houden we de afvalberg op school binnen de
perken.

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.
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Gedragsregels
Op school leven wij de volgende gedragsregels na:
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een
ander en van onszelf.
• Wij praten met en niet over elkaar.
• Wij mogen op een goede manier boos zijn.
• Wij komen niet aan een ander als die dat niet wilt.
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen.
• Wij lachen met en niet om elkaar.

Klachtenregeling
Per 1 augustus 1999 is de onderwijswet gewijzigd in
verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids
en het klachtrecht, ook wel de kwaliteitswet genoemd. Volgens
deze wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen
over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van
het bevoegd gezag en het personeel. Een ieder die deel uit
maakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen.
De regeling is alleen van toepassing als u met een klacht
niet ergens anders terecht kan.

Gevonden voorwerpen
Mist u handschoenen, shawls, gymschoentjes, et cetera, van uw
kind? Wanneer deze gevonden zijn, bewaren we dit in manden
die in de gangen staan. Wanneer u dus iets mist, kom dan even
kijken.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school worden in onderling overleg tussen u als ouder, de
leerling, de leerkracht(en) en de schoolleiding afgehandeld. Is
dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk, dan kan een
beroep worden gedaan op deze klachtenregeling. Op iedere
PCBO school ligt een exemplaar van de regeling ter inzage,
waarin ook staat aangegeven hoe een klacht ingediend moet
worden. In het kader van de klachtenregeling is per school
een contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie
inzake de taak van de contactpersoon verwijzen wij u naar
de Klachtenregeling. Contactpersoon voor onze school is
Marieke van Ginkel, intern begeleider.

Gymnastiek
We maken gebruik van de gymzaal in dok Zuid of van de groene
ruimte in het Zuiderpark. Aan het begin van het schooljaar
horen de leerlingen en hun ouders welke dag de gymlessen
plaatsvinden.
We stellen het gebruik van gymschoenen verplicht in verband
met de voethygiëne. Deze schoenen mogen NIET buiten
worden gedragen. Verder heeft uw kind voor de gymlessen
een sportbroekje, t-shirt of gympakje nodig. De gymspullen
worden bewaard in een tas. Voor de kleuters geldt dat ze goed
passende, veterloze gymschoenen (met een rubberen zool)
moeten dragen. De schoenen blijven blijven op school. Wilt u
de beide schoenen voorzien van de naam van uw kind?
Kennismaking vierjarigen
Wanneer u uw kind heeft aangemeld, hoort u van ons
wanneer en bij wie uw kleuter verwacht wordt voor het
kennismakingsmoment met de leerkracht en de klas. Een
maand vooraf aan dit moment hebben we nog een gesprek
waarin u al uw vragen kunt stellen.
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Vertrouwenspersoon PCBO Apeldoorn:
De heer Dr. P. Slump
Aubadestraat 14
7323 LB Apeldoorn
055 – 3667565
Klachten en Geschillen
PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie. De contactgegevens daarvan zijn:
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
E-mail: info@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl
Inspectie van het Onderwijs
Voor vragen over het onderwijs.
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Telefoon: 0800- 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
Telefoon: 0900- 111 31 11 (lokaal tarief)
Knutselmaterialen en andere spullen
Wat u weggooit, is voor ons soms nog wel eens waardevol.
Toiletrollen, kurken, luciferdoosjes, enzovoort, kunnen wij goed
gebruiken met de handvaardigheidlessen. Als we deze spullen
nodig hebben, zullen we een oproep doen in de Kompasnaald.

Leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig als ze vijf jaar zijn. Mocht het voor
het welzijn van uw kind van vijf jaar nodig zijn, dan kunt u, na
overleg, tot maximaal tien uur per week ontheffing van deze
leerplicht krijgen.
Op grond van de leerplichtwet zijn de ouders, voogden of
verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtige
kinderen de school, waar zij staan ingeschreven, geregeld
bezoeken. Vrijstelling van deze verplichting kan worden
verleend door de directeur wegens ‘gewichtige omstandig
heden’, zoals ziekte, jubilea in het gezin, begrafenis van
naaste familieleden of het huwelijk van een gezinslid.
Indien deze vrijstelling voor meer dan tien dagen per
schooljaar wordt verleend, is bovendien toestemming
van de leerplichtambtenaar vereist.
Tot de “gewichtige omstandigheden” wordt niet gerekend
het houden van een vakantie buiten de schoolvakanties,
behalve als een gezin in verband met de uitoefening van een
beroep of bedrijf gedwongen is buiten de schoolvakanties
met vakantie te gaan. Denk hierbij aan houders of werknemers
van seizoensbedrijven, zoals horeca, campingbedrijf, en
dergelijke. Het eerder vertrekken dan de aangegeven vakanties
(bijvoorbeeld om de files vóór te zijn) is niet toegestaan.
Mochten er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn waardoor uw kind
een of meerder dagen de school moet verzuimen, dan gelden
de volgende regels:
• Voor verzoeken om verlof kunt u een verlofaanvraag
formulier downloaden via onze website of ophalen op school.
• Bij huwelijk, jubileum of begrafenis in de familiekring, is één
dag vrijaf geen probleem, indien het tijdig wordt gemeld.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht dit door
te geven aan de afdeling onderwijs (leerling-zaken/leerplicht)
van de gemeente Apeldoorn.
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Lestijden
De groepen 1, 2, 3 en 4:		
maandag, dinsdag
8.30 - 12.00 uur en
en donderdag:
13.00 - 15.00 uur
woensdag:
8.30 - 12.15 uur
vrijdag:
8.30 - 12.00 uur
De groepen 5, 6, 7 en 8:		
maandag, dinsdag,
8.30 - 12.00 uur en
donderdag en vrijdag:
13.00 - 15.00 uur
woensdag:
8.30 - 12.15 uur
Vanaf 8.15 uur en 12.45 uur is er toezicht op het plein.
Lesuitval
Bij ziekte of andere oorzaak van afwezigheid van de groeps
leerkracht vinden de lessen normaal doorgang. Wij doen dan
een beroep op een invaller van de PCBO-invallerslijst. Deze
lijst is opgesteld na een sollicitatieprocedure van kandidaten
die middels invalwerk het reguliere onderwijswerk binnen de
basisschool willen starten of, zoals bij herintreders het geval
is, weer willen oppakken. Een groep naar huis sturen is het
allerlaatste redmiddel. Bovendien doen we dat alleen wanneer
u op de hoogte bent gesteld. Wanneer u geen opvang voor uw
kind heeft, kan uw kind op school terecht.
Lijmvlekken
In de onderbouw gebruiken we voornamelijk uitwasbare lijm.
Mocht u toch lijmvlekken op de kleding van uw kind vinden, dan
kunt u van school lijmoplosmiddel gebruiken.
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.
Plakboek
De kleuters krijgen een plakboek waarin enkele “werkjes”
worden geplakt. Dit boek blijft op school gedurende de gehele
schoolperiode. In iedere groep wordt er weer iets ingeplakt.
Wanneer de leerlingen de school verlaten, krijgen ze het mee.
Pennen en etui
Van de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 wordt verwacht
dat zij een etui bij zich hebben met daarin een eigen schaar en
een eigen lijmstift. Graag voorzien van naam. Verdere schrijfen kleurspullen worden door school verstrekt.
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
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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. Voorbeelden van ernstig wangedrag en/
of ernstige verstoring zijn: verbaal/fysiek bedreigen mede
leerlingen en/of personeel.
Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen
dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder
hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen.
Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten
(sport, dans, creatieve vorming,) worden deze door de Stichting
Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De stichting helpt ge
zinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het
bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.
Kijk voor meer informatie en contactgegevens op:
www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.
Daarnaast is er elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een
spreekuur in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299
op de derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie.

leergeld.nl/apeldoornvoorst
Sponsoring
In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan, bijvoorbeeld
advertenties in de schoolkrant. Voor de rest is een notitie van
PCBO van toepassing. Deze notitie is in overeenstemming
met het convenant sponsoring, zoals afgesloten is door de
staatssecretaris met vijftien organisaties in het primair en
voortgezet onderwijs.
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Verjaardagen
Als vader, moeder, opa of oma jarig is, mogen de kleuters iets
maken. Wilt u een week van te voren een briefje meegeven,
waarop staat voor wie het is en voor welke datum? Op de
kalender in de klas invullen mag ook. Uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes mogen niet op school uitgedeeld worden.
De teleurstelling van een leerling die weinig of nooit gevraagd
wordt op een feestje, is vaak groot. Op zijn/haar verjaardag
mag uw kind trakteren. Wilt u dit een gezonde of verstandige
traktatie laten zijn? Dit geldt ook voor een eventuele traktaktie
voor het schoolteam.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon binnen onze school is Elly van de Kemp.
Verzekeringen
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten bij Verus. De aansprakelijkheidsverzekering biedt
zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief
zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij atten
deren 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 schadevergoedingsplichtig
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 verwijt
baar 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 han
delen. 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.
Ziekte en bezoek dokter, tandarts, e.d.
Als uw kind ziek is, wilt u dan ‘s morgens vóór half negen even
bellen of aan een ander kind een briefje meegeven? Als uw kind
naar de dokter of tandarts moet, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht? Wij vragen u om dit soort afspraken zoveel mogelijk
buiten schooltijd te plannen.
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Vakanties gen
en vrije da
Herfstvakantie

Week 43
22 oktober t/m 26 oktober

Kerstvakantie

Week 52 en 1
24 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie

Week 9
25 februari t/m 1 maart

Paasweekend

Week 16 en 17
19 en 22 april

Meivakantie

Week 18
29 april t/m 3 mei

Hemelvaart

Week 22
30 en 31 mei

Pinksteren

Week 24
10 juni

Zomervakantie

Week 29, 30, 31, 32, 33, 34
22 juli t/m 30 augustus

Overige vrije dagen
Vrijdag 19 oktober Stu
diedag
Alle leerlingen vrij
Maandag 5 november
studiedag
Alle leerlingen vrij
Vrijdagmiddag 21 decem
ber
Groep 5 t/m 8 vrij
Vrijdag 25 januari studie
dag
Alle leerlingen vrij
Vrijdag 22 februari stu
diedag
Alle leerlingen vrij
Maandag 25 maart stu
diedag PCBO Apeldoorn
Alle leerlingen vrij
Dinsdag 23 april studie
dag
Alle leerlingen vrij
Dinsdag 11 en woensda
g 12 juni studiedagen
Alle leerlingen vrij
Vrijdagmiddag 19 juli
Groep 5 t/m 8 vrij
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EVALUATIES / CIJFERS
Aantal leerlingen per groep
leerlingenaantallen aanvang schooljaar 2018 - 2019:
Groep

Aantal

groep 1/2A

16

groep 1/2B

16

groep 3

19

groep 4

25

groep 5

28

groep 6

24

groep 7

24

groep 8
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De gegevens zijn gebaseerd op het moment dat de leerlingen
Het Kompas verlieten. In een aantal gevallen wordt na de
brugklas nog gewisseld van traject. Dat is afhankelijk van de
ontwikkeling van de leerlingen in het eerste leerjaar.
De diverse scholengemeenschappen houden ons op de hoogte
van de vorderingen van onze oud-leerlingen. Ieder kind heeft
zijn eigen capaciteiten en gaven. Het is onze taak deze gaven te
ontdekken en ze te ontwikkelen zodat er een adequate keuze
voor het vervolgonderwijs gemaakt kan worden.

Inhoud locatie
In dok Zuid beschikt Het Kompas over 11 groepsruimtes
(lokalen) met tussenlokalen, stiltelokaal, twee spreekkamers,
een ruimte voor de vrijwillige schoolmedewerker en gezamen
lijk gebruik van de schoolzaal (Vleugelplein), gymzaal, een hand
vaardigheid ruimte, grote keuken, twee kleuterspeellokalen,
een gymnastiekzaal en een speelplein.
De resultaten
De uitstroomgegevens van het cursusjaar 2017 - 2018
(groep 8, 19 leerlingen)
Niveau

Percentage %

Praktijkschool

11%

Vmbo basisberoeps/ kaderberoeps

36%

Mavo - vmbo theoretische leerweg

22%

Havo / vwo

32%
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PCBO Het Kompas
1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn
Tel.: 055 533 44 05
kompas.pcboapeldoorn.nl
kompas@pcboapeldoorn.nl

Het Kompas is onderdeel van:

