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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids 2020 - 2021 van PCBO Het Kompas. In deze gids vindt u praktische informatie
zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en
waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze
school werkt en wat u van ons mag verwachten
Communicatie tussen ouders en school vinden we belangrijk. We houden u daarom gedurende het
schooljaar op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten via gesprekken, ouderpanels, onze
nieuwsbrieven en berichten via het ouderportaal Parro.
Onze school is gehuisvest in dok Zuid, een multifunctioneel centrum. Samen met andere partners op
het gebied van welzijn en zorg werken we aan: ‘Ontmoeten, samenwerken en grenzen verleggen’.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
We wensen u veel leesplezier,
Team PCBO Het Kompas
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PCBO Het Kompas
1e Wormenseweg 460
7333GZ Apeldoorn
 0555334405
 http://kompas.pcboapeldoorn.nl
 kompas@pcboapeldoorn.nl
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Schoolbestuur
Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 5.549


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Albert Oving

aoving@pcboapeldoorn.nl

Unitleider onderbouw

Gertrude van Walstijn - Visser

gvisscher@pcboapeldoorn.nl

Unitleider bovenbouw

Niek Lensen

nlensen@pcboapeldoorn.nl

De unitleiders vormen samen met de directeur het managementteam.

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

146

2019-2020

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Vanaf de vierde verjaardag van uw kind mag hij/zij elke dag naar school. We vinden het fijn als u uw kind
tijdig aanmeldt. Ook als de kleuter pas in de loop van het jaar op school komt willen we dat graag voor
het begin van het schooljaar weten. We kunnen dan al vast rekening houden met de groepsgrootte. We
gaan er van uit dat uw kind zindelijk is als het op school komt.
Maak een afspraak
Bent u geïnteresseerd in onze school? Kom dan eens kijken! Maak wel even een afspraak, dan weet u
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zeker dat er alle tijd is voor een kennismaking en een rondleiding. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onderbouwcoördinator, Gertrude van Walstijn- Visscher, telefoon: (055) 533 44 05 of
een e-mail sturen aan: gvisscher@pcboapeldoorn.nl

1.2

Profiel van de school

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

Kernwoorden
Identiteit

Eigenaarschap

Samen

Welbevinden

Missie en visie
Met Het Kompas op koers!
Wij zijn PCBO Het Kompas. Een open christelijke basisschool op basis van het gedachtegoed van
Stephen Covey, de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. We
ondersteunen onze leerlingen bij het ontwikkelen of versterken van positief persoonlijk leiderschap.
Waardoor leerlingen met vertrouwen een kompas zijn voor zichzelf en in de relatie met de ander. Onze
school is een veilige baken en geeft leerlingen richting vanuit een open christelijke identiteit waar
iedereen van harte welkom is.
We zijn een school waarin kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een toekomstbestendige
generatie en een duurzame wereld dagelijks aan de orde komen. Wij doen dat door:
de leerling centraal te stellen
Door de ontwikkeling van de leerlingen die doorgaande leerlijnen krijgen aangeboden bij alle
vakgebieden te monitoren. Door de vorderingen in groep 3 tot en met 8 te beschrijven in een rapport en
in groep 1/2 de ontwikkelingen te delen met ouders. Vanaf groep 3 is ook de leerling bij het gesprek
aanwezig. zo leren onze leerlingen eigen verantwoordelijk te dragen en verantwoordelijk te zijn voor de
ander. We werken in de hele school met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.
kindvriendelijk te zijn
Door te leerlingen op Het Kompas serieus te nemen. Ze mogen meedenken en soms mee beslissen. We
laten ze actief meedenken 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. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders en verzorgers die
zijn daarom altijd welkom op school.
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te werken aan de kwaliteit van onze school
Door de resultaten van de leerlingen te analyseren, zodat ons aanbod beter op hen afgestemd kan
worden. We werken planmatig vanuit Plan-Do-Check-Act (PDCA), daarbij is het klimaat waarin een
kind leert en zich ontwikkelt voorwaardelijk.
We werken met de zeven gewoontenUitgangspunt van The leader in Me, is dat je de invloed op je
leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom
leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Deze zeven gewoonten
van Stephen Covey zijn:
1. Ik ben proactief (ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes).
2. Ik begin met het eind in gedachten (ik heb een doel voor ogen).
3. Ik doe belangrijke dingen eerst (eerste werken dan spelen).
4. Ik denk win-win (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei).
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden (ik luister niet alleen met mijn oren, maar ook vooral met mijn
ogen en hart om jou te begrijpen).
6. Creëer synergie (samen kunnen we meer dan alleen).
7. Houd de zaag scherp (ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel).

Bestuur
PCBO Het Kompas is één van de 27 christelijke basisscholen van de stichting Protestants Christelijk
Basisonderwijs (PCBO) Apeldoorn. De scholen geven gezamenlijk les aan ruim 5500 kinderen en
bestaat uit ongeveer 550 onderwijs- en ondersteunende professionals. De Raad van Bestuur bestaat uit
twee personen, de Raad van Toezicht uit zes personen. De basisscholen worden door een stafbureau
ondersteunt op gebied van Facilitair, ICT, Onderwijskwaliteit, HR en Marketing- en Communicatie en
Financiën. Door deze manier van organiseren zetten we een professionele onderwijsorganisatie neer.
Ruimte voor groei
Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn. Want de basisschool is niet zomaar een periode.
Dat is een tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je
speelt. Wat je droomt. Jij bent bijzonder en hebt unieke talenten meegekregen. Wij geven je ruimte
voor groei. Met onze aandacht, ondersteuning, kennis en ervaring leer je jezelf kennen en ontwikkelen.
Je ervaart de kracht van het verschil. Door samen te spelen en te leren, geven we je een brede en goede
basis mee en leren we je te navigeren. Zodat jij een waardevolle/betekenisvolle bijdrage kan leveren
aan onze toekomst.
Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere PCBOschool doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school die bij u
en uw kind past. Dat is onze kracht. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijke
geloof. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Lees alles over PCBO Apeldoorn op
www.pcboapeldoorn.nl

Prioriteiten
Op basis van het strategisch beleidsplan van PCBO Apeldoorn (2019-2023) zullen we het komende jaar
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werken aan kwaliteitsmanagement. Daarnaast werken we de komende vier jaar aan de volgende
ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Een drie-jarig traject gericht op persoonlijk leiderschap (Leader in Me) met de implementatie
vanuit een LightHouseTeam (LHT)
Concretisering van Educatief Partnerschap als basis om te werken aan kwaliteit
Onderzoekend leren / 21ste-eeuwse vaardigheden toepassen bij verschillende vakken
Samenwerking tussen de instanties in en rond dokZuid volgens een driejarig plan werken aan
sociale veiligheid
De implementatie van digitale vaardigheden aan de hand van een vierjarig ICT plan

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 ze horen. Oneerlijkheid in de wereld moet hen aan het denken zetten. Wij vinden onrecht,
oneerlijkheid niet gewoon. We proberen 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.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op onze school werken leerkrachten met specifieke expertise op:
•
•
•
•
•
•

Lezen
Rekenen
Taal: Nederlands en Engels
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Cultuur
Zorg en sociale veiligheid

Passend onderwijs
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. Dat heet
passend onderwijs. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een reguliere basisschool, ook wanneer uw
kind extra ondersteuning nodig heeft. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal
(basis)onderwijs.
Alle scholen hebben zorgplicht. Meld u uw kind bij onze school aan dan kijken wij of wij uw kind kunnen
ondersteunen, eventueel met extra ondersteuning (vanuit onze intern begeleider of een
gedragswetenschapper) of dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past.
Dit bepalen we aan de hand van gesprekken met u en met evt. andere gegevens en informatie van
vorige scholen, wanneer van toepassing).
Samenwerkingsverband
In Apeldoorn werken schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal
(basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden
wat uw kind nodig heeft of we vragen hebben over de begeleiding van een kind, nemen we contact op
met het Samenwerkingsverband. Als school delen we hier kennis en overleggen we met elkaar. Ook
winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de
juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor
ieder kind.
Meer informatie: http://www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
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Bij afwezigheid van een leerkracht zal de directie altijd proberen om een vervangende leerkracht te
vinden. Als dit niet op tijd lukt, wordt geprobeerd een andere oplossing te vinden. Indien er vanuit
PCBO Apeldoorn geen vervangers kunnen worden ingezet, kunnen kinderen over andere groepen
verdeeld worden. In het uiterste geval kan een groep een dag of een dagdeel extra vrij hebben. De
school heeft dan geen mogelijkheden meer om de vervanging intern te regelen. De ouders worden
hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Hierbij is het van belang te weten, dat indien ouders niet voor
opvang kunnen zorgen, de school voor opvang zorgt.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

Bewegingsonderwijs

In de groepen 1 en 2 werken we aan verschillende thema's. Alle vakken komen hier geïntegreerd aan de
orde. Het accent ligt op spelend werken en leren. Regelmatig maken we foto's voor ouders/verzorgers
om het werk van hun kind te bewonderen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 15 min

4 u 15 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Leader in Me / SEO
Ochtendpauze

Onderwijstijd is kostbaar; daarom gaan we daar zorgvuldig mee om. De lessen beginnen op tijd en we
proberen tijdverlies zo veel mogelijk te voorkomen, onder meer door afspraken te hebben over
leerlingen die de school door mogen op hun verjaardag. We vragen ouders nadrukkelijk ervoor te
zorgen dat hun kind op tijd op school is. We starten de dan met een inloop waar leerlingen al gelijk aan
de slag kunnen.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Intensieve Taalklas
Onderzoekslokaal voor leerlingen
Logopedie, fysiotherapie, kernvisie en speltherapie
Nieuwe digitale schoolborden, chromebooks en I-pads
Wij beschikken over een mooi leerplein (het vleugelplein) waar leerlingen met elkaar kunnen
samenwerken. Op dit leerplein is een podium waar regelmatig voorstellingen worden gegeven door en
voor alle leerlingen van de school.
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
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kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Doomijn.
Het Kompas heeft contacten met de peuterspeelzaal en de kinderopvang in dokZuid. Vooraf de
plaatsing op school vindt er een overgangsgesprek plaats. Op dit moment draait er een pilot voor
kinderen, 3 maanden voorafgaand aan de start op de basisschool. Het kind en zijn/haar ouder wordt
verwacht op een ouder/kind groep. Een mooie manier om elkaar vast te leren kennen.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hiernaast vinden we het erg belangrijk dat
onze leerlingen met veel plezier naar school gaan. De ondersteuning hebben we verder beschreven in
ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

9

Rekenspecialist

1

Taalspecialist
Lichte ondersteuning
Onderwijsassistent

1

3.2

4

Veiligheid

Anti-pestprogramma
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. We gaan het
komend jaar onze aanpak van Leader in Me combineren met de Kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Alle PCBO-scholen maken gebruik van de leerlingentevredenheidsmeting van WMK (Werken met
Kwaliteit). Dit is een webbased kwaliteitsinstrument dat elke twee jaar wordt afgenomen bij ouders,
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leerlingen en teamleden. De uitkomsten worden meegenomen in het jaarplan. Verder vullen leerlingen
van groep 5 t/m 8 twee keer per jaar de Kanjervragenlijst in (Kanvas).
Via de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) monitoren we o.a. de algemene veiligheid van interieur
en gebouw.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van Ginkel. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via mlier@pcboapeldoorn.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van de. Kemp. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via ealblas@pcboapeldoorn.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij gaan voor optimale groei en ontwikkeling van kinderen. En daarom werken we intensief en
structureel samen met ouders/verzorgers. Een samenwerking die we vanzelfsprekend vinden. Ouders
en school hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het juiste te doen voor het kind dat
lerende is en zich aantoonbaar beter ontwikkeld. Ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid. Wij als
educatief expert en ouders als de beste kenner van hun kind zijn complementair. Wij leren elkaar
kennen vanaf de start dat een kind bij ons komt.
Wij onderhouden de verbinding, communiceren open met elkaar en zijn aanspreekbaar. Wij bespreken
de samenwerking, zodat we leren en verbeteren. De schoolleider is in de uitvoering een cruciale schakel
van het voor- en doorleven van educatief partnerschap. Door zo met een positieve,
ontwikkelingsgerichte grondhouding met elkaar om te gaan, zien we in de praktijk: vrolijke kinderen,
lachende ouders en gelukkige leerkrachten.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Wij communiceren zoveel mogelijk met u, en u met ons, via Parro. Parro is een veilig, online
communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het
regelen daarvan, de 10-minutengesprekken maar ook foto’s van een schoolreisje bijvoorbeeld. Eén
duidelijk platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze
school krijgt u toegang tot deze omgeving.

Klachtenregeling
We hechten veel waarde aan goede relaties en goede samenwerking met u als ouder en met anderen
die betrokken zijn bij de school. Ons uitgangspunt is altijd een open, constructieve manier van
communiceren waarin ruimte is voor kritiek of feedback. We luisteren naar elkaar en laten elkaar in
waarde. Mocht er toch onenigheid ontstaan of heeft u een klacht, dan kunt u in eerste instantie terecht
bij de leerkracht van uw kind. Vindt u geen gehoor of gaat uw klacht over het onderwijs of de school in
het algemeen dan neemt u contact op met de unitleider of directeur van onze school. We vinden het
belangrijk de klacht zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen en een oplossing te vinden die past bij u
en de school. Vindt u het lastig om uw klacht ter sprake te brengen of te verwoorden dan kan de
vertrouwenspersoon van onze school of de vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn u hierbij helpen.
Onze vertrouwenspersoon is Elly v.d. Kemp en is te bereiken via ealblas@pcboapeldoorn.nl.
Mocht het contact met de school gevoelig liggen dan kunt u ook contact opnemen met de
vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn. Hun namen en contactgegevens vindt u op:
www.pcboapeldoorn.nl/complimenten-en-klachten
Let wel, PCBO Apeldoorn en de school hebben nauw contact bij het oplossen van de klacht, tenzij dit
door de aard van de klacht niet wenselijk is.
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Wanneer het gaat om seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt
zich richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs. Zie meer informatie over deze organisatie op:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs. De klachtenregeling en ook
het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. PCBO Apeldoorn is
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Mocht u na
herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht dan kunt u uw klacht bij deze
commissie indienen.
Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de vertrouwenspersoon van de school,
vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn of op de website:
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel

•
•
•

Ouders kunnen mee doen met:
spelactiviteiten in lees- en rekengroepjes
creatieve activiteiten
uitstapjes
feesten organiseren
avondvierdaagse
ouderavonden
overblijven
les activiteiten

•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Ouderavonden: koffie/thee

•

Project ondersteuning bij feesten
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•

Toneel bezoek Orpheus

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De overige schoolkosten zijn facultatief. Schoolreisje betalen ouders zelf. Er komt jaarlijks een
schoolfotograaf. Ouders kunnen zelf kiezen of ze foto's willen afnemen.

Heeft u meerdere kinderen dan is de vrijwillige ouderbijdrage voor twee kinderen € 45,00 en voor drie
kinderen € 60,00. Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen vanaf de maand
volgend op de datum waarop uw kind op school is gekomen.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Verzekering en aansprakelijkheid
De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij
de Reatsheren van Orden B.V. De verzekeringen bieden zowel de leerlingen als de school en diegenen
die voor de school actief zijn (denk aan stagiaires, medewerkers en vrijwilligers) bescherming tegen
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen, dus door een verwijtbare fout.
Zolang uw kind jonger is dan 14 jaar bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en

16

laten van uw kind. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school
georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste
plaats zelf (samen met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Mocht uw kind ziek zijn dan kunt u het telefonisch afmelden. tel. nr. 055 5334405. Mochten wij niet in
de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen en u krijgt geen gehoor, dan kunt u ook een Parro
bericht sturen.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De leerkracht heeft een verlofaanvraagformulier voor u.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanaf groep 3 vinden er tweemaal per jaar methode onafhankelijke toetsen plaats voor de vakgebieden
lezen, rekenen en spelling. We gebruiken hiervoor het Cito Leerlingvolgsysteem. De resultaten hiervan
worden geanalyseerd door de leerkrachten. Deze analyse vormt de basis voor
groepsplannen. Tussentijds zijn er regelmatig methode gebonden toetsen. Op basis hiervan kan het
groepsplan worden bijgesteld.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Na groep acht gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het schooltype dat voor hen gekozen
wordt, zou iets kunnen zeggen over de kwaliteit van onze school. Toch zijn we daar voorzichtig mee,
want aanleg en intelligentie zijn natuurlijk de eerste voorspellers. Het advies van de basisschool is
grotendeels bepalend voor de schoolkeuze van uw kind. Het gaat om meer dan ‘goed kunnen leren’.
Inzet en motivatie, de sociale omstandigheden zijn tevens belangrijk. De IEP-eindtoets wordt als extra
informatie gebruikt in het overleg over de schoolkeuze. We willen graag weten of ons advies klopt.
Daarom hebben we elk jaar overleg met de brugklasmentoren van het voortgezet onderwijs. We
bespreken dan ook de leerlingen uit voorgaande leerjaren.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

In groep 8 bereiden we de kinderen voor op dat zij onze school gaan verlaten en naar het voortgezet
onderwijs (VO) gaan. Er is keuze uit vele scholen. Wij proberen hen daarbij te helpen.
Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:
•
•
•
•

Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding nodig is voor welk beroep;
Een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs;
Een oriëntatie van ouders en kinderen via de open dagen, om hen nader kennis te laten maken
met de scholen;
Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze, zoals: mogelijkheden,
interesses, motivatie en doorzettingsvermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet onderwijs
en het maken van de Eindtoets.

De ouders worden geadviseerd door de groepsleerkracht van groep 8. Zij nemen de uiteindelijke
beslissing bij welke school zij hun kind gaan aanmelden. Sommige scholen voor VO nemen nog een
aparte instaptoets af. Hier krijgt u dan bericht van de betreffende scholen. Aan het begin van het
schooljaar vindt een voorlopig adviesgesprek plaats. Op basis van dit voorlopig advies kunnen de
kinderen zich gaan oriënteren op scholen die binnen hun advies vallen. In december is het definitieve
advies. Op basis van dit advies kan er aangemeld worden op een school voor Voortgezet Onderwijs.
Ouders en kinderen worden gewezen op de open dagen van de verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

27,6%

vmbo-b / vmbo-k

10,3%

vmbo-k

17,2%

vmbo-(g)t

13,8%

vmbo-(g)t / havo

3,4%

havo

6,9%

havo / vwo

6,9%

vwo

13,8%

5.4

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

Wederzijds respect

Sociale weerbaarheid

Goed pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving. We richten ons op het
vergroten van sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen. Het bevorderen van
zelfvertrouwen en zelfbeheersing staat hoog in ons vaandel. Een goed pedagogisch klimaat vormt de
basis van goede sociale opbrengsten.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We werken vanuit de Kanjermethodiek waarbij we onze kinderen leren om op een respectvolle,
plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan.
De Kanjertraining vormt een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. De volgende
Kanjerafspraken staan op school centraal:
•
•
•
•
•

5.5

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
De kwaliteit van het onderwijs heeft continue onze aandacht. In ons schoolplan staat het beleid van
onze school beschreven. Dit beleid is uitgewerkt in acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen.
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Vervolgens wordt per jaar een jaarplan opgesteld, waarin de veranderacties staan beschreven. Een
jaarplan komt als volgt tot stand: Ieder jaar evalueren we een aantal beleidsterreinen. Naar aanleiding
van de evaluatie van het jaarplan, zaken uit de meerjarenplanning van het schoolplan en actuele
ontwikkelingen, stellen we een nieuw jaarplan op voor het volgende schooljaar. Dit wordt besproken
met het team en ter informatie gestuurd naar de Raad van Bestuur en naar de Medezeggenschapsraad.
De kenmerken van kwaliteitszorg binnen de school zijn:
•
•

•

•

•

De leerstof en methodieken voor de basisvakken leggen we via groepsplannen vast. Hierbij
houden we rekening met de onderwijsbehoefte van de kinderen.
We toetsen alle leerlingen met regelmaat, zowel via methodegebonden als via niet
methodegebonden toetsen. Elke leerkracht registreert de vorderingen en ontwikkelingen van uw
kind. Dit gebeurt volgens vastgelegde afspraken binnen het digitale registratiesysteem
Parnassys.
De leerkrachten overleggen binnen een vastgestelde cyclus en volgens vaste inhoudelijke
afspraken over de ontwikkelingen van uw kind. Zowel op leerlingniveau, groepsniveau als
schoolniveau evalueren we de resultaten en zo nodig voeren we acties op een of meerdere
niveaus uit.
Het team werkt met coördinatoren die medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
diverse vak- en vormings- gebieden. Zij stellen standaarden op waaraan de vakinhouden dienen
te voldoen.
Via structureel overleg evalueren we de vakinhoudelijke afspraken en werkwijzen en zo nodig
stellen we ze bij.

Onderwerpen Jaarplan 2020 - 2021:
•

•
•
•
•
•

We willen de 7 gewoonten van Stephen Covey met The Leader in Me meer zichtbaar en merkbaar
laten zijn in het handelen van zowel de leerling als de leerkracht met hulp van het Light House
Team.
We willen een leerlijn spelling realiseren van groep 1 t/m groep 8.
We willen meer ICT toepassingen inzetten als onmisbaar hulpmiddel voor toekomstgericht
onderwijs.
We willen onze toets gegevens dieper analyseren en meer afstemmen op de onderwijsbehoefte
van individuele leerlingen.
We willen nagaan of de eindresultaten en de gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn
met de loopbaan van onze oud-leerlingen.
We willen dat de samenwerking met alle participanten van dokZuid een structureler karakter
krijgt in de aanpak van sociale veiligheid en zorg.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:15

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:15

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 18:15

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:15

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:15

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groep 1 t/m 4 hebben 's middags geen les

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groepen 1 t/m 8

maandag en donderdag

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

12 mei 2021

Hemelvaartsdag en vrijdag

13 mei 2021

14 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

24 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

Studiedagen waarbij de leerlingen vrij zijn:
•
•

6.4

maandag 26 oktober en vrijdag 20 november 2020
maandag 1 februari, maandag 26 april (medewerkersdag PCBO Apeldoorn), woensdag 12 mei en
vrijdag 18 juni 2021

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk werker

woensdag

8.30 - 11.00 uur

Teamleden

maandag t/m vrijdag

na schooltijd

Elke dag is er een lid van het managementteam aanwezig met wie u een afspraak kunt maken.
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