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1.  WOORD VOORAF

b.  Wat staat er in deze schoolgids?

U vindt informatie
• over de manier waarop het onderwijs op de 

KWS wordt georganiseerd;
• de inspanningen die we plegen om alle 

kinderen zorg te geven;
• en de manier waarop ouders een rol spelen bij 

het onderwijs op onze school.
Ook kunt u lezen op welke wijze wij werken aan 
de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en 
opvoeding.

a.  Waarom een schoolgids?

Voor u ligt de schoolgids voor het cursusjaar 
2016-2017. Deze informatie heeft tot doel om u 
en uw kind(eren) de weg te wijzen met betrekking 
tot vele zaken die er op een basisschool spelen. 
De schoolgids wordt ieder jaar uitgereikt aan alle 
ouders/verzorgers die een school zoeken voor 
hun kind. De schoolgids is voor de ouders van 
de school tevens te vinden op de website van de 
school.

De basisschool is een belangrijke periode in 
het leven, zowel voor de kinderen als voor u. 
Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar 
school en weer terug. Als het om de volle acht 
jaren gaat, gaat dit al gauw over zo’n 7520 
uren waarin een kind is toevertrouwd aan de 
zorg van de leerkrachten van onze school, een 
heel belangrijk deel van een kinderleven. In deze 
schoolgids schrijven we over de werkwijzen en 
de sfeer, maar ook over de resultaten die we 
behalen. Als u zich kunt vinden in onze ideeën en 
u heeft tijdens een bezoekje ervaren hoe we deze 
ideeën in de praktijk proberen te brengen, dan 
heeft u waarschijnlijk genoeg informatie om een 
goede beslissing te nemen. Ouders ontvangen 
elk jaar een aparte jaarkalender met daarop de 
activiteiten, vakanties etc.
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2. DE SCHOOL – korte impressie

moeten leerlingen natuurlijk ook leren om samen 
te werken en zo samen een goed resultaat te 
behalen. 
We dagen ze uit om het talent dat in hen zit te 
ontdekken. Dit doen we bijv. door middel van 
onze maandafsluitingen, maar ook door ze een 
spreekbeurt en boekenbabbel te laten verzorgen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen meer 
kunnen dan wij denken en om die reden hebben 
wij ook redelijk hoge verwachtingen. Dit vraagt 
om enthousiaste leerkrachten die de leerlingen op 
de juiste wijze motiveren om nét dat ene stapje 
harder te lopen – want er moet hard gewerkt 
worden. We bereiden onze leerlingen goed voor 
op wat ze op de middelbare school te wachten 
staat: Stap voor stap leren we ze zelfstandiger te 
werken en te plannen zodat de overgang naar 
‘de brugklas’ niet al te groot is. We zijn er trots op 
dat, mede door onze aanpak, onze leerlingen uit 
groep 8 met goede bagage de school verlaten. 
Naast rekenen, taal, lezen en andere kern vakken 
is er ook volop aandacht voor creatieve vaardig-
heden als muziek, tekenen, hand vaardigheid en 
toneel. Dankzij de combinatie van deze vakken 
kunnen onze leerlingen terugvallen op een goede 
algemene ontwikkeling en brede, parate kennis.

Zorg voor ieder kind
Met behulp van de kennis en ervaring van onze 
leerkrachten en door gebruik te maken van ons 
leerlingvolgsysteem, kunnen we heel nauwkeurig 
de ontwikkeling van onze leerlingen in de gaten 
houden. Of het nu gaat om de cognitieve of 
sociaal-emotionele ontwikkeling, wij weten waar 
onze leerlingen goed of misschien iets minder 
goed in zijn. Zo krijgt iedereen de zorg en 
aandacht die hij of zij verdient. Door de inzet van 
interne begeleiders kunnen wij extra begeleiding 
geven aan die leerlingen die dat nodig hebben. 
Wanneer ze moeite hebben met de leerstof of 
juist verdieping nodig hebben: wij accepteren, 
waarderen en stimuleren de eigenheid van ieder 
kind.

Gewaarborgde professionaliteit
Binnen de KWS worden moderne lesmethoden 
gebruikt om ook qua onderwijs bij de tijd te 
blijven. Als we kansen voor verbetering zien, 
zullen we daarop inspringen – zonder klakkeloos 
iedere vernieuwing over te nemen. Er wordt 
kritisch gekeken of die verandering goed is voor 
onze school, maar vooral voor onze leerlingen. 
Om professionaliteit te kunnen waarborgen 

a. KWS - Motto

Het motto van de Koningin Wilhelmina School 
(KWS) is: ‘Elke dag zorg voor het lerende kind in 
een fijne sfeer’. In onze ogen is een fijne sfeer van 
groot belang om het maximale uit onze leerlingen 
te kunnen halen. En dat is dan ook precies ons 
doel: eruit halen wat binnen de mogelijkheden 
van onze leerlingen zit. Door ze te stimuleren 
en door betrokken te zijn. Door enthousiast en 
met plezier onze deskundigheid in te zetten om 
zo onze verwachtingen te kunnen realiseren. 
Samen met ouders en onze leerlingen investeren 
wij in een prettig sociaal en pedagogisch klimaat 
waarbij een goede sfeer centraal staat.

Sfeer maak je samen
Een goede, veilige en prettige omgeving is niet 
alleen belangrijk voor de sfeer, maar ook voor de 
prestaties: kinderen zullen het beste van zichzelf 
laten zien wanneer ze zich veilig, begrepen en 
geborgen voelen. En juist deze sfeer creëert de 
KWS. Door met zorg en aandacht naar haar 
leerlingen te luisteren, maar ook door ze uit te 
dagen. Door samen te kijken waar ze goed 
in zijn, maar ook waar ze een beetje extra 
hulp bij kunnen gebruiken. We kijken naar hun 
ontwikkelkansen en zorgen ervoor dat ze gezien 
worden, letterlijk en figuurlijk! Onze aanpak, 
waarbij we gebruikmaken van de Kanjertraining 
en waarbij we alert reageren op pestgedrag, leidt 
ertoe dat kinderen met plezier naar school gaan. 

Maar sfeer zit niet alleen in de manier waarop 
je dingen doet; het heeft ook te maken met de 
omgeving waarin je die dingen doet. Onze 
sfeervolle en authentieke school ademt historie, 
uiteraard in een modern jasje zodat we voldoen 
aan alle eisen die het onderwijs vraagt. Ons 
schoolplein biedt voor alle groepen voldoende 
uitdaging, waarbij veiligheid voorop staat. Met 
een afgeschermde voetbalplek, kwalitatieve 
speeltoestellen en gekleurde speelvlakken kunnen 
onze leerlingen naar hartenlust bewegen en 
spelen.  

(Stimu)leren, de kern van ons motto 
Onze leerkrachten zullen er alles aan doen om 
het beste uit ieder kind halen, bijvoorbeeld door 
ze al vroeg zelfstandig te laten werken. Dit is 
namelijk niet alleen een goede voorbereiding op 
de middelbare school, maar het geeft hen ook 
een enorme dosis zelfvertrouwen. Daarnaast 
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kijken we op welke gebieden wij als school extra 
scholing nodig hebben. Daarnaast houden we 
elkaar ook scherp en werken we als team nauw 
samen om zo in een prettig en professioneel 
pedagogisch klimaat les te kunnen geven. 

Heldere afspraken, duidelijke regels
Het werken met gedragsregels komt de rust en 
sfeer op school ten goede, waarbij wij als team 
natuurlijk het goede voorbeeld moeten geven. 
Door regelmatig over normen en waarden 
te praten bijvoorbeeld. Maar ook door een 
gedragscode te hanteren die zowel geldt voor 
leerlingen, leerkrachten als ouders waarin staat 
hoe we met elkaar om (willen) gaan. 
Als christelijke school besteden we uiteraard 
aandacht aan Bijbelverhalen, speciale feestdagen 
en liedjes. We maken hiervoor gebruik van de 
methode Trefwoord, waarbij aan de hand van 
verschillende leefthema’s twee werkelijkheden bij 
elkaar gebracht worden: de belevingswereld van 
het kind en de wereld van de Bijbel. Door dat 
wat de kinderen dagelijks meemaken, begrijpen 
ze de Bijbelverhalen beter en andersom laat de 
Bijbel hen ook op een andere manier naar hun 
leefwereld kijken. 
De KWS is een school met leerlingen en leerkrach-
ten met verschillende religieuze achtergronden 
die de christelijke identiteit allemaal op hun eigen 
manier beleven. Vanuit die achtergrond leren leer-
lingen natuurlijk ook over andere godsdiensten.  

Graag mét ouders
De KWS betrekt ouders van leerlingen bij ‘het 
doen en laten’ van de school. Zo kent iedere 
groep een eigen klassenouder en hebben 
we een Ouder- en Medezeggenschapsraad. 
Daarnaast vragen we ouders zich in te zetten bij 
uiteenlopende activiteiten zoals het geven van 
computerondersteuning, vervoer tijdens uitjes, 
voorlezen, het geven van een kookles of andere 
workshops, hulp bij (toneel)voorstellingen en 
pleinwacht. Hierbij maken we natuurlijk graag 
gebruik van ieders expertise. 
 

Een paar activiteiten die onze school 
‘typisch KWS’ maken:

• Pleinfeest
 Aan het begin van ieder schooljaar vindt in 

september het Pleinfeest plaats. Deze traditie is 
inmiddels een jaarlijks hoogtepunt geworden 
waarbij iedere groep een optreden verzorgt, 
de kinderen mee kunnen doen met tal van 
spelactiviteiten en de ouders elkaar eens 
uitgebreid kunnen spreken.

• Voorlezen door opa’s en oma’s
 Tijdens de Kinderboekenweek mogen opa’s en 

oma’s hun kleinkind(eren) voorlezen in de klas; 
ieder jaar weer één groot feest!

• Ontvangst Sinterklaas
 Al zingend ontvangen alle leerlingen, 

leerkrachten en ouders Sinterklaas en zijn 
Pieten op het schoolplein. Na dit warme 
welkom brengt de Goedheiligman samen met 
zijn knechten een bezoek aan alle groepen. 
Het is trouwens ieder jaar weer de vraag met 
wat voor transportmiddel de Sint nu weer 
aankomt….

• Kerstviering
 Het Kerstfeest vieren we met de hele school 

in de Grote Kerk. Tijdens deze viering zingt 
het KWS Kinderkoor prachtige liederen en 
kan iedereen genieten van een musical waar 
leerlingen uit alle groepen aan mee kunnen 
doen. Voor zowel onze leerlingen, leerkrachten 
als ouders is dit ieder jaar weer een bijzondere 
gebeurtenis.

• Projectweek
 In het voorjaar houden we een Projectweek 

met een centraal thema waaraan alle 
groepen meewerken. Aan het eind van deze 
projectweek kunnen de leerlingen en hun 
ouders het werk in alle klassen bekijken tijdens 
een rondgang door school. 

• Afscheid groep 8
 Ieder jaar weer een bijzonder moment: het 

afscheid van groep 8! We besteden veel 
zorg aan het schoolkamp, de musical en 
het afscheidsfeest zodat onze leerlingen een 
onvergetelijke herinnering hebben aan hun 
schooltijd op de KWS.
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• Sport
 Sporten wordt door de KWS gestimuleerd 

door o.a. mee te doen aan het voetbal- en 
korfbaltoernooi voor de leerlingen uit groep  
5 t/m 8, de schoolatletiekcross en de Nationale 
Sportweek. 

• Cultuur
 Tijdens de klassenshow laten de leerlingen met 

hun eigen klas een toneelstuk of voordracht op 
het podium zien. Een genot om naar te kijken. 
En in samenwerking met culturele instellingen, 
o.a. Markant, worden er lessen in bijv. muziek, 
toneel of dans gegeven.  

• Gezamenlijk overblijven
 Naast deze activiteiten is het tussen de middag 

overblijven van alle leerlingen op de ‘lange 
dagen’ ook ‘Typisch KWS’. Onder leiding van 
de leerkracht eten zij hun middagbroodje in 
de klas, waarna ze onder het toeziend oog 
van meerdere pleinwachten nog heerlijk buiten 
kunnen spelen. 

• Voor- en naschoolse  opvang
 Heeft u voor- of naschoolse opvang voor  

uw kind(eren) nodig? De KWS werkt  
hiervoor nauw samen met Koningskind en  
met Mams. Op www.koningskind.nl en  
www.mamskinderopvang.nl vindt u meer 
informatie.

• Nieuwsbrief
 In onze nieuwsbrief informeren wij u over 

allerlei zaken die van belang of gewoon leuk 
zijn. Voor het laatste nieuws kunnen ouders en 
leerlingen ook op onze site kijken en natuurlijk 
houden we de ouders ook persoonlijk op de 
hoogte van het wel en wee van hun kind(eren).

Meer weten of persoonlijk kennismaken 
met de KWS?
Wilt u meer weten over de KWS, kom dan gerust 
eens bij ons kijken! Wanneer u hiervoor een 
afspraak maakt, nemen wij graag uitgebreid 
de tijd voor een eerste kennismaking en een 
rondleiding door school. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de directie op telefoonnummer 
055-5212389 of neemt u eens een kijkje op 
onze website www.kws.pcboapeldoorn.nl. U kunt 
ons volgen op Twitter@KWSApeldoorn en op 
Facebook (kwsapeldoorn)

Eerste schooldag
Heel spannend, de eerste schooldag! Niet alleen 
voor uw kind, maar ook voor u! Tijdens de eerste 
kennismakingsochtend van uw kind in zijn of haar 
groep, neemt de unitleider Onderbouw even de 
tijd voor u. Onder het genot van een kopje koffie 
zal zij u meer vertellen  over het reilen en zeilen 
in onze kleutergroepen. Die ochtend kunt u ook 
kennismaken met andere ouders en ontvangt 
u een informatieboekje waar alle praktische 
schoolzaken in staan.

b. St. PCBO Apeldoorn

PCBO 'Koningin Wilhelmina' is één van de 
achtentwintig scholen van de Stichting PCBO 
Apeldoorn. Uitspraken die zijn gedaan in 
de kerndocumenten van PCBO zijn daarmee 
uiteraard richtinggevend voor het beleid van 
PCBO 'Koningin Wilhelmina'.

In 2014 is door directeuren en raad van bestuur 
een nieuw PCBO Verhaal gecomponeerd. 
In dit verhaal zijn veel elementen terug te 
vinden die naar voren zijn gekomen in de 
voorbereidende bijeenkomsten voor het 
Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 
die de raad van bestuur heeft gehouden, met 
de teams van alle scholen, directeuren, ouders 
van groep 1 en 8 van een groot aantal scholen, 
bureaumedewerkers, ketenpartners etc.

Samen Het Verschil Maken

De basisschool. Niet zomaar een schoolperiode, 
maar de 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. Wij geloven dat 
elk kind het recht heeft om terug te kijken op een 
leuke, zinvolle tijd op de basisschool. Waar je les 
krijgt van bevlogen mensen.
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d. Schoolgrootte

De verwachting is dat we op 1 oktober a.s. 
ongeveer 420 leerlingen zullen hebben. Zo’n 
grote school is natuurlijk niet zo ‘behapbaar’ als 
er niet gewerkt wordt in kleinere units. Vandaar 
dat er gewerkt wordt met drie unitleiders, die aan 
de onderbouw (groepen 1-2), de middenbouw 
(groepen 3-5) en de bovenbouw (groepen  
6 t/m 8) leiding geven. De unitleiders zijn 
Gerdien de Kroon (OB), Anne-Marie Reijers (MB) 
en Hans Harbers (BB). Die drie bouwen (units) 
zijn herkenbaar voor de leerlingen en voor de 
ouders. De beide groepen 8 zijn gesitueerd in 
de dependance aan de Paul Krugerstraat. Het 
hoofdgebouw en de dependance staan naast 
elkaar en zijn met elkaar verbonden door een 
schoolplein. In schooljaar 2016-2017 is er sprake 
van 16 groepen: 6 groepen in de bovenbouw,  
6 in de middenbouw en 4 in de onderbouw.

e. Het schoolteam

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur 
en het  managementteam (MT). Het MT bestaat uit 
de drie unitleiders (onderbouw: 1-2; middenbouw: 
3-4; bovenbouw: 5 t/m 8). De unitleider 
bovenbouw is tevens adjunct-directeur.
Het KWS-team bestaat uit 33 personen. Naast 
de directie en het MT bestaat het team uit 
groepsleerkrachten. Sommigen van hen hebben 
een speciale taak, zoals interne begeleiding 
en  ict. Eén van de leerkrachten heeft als taak 
leerlingen te begeleiden die lichte ondersteuning 
nodig hebben.. De school heeft een conciërge.
Tenslotte: de school wordt ondersteund door de 
Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, het 
bestuur van de Stichting Tussen Schoolse Opvang  
en door medewerkers van het bureau van de  
St. PCBO.

Wij zijn PCBO. Wij zijn een organisatie waarin 
28 basisscholen in Apeldoorn samenwerken. 
Samenwerken met ouders, medewerkers en 
leerlingen om het beste in kinderen naar boven 
te halen. Iedere school 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 
de kracht van PCBO. Onze normen en waarden 
worden gevormd door het christelijk geloof. Uw 
kind is welkom ongeacht uw achtergrond.

We geloven in de kracht van anders zijn. Dat elk 
kind bijzonder is en unieke talenten heeft. Dat elk 
kind het verschil kan maken. Dat elk kind het recht 
heeft op aandacht en ondersteuning om talenten 
te ontdekken. En dat het de taak van PCBO is om 
dát mogelijk te maken. In het belang van het kind. 
We geloven in de kracht van het verschil maar 
nooit ten koste van ‘samen’. Want samen kom je 
verder dan alleen. En inspireer je elkaar. Dat geldt 
voor de scholen, voor de medewerkers en voor 
de leerlingen. Samen hebben we meer slagkracht, 
samen kunnen we leren van onze ervaring en 
samen kunnen we de kinderen het beste onderwijs 
geven.

We staan garant voor goed onderwijs. Taal, lezen 
en rekenen zijn op orde. Maar er is meer. We 
geven ruimte voor groei in een veilige omgeving. 
Zo laten we samen elk kind vanuit zijn of haar 
kracht groeien tot wat het kan zijn. We dagen 
kinderen uit medeverantwoordelijk te zijn voor 
hun ontwikkeling en hun talenten te benutten. Zo 
zetten we in op de brede ontwikkeling van het 
kind: onderwijs voor hart, hoofd en handen. Voor 
nu, maar ook voor de maatschappij van morgen. 
Dat zijn wij. Wij zijn PCBO ... PCBO, ruimte voor 
groei. 

c. Ligging KWS

De KWS ligt in het ‘hart’ van Apeldoorn. 
Onze leerlingen komen uit het centrum, de 
aangrenzende wijken, maar ook uit de wijde 
omtrek. In de naaste omgeving van de school 
zijn veel bushaltes, waardoor we uitstekend 
bereikbaar zijn. 
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3. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

directer maken. Een mogelijkheid daartoe is 
verwachtingen over en weer helder te formuleren:   

1. Wat kunnen ouders van de school 
 verwachten?
2. Wat verwacht de school van de 
 ouders?

ad 1: Wat kunnen ouders van de school 
verwachten?

• De school belooft dat zij de ouders regelmatig 
zal informeren hoe het met hun kinderen gaat.

• De school zorgt ervoor dat de kinderen zich 
veilig en vertrouwd voelen en zorgt voor een 
goed pedagogisch klimaat.

• Naast aanbrengen van kennis heeft de school 
oog voor sociaal-emotionele aspecten.

• De school besteedt aandacht en tijd aan 
culturele en creatieve activiteiten.

• De school werkt met een pestprotocol om het 
pesten op school tot een minimum te beperken.

• De leraren zeggen toe tijd te hebben voor 
ouders die vragen hebben.

• De directie van de school is toegankelijk voor 
de ouders die zaken wat uitgebreider willen 
bespreken.

• De school zal doen wat binnen haar mogelijk-
heden ligt om de kinderen op een bij hem/haar 
passend  niveau te laten functioneren.

• De school besteedt extra aandacht aan 
leerlingen die moeite hebben met de leerstof of 
die juist veel meer aankunnen.

• Ouders worden geïnformeerd door de 
leerkracht indien er sprake is van een 
handelingsplan. 

• De school streeft naar een open communicatie 
met ouders.

• De school heeft een opvoed ondersteunende rol.
• De school zorgt voor:

- de schoolgids;
- een informatieboekje voor de kleuters;
- de digitale nieuwsbrief;
- de informatieavond aan het begin van het 

cursusjaar;
- de gesprekken met leerkracht, ouder en kind 

in de maanden oktober/november.
- de adviesgesprekken met ouders van groep 

8 betreffende de keurs voor het Voortgezet 
Onderwijs.

- de tien-minutengesprekken in februari en juni 
o.a. naar aanleiding van het rapport;

- een actuele website met ook informatie via 
Twitter en Facebook; 

a. De identiteit

Wij zijn een christelijke school en als team weten 
wij ons geïnspireerd door de Bijbel. Vanuit onze 
christelijke levensovertuiging zien wij het “omzien 
naar de naaste” als een vereiste tot werkelijk 
mens-zijn. Het christelijke moet tastbaar zijn in 
de positieve sfeer die op school heerst en die zij 
uitstraalt. Het moet zichtbaar zijn in de omgang 
mèt en de zorg vóór elkaar (kinderen, ouders en 
groepsleerkrachten).
Wij proberen de kinderen gevoelig te houden 
voor de keus tussen goed en kwaad; gebruik en 
misbruik; tussen ruimte némen en ruimte laten. 
Dus niet alleen Bijbelverhalen en vieringen: wij 
proberen met elkaar ons geloof te (be)leven. 
De dag begint bij ons met godsdienstige vorming. 
Wij willen samen met de kinderen praten over het 
woord van God, de dag met gebed beginnen en 
ook weer afsluiten.

Dat onze school een christelijke school is wil niet 
zeggen dat er geen leerlingen met een andere 
levensbeschouwing onze school bezoeken. Ook 
deze leerlingen zijn van harte welkom. Wel is het 
zo, dat van hen verwacht wordt dat zij aan onze 
godsdienstlessen en vieringen van de christelijke 
feesten deelnemen.

b. Wat kunnen ouders van de school 
verwachten en wat verwacht de 
school van de ouders?

Als ouders actief bij de school betrokken zijn, 
kan dit een positieve invloed hebben op de 
prestaties van hun kinderen in het onderwijs. 
Samenhang in de opvoeding thuis en op school is 
voor leerlingen erg belangrijk. Leerlingen hebben 
baat bij onderwijsondersteunend gedrag van hun 
ouders en een goede relatie tussen hun ouders 
en de school. Ouders kunnen op verschillende 
manieren betrokken worden bij de school. De 
school wil de contacten met ouders optimaliseren, 
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- telefonisch of persoonlijk contact, zodra daar 
aanleiding voor is.

ad 2: Wat verwacht de school van de 
ouders?

De school verwacht van de ouders dat:
• ouders erop toezien dat hun kinderen op tijd op 

school zullen zijn;
• ouders zorg dragen dat de kinderen voldoende 

toegerust op school komen;
• ouders belangstelling tonen voor de school 

en zo veel mogelijk aanwezig zijn op 
de contactavonden, ouderavonden en 
rapportbesprekingen;

• ouders belangstelling tonen voor het schoolwerk 
van hun kinderen en hen aanmoedigen;

• ouders contact opnemen met de leerkracht 
indien er aanleiding voor is;

• ouders regelmatig met hun kinderen over school 
praten en hun een positieve schoolhouding 
bijbrengen;

• ouders erop toe zullen zien dat hun kinderen 
hun huiswerk maken;

• ouders tijdig en op afgesproken wijze relevante 
informatie over hun kind doorgeven aan school;

• ouders erop toezien dat hun kinderen de 
leerplicht nakomen;

• ouders ervoor zorgen dat hun kinderen 
toegerust zijn om aan alle activiteiten op school 
mee te kunnen doen;

• ouders hun kinderen stimuleren deel te nemen 
aan activiteiten die de school organiseert 
(sport, excursies, culturele activiteiten, 
schoolreizen, enzovoort);

• ouders met respect over school praten, zodat 
andere kinderen, leraren, overig personeel en 
andere ouders serieus worden genomen; 

• ouders indien mogelijk tandartsafspraken 
zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen;

• ouders op het schoolplein zich aan de regels/
afspraken houden die de school stelt (o.a. de 
gedragscode, zie blz. 13)

• ouders bij vragen eerst naar de 
groepsleerkracht toe gaan. Indien hij/zij 
geen bevredigend antwoord kan geven kan 
er contact gezocht worden met de unitleider 
of de directie. (Kortom: leerkracht is eerste 
aanspreekpunt); 

• ouders de verantwoording nemen voor hun 
kind. Zij zijn immers de hoofdopvoeders;

• ouders hun kind op tijd telefonisch afmelden bij 
afwezigheid. (Tussen 8.00 uur en 8.25 uur).

c. Het klimaat op school

Een veilige omgeving
Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op 
school. ‘Lekker in je vel’ is immers de basis om 
goed te kunnen presteren! We besteden daarom 
veel aandacht aan:

• Zelfvertrouwen
 We willen de kinderen zelfvertrouwen 

bijbrengen door vertrouwen uit te spreken 
in hun vermogens om te leren. Daarbij 
accepterend (en aan de kinderen duidelijk 
makend) dat het ene kind langer over dat leren 
mag doen dan het andere. Zelfvertrouwen is 
een belangrijke voorwaarde voor een goede 
werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ 
aan en helpen hen om het zoveel mogelijk zelf 
te doen.

• Veiligheid
 Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan 

een gevoel van je ‘thuisvoelen’. Daarvoor zijn 
duidelijke afspraken en regels nodig. Rust en 
een zekere orde en regelmaat zijn volgens ons 
noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid 
te waarborgen. 

• Omgang met elkaar
 Fatsoenlijk met elkaar omgaan moet je leren. 

Op de KWS blijven we ‘strijd voeren’ tegen 
(taal)verloedering. Respect hebben voor 
elkaar; naar elkaar willen luisteren, elkaar niet 
buitensluiten. De Kanjertraining speelt ook een 
belangrijke rol bij dit onderwerp. 

Wanneer nodig, wordt gebruik gemaakt van een 
zgn. pestprotocol. Deze is op school in te zien. 
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Kanjertraining
Op school zijn alle leerkrachten geschoold in de 
Kanjertraining. De Kanjertraining heeft als doel 
dat een kind positief over zichzelf en anderen 
leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining 
is gebouwd, zijn: 

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit

De Kanjertraining is bedoeld voor leerlingen die 
willen leren om beter voor zichzelf op te komen 
en/of beter met anderen om te gaan. Het kan zijn 
dat het kind het in de groep of omgeving gewoon 
slecht getroffen heeft, maar vaak zijn leerlingen 
sociaal onhandig. Dit kan zich op verschillende 
manieren uiten; ze lachen om alles, spelen de 
baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of 
zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal 
niet raakt. Voor leerlingen die vaak één van deze 
vormen van gedrag laten zien en die dit willen 
veranderen is de Kanjertraining een uitkomst.

d. Gedragscode

Op de KWS willen we, dat iedereen zich binnen 
de school en op het plein veilig voelt. Om dat 
te bevorderen hebben we een aantal afspraken 
gemaakt hoe we met elkaar willen omgaan.
We hebben in de eerste plaats als 
groepsleerkrachten zelf natuurlijk de taak om 
ons aan die gedragscode te houden. Maar 
ook van alle leerlingen verwachten we dat zij 
willen meewerken aan zo’n veilige omgeving. 
Ook ouders die in de school op welke manier 
dan ook meewerken, kunnen hier op worden 
aangesproken.
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Accepteren
1. Iedereen mag er zijn. Ik accepteer de ander, ongeacht zijn/haar afkomst, taal, uiterlijk of 

mening.
2. Iedereen mag – als ’t kan – meedoen maar hij/zij moet dan ook echt ‘mee’doen.

Praten
3.  Ik denk en praat positief over anderen, en ik blijf eerlijk in mijn reactie.
4.  Als er gepest wordt, mag ik ’t zeggen tegen de juf of meester; dat is geen klikken.
5.  Ik scheld of vloek niet.

Gesprek
6.  Als er iemand aan het woord is, luister ik en wacht ik op mijn beurt.
7.  Als er ruzie is, proberen we er eerst samen uit te komen. Als dit niet lukt, gaan we naar de juf 

of meester.

Gedrag
8.  Helpen is goed, maar alleen als de ander dat wil.
9.  Ik raak een ander alleen aan als hij/zij dat goed vindt.
10.  Ik schop en sla niet; ik duw niet en trek ook niet aan een ander.
11.  Ik maak geen lawaai in school en op het plein waar anderen last van hebben.

Spullen
12. Ik ben zuinig op mijn eigen spullen en op spullen van een ander (ook die van school).
13.  Bij het opruimen zorg ik voor mijn eigen spullen, maar ben ik ook verantwoordelijk voor 

dingen die ik samen met anderen heb gebruikt.

Foutje … en dan een nieuwe start!
14.  Als ik iets verkeerds gedaan heb, zal ik dat toegeven.
15. Als iemand mij iets heeft aangedaan, zal ik ’t eerlijk zeggen. Als hij/zij spijt heeft, maken we 

een nieuwe start.

Gedragscode KWS
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4. DE ORGANISATIE

die ze belangrijk vinden. De groepsleerkracht 
vertelt een Bijbelverhaal of een verhaal dat door 
de methode ‘Trefwoord’ wordt aangedragen en er 
wordt met elkaar gezongen.

We werken dit schooljaar met vier kleutergroepen, 
alle 4 de groepen zijn combinatiegroepen 
1-2. In de groepen werken we met een kiesbord, 
wat de zelfstandigheid bevordert en de 
betrokkenheid verhoogt. Tegelijkertijd levert dit 
extra mogelijkheden voor de groepsleerkracht op 
tot individuele begeleiding van de leerling: zorg 
op maat. 
Het bovengenoemde vraagt om een veilige sfeer: 
het kind moet zich geborgen voelen. Op deze 
manier kan de ontwikkeling van het kind zo 
optimaal mogelijk verlopen.

Elk jaar komen in de kleutergroepen de 
seizoenen en de jaarlijkse feestdagen aan 
bod. En elk jaar proberen de leerkrachten daar 
een verrassende invalshoek voor te bedenken. 
Op school gebruiken we ter ondersteuning de 
methode ‘Schatkist’. Deze aanpak gaat uit van die 

a.  Jaarklassen

Een kind begint op de KWS als vierjarige in 
groep 1 en eindigt in de regel als twaalfjarige 
leerling in groep 8. Hierop zijn uitzonderingen 
mogelijk. In ieder leerjaar wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met het leerniveau van het 
individuele kind. We streven weliswaar een (hoog) 
gemiddelde na, maar als een kind daarboven of 
daaronder presteert, is een apart leerstofaanbod 
wenselijk en mogelijk. Soms is het wenselijk 
sneller of langzamer de basisschool te doorlopen. 
De persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is bij 
dergelijke beslissingen altijd het uitgangspunt.  

b. Hoe wordt er gewerkt in de 
groepen 1 en 2? 

Het begin van de dag
Iedere morgen wordt een half uur ingeruimd voor 
een gezamenlijk moment, waarin geluisterd wordt 
naar elkaar: de leerlingen vertellen over dingen 
die ze meegemaakt hebben en over andere zaken 
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terugkerende thema’s en biedt een ruime keus uit 
inspirerende lessuggesties, spel- en werkvormen 
die nauw aansluiten bij de beleving van kleuters. 
Met Schatkist beschikken we over rijk en compleet 
materiaal waarmee we kleuters op een breed 
gebied stimuleren in hun ontwikkeling. Taal, lezen 
en rekenen staan voorop. Daarnaast vergroten 
de leerlingen hun kennis van de wereld en 
ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden.
Met Schatkist behandelen we alle tussendoelen 
voor mondelinge taal, woordenschat, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Schatkist biedt 
ons in de eerste plaats een keur aan speelse 
activiteiten en aantrekkelijke materialen waarmee 
we precies aansluiten bij datgene wat de kleuters 
bezighoudt. Pom Pom (de handpop) speelt hierbij 
een grote rol. 

Schatkist sluit aan bij Veilig Leren Lezen, de 
methode voor aanvankelijk lezen en taal die we in 
groep 3 gebruiken. Beide uitgaven zijn gebaseerd 
op de tussendoelen van het Expertisecentrum 
Nederlands; de leerlijnen zijn op elkaar 
afgestemd. Schatkist en Veilig Lezen gaan uit van 
dezelfde aanpak.  

c. Hoe wordt er gewerkt in de 
groepen 3 t/m 8?

Het begin van de dag
Iedere morgen wordt een half uur ingeruimd voor 
een gezamenlijk moment, waarin geluisterd wordt 
naar elkaar: de leerlingen vertellen over dingen 
die ze meegemaakt hebben en over andere zaken 
die ze belangrijk vinden. De groepsleerkracht 
vertelt een Bijbelverhaal of een verhaal dat door 
de methode ‘Trefwoord’ wordt aangedragen en er 
wordt met elkaar gezongen.

De ochtenden
We werken vanaf groep 3 doorgaans op de 
volgende manier:
• er wordt een hoeveelheid werk van verschil-

lende vakken besproken en opgegeven;
• de leerlingen kiezen zelf welke volgorde zij in 

hun werk hanteren;
• als zij dat kunnen, kijken ze hun werk zelf na 

(m.b.v. antwoordenboekjes);
• leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig 

hebben, krijgen dat aan de zgn. instructietafel;
• leerlingen die klaar zijn met de basisstof 

kunnen extra opdrachten maken: uitbreidings- 
en verdiepingsstof.

De middagen
De wereldoriënterende en creatieve vakken komen 
vooral ‘s middags aan de orde. De opzet en 
uitwerking van deze lessen kent vele variaties. 
Alle werkvormen (individueel, in groepjes, 
klassikaal) komen aan bod. Bij vieringen en 
projecten wordt ook samengewerkt met andere 
groepen en leerjaren.

d. Leerstofaanbod primair onderwijs, 
opgemaakt a.d.h.v. de kerndoelen

• Instrumentale vaardigheden (basisvakken): 
- taal
- lezen
- aanvankelijk en voortgezet technisch lezen
- begrijpend lezen
- studerend lezen
- schrijven
- rekenen

• Muzische en creatieve vorming: 
- muziek
- handvaardigheden
- beweging
- dramatische expressie
- toneel

 
• Wereldoriënterende vorming: 

- geschiedenis
- natuuronderwijs
- verkeersonderwijs
- maatschappelijke verhoudingen
- techniek
- geestelijke stromingen
- eigen taal en cultuur

• Zintuiglijke en lichamelijke vorming:
- bewegingsonderwijs

e. Methodes 

We maken bij de verschillende vakken gebruik 
van (moderne) methodes. Waar nodig, passen 
we de methode aan: voegen er leerstof aan toe 
en laten (de naar onze mening) weinig zinvolle 
lessen weg.  
Naast de methodes is eigen initiatief van de 
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groepsleerkrachten belangrijk: actuele en 
persoonsgebonden lessen zorgen voor afwisseling 
en extra motivatie. 

Methodes die op de KWS worden gebruikt:
• Taal: 

- Schatkist Taal kleuters
- Taal Actief  - nieuwste versie 

• Lezen:
- Veilig leren lezen 
- Estafette (voor technisch lezen vanaf gr. 4)
Begrijpend en Studerend lezen: 
- Tekst Verwerken en Nieuwsbegrip

• Schrijven:
- Pennestreken (gr. 3 en 4) 
- Schrijven in de basisschool

• Rekenen:
- Pluspunt (nieuwste versie)
- Schatkist Rekenen (kleuters) 

• Engels:
- Take it easy voor de groepen 1 t/m 8

• Aardrijkskunde:
- Geobas (vanaf gr. 5)

• Geschiedenis: 
- Argus Clou (vanaf gr. 5)

• Verkeer:
- Verkeersveilig
- Op voeten en fietsen (gr. 5 en 6)
- Jeugdverkeerskrant (gr. 7)

• Biologie:
- Seizoen 2016-2017 starten we met een 

nieuwe methode.
- School-tv-programma’s:  

Koekeloere (gr. 1 en 2)
- Nieuws uit de Natuur (gr. 5 en 6)

• Godsdienst: 
- Trefwoord

• Tekenen / handvaardigheid:
- Moet je doen 
- Beeld-/teken-/hand-/textielvaardig

• Muziek:
- Moet je doen

• Drama:
- Moet je doen

• Spel/beweging:
- Basislessen bewegingsonderwijs

• Sociaal-emotionele ontwikkeling:
- Kanjertraining

f.  Verkeersexamen

De leerlingen van groep 7 krijgen in april een 
schriftelijk verkeersexamen en in mei wordt het 
praktische gedeelte afgenomen (controle door 
Veilig Verkeer Nederland). 

g.  Studieruimtes

De twee studieruimtes worden door leerlingen 
gebruikt om boeken te kunnen uitzoeken, te lezen, 
om individueel te werken, om samen te werken, 
om extra instructie te krijgen, maar vooral worden 
de computers gebruikt (o.a. surfen op internet). 
Natuurlijk maakt de groepsleerkracht afspraken 
met de leerlingen over het gebruik van internet en 
hij/zij is ook verantwoordelijk voor de naleving 
van die afspraken.

h. Computers in en buiten de klas

Op de KWS:
• heeft elk lokaal twee a drie computers
• zijn in de twee studieruimtes elk 7 à 8 

computers aanwezig
• staan in de werkruimtes van het personeel 

computers
• hebben de groepen 3 t/m 8 digitale 

schoolborden
• hebben de kleutergroepen elk een smart TV 

gekoppeld met een tablet
• willen we meer gaan werken met tablets/

notebooks, zodat er binnen de groepen meer 
gebruik gemaakt kan worden van de computer

De computers worden o.m. door leerlingen 
gebruikt om:
• te oefenen (rekenen, taal, topografie e.d.);
• met verdiepingsstof te werken;
• informatie te vergaren (documentatie/internet); 

een werkstuk te maken;
• een powerpoint presentatie te leren maken;

Om te voorkomen dat leerlingen via het internet 
op sites komen die voor hen niet geschikt zijn, 
hebben we regels opgesteld. 
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i.  Schooltelevisie

Er wordt selectief gebruik gemaakt van de 
schooltelevisieprogramma’s. 
Wekelijks wordt o.m. gekeken naar:
• Koekeloere (groep 1/2); 
• Nieuws uit de Natuur (groep 5/6);
• de groepen 7 en 8 kijken naar diverse 

wereldoriënterende programma’s en het  
School TV weekjournaal.

j.  Creatieve vakken

Op de KWS houden we van musiceren. Zingen, 
muziekles en (facultatief) blokfluitles (+ beetje  
muziektheorie) komen ruimschoots aan bod.  
Handvaardigheid/tekenen wordt gegeven door  
de groepsleerkrachten. 

Toneel/drama/vieringen
In het ‘hart van de school’ is een podium, 
compleet met een prima licht- en geluidsinstallatie. 
Dit podium neemt een belangrijke plaats op onze 
school in. Deze ruimte is te gebruiken voor tal van 
creatieve doeleinden, zoals vieringen, het afsluiten 
van projecten, de musicals, toneelstukken, muziek 
en de klassenshows.

Cultuurmenu
De KWS neemt deel aan het Cultuurmenu, 
waar alle scholen van Apeldoorn gebruik van 
maken. De coördinatie van het Cultuurmenu 
wordt verzorgd door Markant. Het Cultuurmenu 
bestaat uit allerlei activiteiten en producten 
van de verschillende culturele instellingen in 
Apeldoorn, waarmee alle leerlingen jaarlijks op 
de basisschool in aanraking komen.  De scholen 
in Apeldoorn zijn namelijk verdeeld in clusters 
die veelal corresponderen met de verschillende 
wijken in de stad. Elk cluster van scholen 
krijgt jaarlijks bij toerbeurt één kunstdiscipline 
toegewezen. De leerlingen van de scholen in 
dit cluster krijgen culturele activiteiten in deze 
discipline aangeboden. Er zijn zeven clusters in 
het Cultuurmenu: audiovisuele vorming, beeldende 
kunst, cultureel erfgoed, dans, literair, muziek en 
theater. Markant verzorgt lessen en projecten in 
nagenoeg alle disciplines van het Cultuurmenu. 
Duizenden leerlingen maken op deze manier 
kennis met de culturele activiteiten van en door 
Markant!

Cultuureducatie met kwaliteit
Binnen Apeldoorn zijn een paar scholen, 
waaronder de KWS,  die het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit volgen. Doel 
van dit programma is te zorgen dat kwalitatief 
goede cultuureducatie een vaste plek krijgt 
binnen het onderwijs en dat het cultuuronderwijs 
naar een hoger niveau getild wordt. Hiermee 
werken we samen met Markant. De beide cultuur 
coördinatoren Tjeerd Hofstra en Lideke van Dam 
zijn hierin de kartrekkers binnen de school.

k.  Externe onderwijs instellingen

• Markant (kunstzinnige vorming) 
• Bibliotheek Apeldoorn 

Lesbezoeken aan bibliotheek, lesbrieven, 
kortom een instelling die ons ondersteunt in het 
bevorderen van lezen. 

• Bioscoop 
De groepen 3 t/m 8 kunnen een bezoek 
gaan brengen aan de bioscoop in verband 
met de zgn. klassenfilm. Het kan zijn dat we 
er geen gebruik van maken, wanneer het 
onderwerp van de film niet aansluit bij onze 
uitgangspunten.

l.  Naschoolse activiteiten

• ‘Sport van de maand’: snuffelen aan sporten. 
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 zijn 
welkom bij ‘Sport van de maand’. Zij kunnen 
vrijblijvend kennis maken met sporten die zij 
misschien helemaal niet kennen. Heel veel 
kan en mag en leerlingen zijn nergens toe 
verplicht. De meeste sporten zijn gratis, soms 
wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Op de 
activiteitenkalender die jaarlijks in het begin 
van het schooljaar wordt uitgereikt, kunt u zien 
wanneer ‘Sport van de maand’ weer is;

• Diverse sporttoernooien (korfbal, voetbal, 
scholierencross); 

• Avondvierdaagse. Deze wordt georganiseerd 
door de Ouderraad van de school;

• Projecten: bijv. toneelstukken;
• Blokfluitles en muziektheorie (vanaf groep 5, 

opgave aan het begin van het schooljaar);
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o.  Huiswerk en spreekbeurten

We vinden belangrijk, dat de leerlingen bij ons 
op de KWS al leren om huiswerk te maken en te 
plannen. We leren hen gebruik te maken van een 
agenda (vanaf groep 6). Vanaf groep 6 wordt 
er verwacht dat leerlingen thuis o.a. topografie 
leren. Voor leerlingen vanaf groep 4 geldt, dat 
zij bijv. het woordpakket (spelling) mee kunnen 
krijgen als de leerkracht dat nodig acht. 
Toch zijn we ook enigszins aarzelend met 
huiswerk meegeven. Leerlingen moeten niet 
voortdurend onder druk staan en alleen maar 
prestatiegericht in het leven staan. Op de KWS 
beseffen we dit terdege. Er is meer van belang 
voor de ontwikkeling van een kind dan alleen 
kennis.

Het is van belang dat leerlingen leren zich vrij te 
durven uiten voor de eigen groep. Daarom starten 
we in groep 4 voorzichtig met het houden van een 
spreekbeurt en een boekbespreking. Minimaal 
éénmaal per jaar op een van te voren bekend 
gemaakte datum krijgt ieder kind de gelegenheid 
om over een zelf gekozen onderwerp of boek een 
presentatie te houden.  

• Cursus typevaardigheid en tekstverwerken  
(gr. 7) door ‘De Opleidingscentrale’ uit 
Doetinchem. De cursus bestaat uit 15 lessen 
van 90 minuten. De lessen worden direct 
na schooltijd op de KWS aangeboden. Alle 
aspecten komen aan bod: het bedienen 
van een pc, het blind met tien vingers leren 
bedienen van een toetsenbord, het verkrijgen 
van typevaardigheid, het corrigeren, indelen, 
accentueren van teksten en het maken van 
tabellen;

• Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken 
van pianolessen, welke verzorgd worden 
door de pianoschool. (Informatie over de 
pianoschool: www.pianoschoolapeldoorn.nl  
of 055-7114324)

m. Schoolreisje / kamp / excursie / 
gastlessen / acties

Om het jaar worden er schoolreizen georgani-
seerd voor de groepen 1 t/m 7. Ieder jaar is er 
een schoolkamp voor groep 8 in Hattem. 
Excursies, zoals bijv. museumbezoek worden 
incidenteel gedurende het hele schooljaar 
georganiseerd. 
Al jarenlang is het de gewoonte dat er op 
maandag zendingsgeld meegenomen wordt. Van 
dat geld worden twee kinderen gesponsord via 
het sponsorprogramma van Compassion. Van 
deze organisatie krijgen we informatie hoe het 
met de adoptiekinderen is gesteld. Als er geld 
overblijft wordt dit aan andere doelen gegeven.  
Daarnaast kan er door groepen kinderen een 
actie gehouden worden voor goede doelen (bijv.  
kinderpostzegels). In de bovenbouw van de 
school worden ook gastlessen gegeven door o.a. 
het Rode Kruis, Amnesty International, bureau Halt 
en Stichting Voorkom.

n. Bewegingsonderwijs

Kleuters krijgen les in het speellokaal, de 
leerlingen 3 t/m 8 gaan naar gymzalen die 
zich op loopafstand bevinden. We beschikken 
over een eigen sportveldje met kunstgras en een 
afgeschermd en betegeld voetbalveld. Ieder jaar 
zijn er sport- en speldagen op het eigen terrein of 
in een grote sporthal.
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a. De instroom van nieuwe kinderen 
in de school

Het eerste contact van nieuwe ouders met de 
KWS vindt meestal telefonisch plaats. Desgewenst 
wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend 
gesprek. Tijdens dit bezoek wordt informatie 
gegeven over:
• de uitgangspunten van de KWS;
• de plaatsingsregeling;
• de wijze waarop gewerkt wordt aan 

kwaliteitsverbetering;
• de tussenschoolse opvang;
• de manier waarop ouders betrokken kunnen 

worden bij de school.
Uiteraard wordt ook ingegaan op vragen van 
de ouders. Daarna wordt een korte rondleiding 
gegeven door de school, zodat ouders een 
beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. 
Ouders krijgen een kennismakingspakket mee met 
o.a. de schoolgids, een aanmeldings-formulier, 
informatie omtrent de buitenschoolse opvang, etc.
Kinderen kunnen direct worden geplaatst, òf (als 
het kind nog geen vier jaar is) op een lijst worden 
ingeschreven. Ouders ontvangen vervolgens een 
bericht van inschrijving. Er is geen beperking t.a.v. 
de mogelijkheid tot instromen. Bij zgn. tussentijdse 
‘instromers’ wordt altijd contact gezocht met 
de school van herkomst. Op basis van deze 
informatie en na overleg met de unitleider en/of 
interne begeleider neemt de directeur een besluit 
over al dan niet plaatsing.

b.  De eerste schooldag

Een eerste schooldag is heel spannend (en 
dat geldt óók voor de ouders!). Het is als volgt 
geregeld: 
Iedere maand is er in principe op de eerste 
woensdag een instroomochtend. Dit houdt in dat 
kinderen die in deze maand 4 jaar worden, op 
die ochtend worden uitgenodigd met hun ouder(s) 
of verzorger(s). De kinderen worden naar hun 
nieuwe groep gebracht en de ouders/verzorgers 
mogen er een kwartiertje bij blijven. Om ongeveer 
8.50 uur gaan de ouders met de unitleider van 
de onderbouw mee naar de lerarenkamer. Daar 
krijgen zij, onder het genot van een kopje koffie 
of thee, een envelop met informatie over de KWS 
en wordt het kleuterboekje besproken. Het is ook 
een goed moment om even met andere ouders 
kennis te maken. Dit duurt ongeveer een half 

uur. Aan het einde van de ochtend (12.15 uur) 
worden de kinderen weer opgehaald uit school. 
Wanneer kinderen in de week van de eerste 
woensdag 4 jaar zijn of worden, mogen zij direct 
vanaf deze woensdag dagelijks naar school. 
Wanneer zij nog geen 4 jaar zijn mogen zij, 
de woensdagochtenden voorafgaand aan hun 
verjaardag, als wenochtenden gebruiken. Vanaf 
de dag dat het kind 4 jaar is, mag hij of zij direct 
instromen. 
Een leerling die nog voor de eerste woensdag 
van de maand 4 jaar is geworden, krijgt een 
uitnodiging voor de eerste woensdag van 
de maand ervoor. De woensdagen die nog 
tussen zijn of haar verjaardag zitten kunnen als 
wenochtenden gebruikt worden.

c. De zorg op de KWS 

Op de KWS wordt de leerlingenzorg gecoördi-
neerd door twee interne begeleiders. De interne 
begeleiders waarborgen de zorg voor zowel 
leerkrachten als leerlingen. 

Zorgverbreding is de kern van ons onderwijs. De 
grenzen van onze zorg worden bepaald door 
het kind, de leerkracht en de groep. Vragen die 
hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen wij het 
kind genoeg bieden, kan de leerkracht het aan 
en komt de groep niet te kort door één of meer 
zorgleerlingen. Als team kiezen wij voor zorg, die 
we kunnen waarmaken voor het individuele kind. 

Voorwaarden hiervoor zijn:
• Een goede klassenorganisatie
• Zelfstandig werken om tijd vrij te maken voor 

leerlingen die het nodig hebben. Gedurende 
deze tijd krijgen leerlingen extra uitleg van de 
leerstof of pré-teaching van de leerstof die nog 
gaat komen

• Voldoende ambulante tijd voor de interne 
begeleiders

• Een leerkracht die gedurende drie ochtenden 
per week leerlingen van groep 4 t/m 8 
begeleidt die op taal- en/of rekengebied meer 
nodig hebben dan de methode aanbiedt

• Een leerkracht die kinderen begeleidt in het 
kader van passend onderwijs

• Het functioneren van ouders in de zorg op 
school

• Voldoende financiële middelen voor extra 
leermiddelen

5.  DE ZORG VOOR KINDEREN
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(Wanneer er in de formatie ruimte over is, kan 
het zijn dat een leerkracht een taak krijgt om 
leerlingen met leermoeilijkheden extra te gaan 
begeleiden.)

Leerlingbespreking
Op schoolniveau vinden er minimaal driemaal 
per jaar leerlingbesprekingen tussen leerkracht 
en interne begeleider plaats. Tijdens de 
leerlingbespreking wordt aandacht besteed 
aan de leerlingen die op de zorglijst staan. In 
de leerlingbespreking wordt de voorafgaande 
periode besproken, het eventuele groepsplan 
wordt geëvalueerd, de onderwijsbehoeften 
van bepaalde (zorg)leerlingen geformuleerd 
en bekeken hoe in de groep leerlingen met 
vergelijkbare onderwijsbehoeften op een haalbare 
manier geclusterd kunnen worden. 
Naast de gesprekken tussen leerkrachten en 
interne begeleiders heeft de school een zorgteam, 
welke zes keer per jaar bij elkaar komt om de 
kwaliteit van de zorg op school te bespreken. 
Deelnemers van dit zorgteam zijn: de directeur, 
de twee interne begeleiders en de leerkracht die 
zorg draagt voor de ‘rugzak-kinderen’. 

Het groepsplan
Een groepsplan (dat voor een periode van 6 
tot 8 weken) wordt opgesteld als er te weinig 
leerrendement is. Ook kan er een groepsplan 
worden opgesteld als er sprake is van sociaal 
emotionele problematiek. Als er een groepsplan 
is opgesteld, worden ouders hiervan op de 
hoogte gesteld. Ook bij de evaluatie worden de 
ouders geïnformeerd over de resultaten van het 
groepsplan. Uit de evaluatie kan een bijstelling 
van een groepsplan volgen. 

Extern handelen
De leerlingbespreking is de schakel naar 
de bovenschoolse zorg binnen het samen-
werkingsverband. Vier tot zes maal per jaar 
ontvangen wij begeleiding vanuit de IJsselgroep 
(schoolbegeleidingsdienst) in de vorm van 
gesprekken tussen de interne begeleider en de 
orthopedagoog (collegiale consultaties). De 
orthopedagoog geeft adviezen en/of bepaalt 
welke onderzoeken er afgenomen moeten 
worden. Van de afspraken die er gemaakt worden 
maakt de ib-er een verslag en draagt er zorg 
voor dat de groepsleerkrachten en ouders op de 
hoogte worden gesteld. Tevens verwerkt de ib-er 
de gegevens in het dossier van het kind.

In geval van medische of psychosociale 
problematiek kan ten behoeve van het kind de 
ouders  geadviseerd worden extern diagnostiek, 
zorg of opvoedingsondersteuning te vragen 
bij een zorginstelling. Naar aanleiding van de 
uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met 
de externe instantie, de ib-er, leerkracht en ouders 
een plan van aanpak gemaakt.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen 
naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs. In Apeldoorn werken de twaalf 
besturen en de bijbehorende basisscholen en 
scholen voor speciaal onderwijs samen om alle 
leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. 

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat 
scholen elk kind een passende onderwijsplek 
moeten bieden. In eerste instantie op de school 
waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra 
ondersteuning en anders op een andere school 
in het regulier of speciaal onderwijs, die de juiste 
ondersteuning kan bieden. 

Wanneer extra ondersteuning aan de orde 
is, zal de leerkracht dit altijd met u als 
ouder overleggen. Als extra ondersteuning 
nodig is, wordt dit besproken met de interne 
begeleider en gedragswetenschapper van 
de school. Verder kan de school overleggen 
met de schoolmaatschappelijk werker en de 
jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan de 
school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de 
website www.swvapeldoornpo.nl. 
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Hoogbegaafde leerlingen (onderdeel van 
“zorg voor het lerende kind”)
Op onze school is ook planmatige aandacht 
voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle 
leerproces, hoge leerprestaties of vanwege hun 
talent m.b.t. een bepaald vakgebied. Een ib-er 
werkt op bepaalde tijden in de week individueel 
of in kleine groepen met deze leerlingen, binnen 
en ook wel buiten de bestaande groep. De 
betreffende ib-er begeleidt op dit punt tevens de 
groepsleerkracht. 
Deze IB-er:
• volgt de leerlingen door de jaren heen;   
• ondersteunt de groepsleerkracht;
• verzamelt aparte leerstof;
• geeft individueel, of in groepjes les;
• volgt de onderwijskundige ontwikkelingen op 

dit gebied.
De groepsleerkracht onderhoudt contact met ouders, 
desgewenst vergezeld van de betreffende IB-er.

Pedagogisch klimaat
Lesgeven in een positief pedagogisch klimaat is 
belangrijk op de KWS. Verder is een goede sfeer 
van belang waarin leerkrachten, leerlingen en 
ouders zich prettig voelen. Er zijn duidelijke regels 
om die sfeer op peil te houden. Goede sociale 

omgang met elkaar, belonen en consequent 
handelen zijn bij ons herkenbaar. Elk teamlid is 
verantwoordelijk voor eigen gedrag en handelen 
en ook leerlingen leren we verantwoordelijkheid 
voor eigen handelen te nemen. Vanuit een positief 
pedagogisch klimaat geven we leerlingen de 
gelegenheid zich zoveel mogelijk te ontwikkelen 
binnen hun eigen mogelijkheden.

Zelfstandig werken
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
zelfstandig kunnen werken. In de groepen wordt 
hieraan dan ook aandacht besteed. Het doel van 
zelfstandig werken is dat leerlingen effectiever 
kunnen werken, de doorgaande lijn zichtbaar is 
in de hele school en dat de leerkracht tijd heeft 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
extra te begeleiden. Door leerlingen zelfstandig 
te laten werken, wordt meer recht gedaan aan 
de mogelijkheden van en verschillen tussen 
leerlingen. Zelfstandig werken wordt op de KWS 
vormgegeven door planborden, dagtaken en 
weektaken. Wij werken met taakbrieven. Met 
deze taakbrieven wordt tegemoet gekomen aan 
de volgende leerfuncties: kiezen, registreren, 
oriënteren, samenwerken, routing, planning, 
beoordelen, evalueren en agenderen.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling is een 
belangrijk onderdeel van de algehele ontwikkeling 
van leerlingen. Iedereen weet dat leerlingen beter 
leren als ze lekker in hun vel zitten. Op de KWS 
zijn we ons daar terdege van bewust.
Elke dag wordt er een beroep gedaan op 
verschillende aspecten van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling: 
• omgaan met gevoelens van jezelf en anderen;
• inleven in wat de ander voelt, waarneemt, wil 

en denkt;
• zelfvertrouwen en weerbaarheid;
• omgaan met normen en waarden;
• omgaan met conflicten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling is één van de 
speerpunten op onze school. Daarom werken 
we met de Kanjertraining. Het betreft een 
doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8.

Het motto van de KWS is ‘elke dag zorg voor 
het lerende kind in een fijne sfeer’. Om die 
fijne sfeer in school en op het schoolplein te 
waarborgen gebruiken we een gedragscode. (zie 
blz. 13) Deze geldt voor leerlingen onderling, 
leerkrachten en leerlingen, leerkrachten onderling, 
leerkrachten en directie,  en ouders, met name als 
zij actief betrokken zijn in bijv. MR, OR, diverse 
commissies. 
Waar grotere groepen leerlingen langere tijd bij 
elkaar zijn, komen pesten en agressief gedrag 
voor. Om dit op een adequate manier aan te 
pakken gebruiken we een pestprotocol. In dit 
plan staat beschreven hoe er door leerkrachten, 
leerlingen en ouders gehandeld dient te worden 
in het geval van pesten. Speciale aandacht wordt 
geschonken aan digitaal pesten (m.n. in de 
bovenbouw).

Wanneer een kind op sociaal-emotioneel gebied 
meer hulp nodig heeft dan in de groep geboden 
wordt, kan de leerkracht dit bespreken met 
de interne begeleider voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Zij geeft in eerste instantie 
handelingstips voor de leerling in de groep. 
Blijkt dit niet voldoende resultaat te hebben, 
dan kan een advies voor externe hulp bijv. 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het 
Samenwerkingsverband, Intraverte etc. gegeven 
worden aan ouders.

Het Leerling en Onderwijsvolgsysteem 
(LOVS)
De observaties worden samen met 
de beoordelingen van het werk 
vastgelegd in de klassenmap. 
Bij leerlingen t/m groep 3 
(november) wordt hiervoor de 
observatiemethode Pravoo gebruikt. 
Daarnaast maken we voor groep 1 t/m 8 gebruik 
van het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) 
van CITO. Met deze schoolonafhankelijke toetsen 
van het LOVS kunnen we de vorderingen van 
individuele leerlingen, groepen leerlingen en het 
onderwijs op school volgen.
Alle toetsuitslagen worden verzameld en bewaard 
en natuurlijk worden de ouders over de resultaten 
geïnformeerd. Toetsen die wij gebruiken zijn:
 
• Kleuters:  

- Rekenen voor kleuters
- Taal voor kleuters
- Leesprotocol – kleuterscreening

• Groep 3 t/m 8: 
- Rekenen & wiskunde 
- Spelling 
- Spelling werkwoorden (gr. 7 en 8)
- Begrijpend lezen (vanaf gr. 3)
- AVI-toetsen (technisch lezen) 
 (AVI = Analyse Van Individualiseringsvormen)
- DMT = (drieminutentest vanaf gr. 3)
- Entreetoets groep 7
- Eindtoets groep 8 – in 2017 gebruiken we 

de IEP-toets.

Nadat de leerlingen de CITO-toetsen in januari 
en juni hebben gemaakt, wordt er voor de 
hele school een trendanalyse uitgevoerd door 
directie, unitleiders en interne begeleiders. 
Natuurlijk kijkt de leerkracht zelf als eerste naar 
de resultaten van zijn/haar groep. Tevens wordt 
in de bouwvergaderingen geanalyseerd hoe 
de resultaten zijn. N.a.v. deze analyse wordt 
gekeken waar we ons als school in kunnen/
moeten verbeteren.
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De rapportage aan de ouders

• Mondeling
Het welzijn van het kind en zijn of haar 
leervorderingen worden driemaal per jaar 
met ouders doorgesproken. In oktober/
november worden ouders en hun kind door de 
leerkracht uitgenodigd voor een kind-ouder-
leerkrachtgesprek. In februari en in juni hebben 
we de  zgn. ‘10-minuten-gesprekken’. 
Wanneer ouders/verzorgers of 
groepsleerkrachten dat gewenst vinden, volgen 
er meer gesprekken. Groepsleerkrachten 
bezoeken, wanneer dit wenselijk is, ouders/
verzorgers thuis: soms is het belangrijk het kind 
in de eigen huiselijke omgeving te zien.   

• Schriftelijk
Als er aanleiding voor is en als dat wordt 
afgesproken met de groepsleerkracht, kunnen 
de betreffende ouders op hun verzoek een 
gespreksverslag ontvangen dat dan voor 
‘gezien’ wordt ondertekend.
In de kleutergroepen krijgen de leerlingen een 
plakboek mee (1x) met daarin allerlei werkjes 
die de leerlingen hebben gemaakt. Vanaf 
groep 3 (dus niet in de onderbouwgroepen) 
worden tweemaal per jaar rapporten 
meegegeven; halverwege en einde schooljaar. 
Is er een (pedagogisch / didactisch) onderzoek 
geweest, dan ontvangen ouders/verzorgers 
daarvan een verslag. Ouders/verzorgers 
ontvangen de CITO-uitslagen vanaf groep1.

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt 
door hardnekkige problemen in de automatisering 
van de woordidentificatie (lezen) en/of 
schriftbeeldvorming (spellen). Vaststellen van 
dyslexie gebeurt door een erkend instituut of 
bureau. Wij op school kunnen alleen vaststellen 
dat een kind kenmerken van dyslexie heeft.

Dyslexiebeleid van de KWS
Het is belangrijk om dyslexie vroegtijdig te 
signaleren. Wij gebruiken op school o.a. het 
observatiesysteem Pravoo, de kleuterscreening 
voor oudste kleuters en door de hele school het 
Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

• Afspraken
Als er stagnaties in de leesontwikkeling 
(vaardigheden niet op niveau) worden ontdekt, 
worden ouders op de hoogte gesteld. De extra 
begeleiding vanuit school wordt meegedeeld 
en eventuele oefenmaterialen worden mee naar 
huis gegeven. Zijn de kenmerken van dyslexie 
te ernstig en de school kan de benodigde 
begeleiding niet bieden, dan kunnen ouders 
een aanvraag indienen voor onderzoek bij o.a.   
Braams & Partners of de IJsselgroep.

• Accepteren
Het is van essentieel belang dat ouders, 
leerkrachten, leerling en de omgeving het feit 
aannemen, dat het kind problemen heeft als 
gevolg van dyslexie. Het accepteren van de 
problemen van de dyslecticus vormt daarom de 
basis voor elke vorm van hulpverlening.

• Dispenseren
Dyslectische leerlingen werken langzamer 
en kunnen de aandacht bij hun schriftelijke 
taken moeilijk verdelen over de benodigde 
taakaspecten. Omdat deze niet goed 
geautomatiseerd zijn, vergt dit erg veel 
energie. Onder dispensatie verstaan we: 
de hoeveelheid werk verminderen, de tijd 
verlengen, aanpassingen doen of het kind 
vrijstellen van de opdracht (bijv.: de leerling 
mag een kladblaadje gebruiken, de andere 
leerlingen niet).

U treft op de volgende bladzijde een schema 
aan, waarbij de zorglijn binnen onze school 
aangegeven wordt. De zorglijn omtrent 
rugzakleerlingen ontbreekt in dit schema.  
Zij hebben een aparte zorglijn.
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Zorgtraject van de Koningin Wilhelminaschool Groepen 1 t/m 8

Signaleren door leerkracht
heeft de verantwoordelijkheid om 
bijzonderheden/belemmeringen 
aan te pakken, binnen de groep 
(bijv. op gebied van motoriek).

Groepsplan bijstellen  
door de leerkracht.

Gedurende het schooljaar zijn er minimaal 3 leerlingbesprekingen. Tijdens de leerlingbespreking wordt het  
kind besproken door de leerkracht met de IB-er. Hulpvraag bespreken, oplossingen bedenken, afspraken maken. 

Observatie door de IB-er in de groep
(Indien nodig extra toetsing).

Groepsplan opstellen door de  
leerkracht eventueel ondersteunt door de IB-er 

(IB-er wordt geïnformeerd).

Groepsplan uitvoeren gedurende 6 à 8 weken:
•  Binnen de groep door de leerkracht

• Groepsplannen worden bewaard in eigen digitaal leerlingdossier
•  Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd

Groepsplan evalueren door de leerkracht met de IB-er.  
Evaluatie schrijven in het groepsplan. Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd. 

 Gedragsprobleem  
gesignaleerd door de  

leerkracht/ouders.

Groepsplan afronden

Gedragswetenschapper geeft 
advies voor diagn. onderzoek. 
Ouders moeten akkoord geven.

Gedragswetenschapper bespreekt 
onderzoek en geeft advies 

aan IB, leerkracht en ouders.

Binnen school hulp geven (groepsplan, stof bijstellen etc.)
Indien de school handelingsverlegen is kan er hulp buiten de school gezocht  

worden. Leerling wordt aangemeld bij het samenwerkingsverband.

Toetsuitval:
• IV- en V- uitslag

• AVI uitval
• I+ scores

door leerkracht ingevoerd,  
waarna een groepsplan  

wordt opgesteld.

Externe hulp inschakelen 
IB-er bespreekt leerling met  

orthopedagoog van de IJsselgroep.

Gedragswetenschapper  
komt observeren

Gedragswetenschapper geeft 
advies aan IB en/of leerkracht.



26 PCBO Koningin Wilhelmina   -   Schoolgids 2016-2017

d. Externe instanties omtrent zorg, 
waar de school contact mee heeft

Passend Onderwijs
Vanuit Passend Onderwijs heeft de school 
een gedragswetenschapper (orthopedagoog) 
toegewezen die de school ondersteunt met 
vragen. Zij heeft contact met de ib-ers en op 
verzoek van hen kan ze observaties in de groep 
doen. Het kan ook zijn dat ze een keer een kind 
gaat testen, maar daar moeten ouders natuurlijk 
wel schriftelijk toestemming voor geven. 

Onderwijs tijdens een langdurige 
ziekteperiode van een leerling
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen 
Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs aan 
kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden 
verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs 

Zieke Leerlingen IJsselgroep. Wanneer komt uw 
kind in aanmerking?
• Als uw kind leerplichtig is.
• Als uw kind in verband met ziekte niet in staat 

is de school te bezoeken en het ziektebeeld 
aangeeft dat dit voorlopig niet het geval zal 
zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door 
onderwijsbevoegde vrijwilligers. Alvorens met de 
lessen wordt begonnen, wordt contact opgenomen 
met de school. Als u voor uw zieke kind graag 
onderwijs wilt hebben, thuis of in het ziekenhuis 
door leerkrachten van de SOZKA, dan kunt u 
contact opnemen met: Onderwijs Aan Zieke 
Leerlingen IJsselgroep via telefoonnummer (038) 
4257876 of via de e-mail ozl.info@ijsselgroep.nl.

Centrum voor Jeugd 
en Gezin
Het CJG (Centrum voor 
Jeugd en Gezin) is er 
voor alle vragen over 
opgroeien en opvoeden. 
U kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, 
vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het 
moment dat een kind volwassen is. Ook jongeren 
zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of 
hulp. Bijvoorbeeld of het nu om babyverzorging 
gaat of om lastige pubers, om voeding en 
gezondheid of ontwikkeling en gedrag. 
Binnen het CJG kunt u alle deskundigheid van 
verschillende professionals op één plek vinden. 
Hierbij kunt u denken aan de orthopedagoog, de 
(school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener. 
Heeft u of de leerkracht zorgen over de 
ontwikkeling van uw kind dan kan de 
school na overleg advies vragen aan het 
outreachend CJG-team. Dit team bestaat uit 
de ib-er, schoolmaatschappelijk werker en de 
jeugdverpleegkundige. Zij kunnen met hun 
specifieke kennis een bredere kijk geven op de 
ontwikkeling van het kind, advies geven, hulp 
bieden en eventueel het kind begeleiden naar 
andere hulp.
Meer informatie kunt u vinden op  
www.cjgapeldoorn.nl.

Onderzoeken voor leerlingen op de 
basisschool
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind 
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onderzocht op de leeftijd van 5 en 6 jaar en in 
groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente 
jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en 
logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. 
De contactgegevens zijn op school bekend.

Hoe kunt u het CJG vinden?
U kunt op diverse plaatsen binnenlopen in het 
CJG, bellen of contact opnemen via de website. 
Website van het CJG  www.cjgapeldoorn.nl
Telefoon nummer 055 – 3578875
De medewerkers van het CJG hebben bovendien 
regelmatig contact met school. Wilt u weten welke 
medewerkers vanuit het CJG op onze school 
komen, vraag dit dan aan de leerkracht van uw 
kind of aan de interne begeleider van school.

Motorische Remedial Teaching (MRT)
Accres verzorgt ook dit najaar weer een aantal 
cursussen ‘Motorische Remedial Teaching’ (MRT) 
voor leerlingen uit de groepen 2, 3 en 4 met 
een bewegingsachterstand. Leerkrachten kunnen 
dit tijdens de gymlessen signaleren, maar vaak 
zien ouders zelf ook dat er iets aan de hand is 
met de motoriek. Vanaf de start van een nieuw 
cursusjaar kunt u kinderen via de groepsleerkracht 
aanmelden. De uiteindelijke aanmelding wordt 
verzorgd door de interne begeleider. Zij is in het 
bezit van een aanmeldingsformulier. De prijs van 
een dergelijke cursus is vastgesteld op €140. De 
afrekening vindt via school plaats. Ouders wordt 
verzocht het geld op de schoolrekening te storten. 

St. PCBO Plusprogramma en intensieve 
taalklas
Met het Plus Programma biedt de St. PCBO 
Apeldoorn onderwijs op maat voor begaafde 
leerlingen. Onze 28 basisscholen hebben de 
ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- 
en hoogbegaafde leerlingen. Dit is het fundament, 
de Basis Plus. Op dit fundament staan twee pijlers: 
de bovenschoolse Plusklas en de Plusbegeleiding. 
Met het Plusprogramma biedt de St. PCBO 
Apeldoorn een antwoord op de begeleidings- en 
onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. Van 
begaafde leerlingen wordt vaak gedacht dat zij 
zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder waar: 
ook deze leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, 
die vastlopen op hun reguliere basisschool. 
Een aantal scholen is bezig om begaafdheid 
binnen hun zorgprofiel verder uit te bouwen en 
vorm te geven. De KWS geeft al jarenlang extra 
inhoud aan dit onderdeel.  

Intensieve Taalklassen
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de 
gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie 
grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn 
(waaronder St. PCBO). De Intensieve Taalklassen 
zijn verbonden aan twaalf scholen in Apeldoorn. 
De taalklassen zijn geschikt voor leerlingen met 
een taalachterstand. 
Er is één bovenschoolse klas voor leerlingen 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 
leerlingen in groep 4 geplaatst) twee dagen per 
week naar een Intensieve Taalklas op basisschool 
De Zevensprong, Pythagorasstraat 384.
In deze taalklas worden leerlingen taalvaardiger 
gemaakt, het accent ligt op ontwikkeling van 
de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht 
besteed aan mondelinge communicatie en 
“begrijpen wat je leest”. 
Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld 
voor de onderdelen: woordenschat, technisch 
lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. 
Scholen kunnen dit gebruiken om voor leerlingen 
die na groep 4 instromen  een ontwikkelingsper-
spectief op te stellen.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de 
directeur of de coördinator van de Intensieve  
Taalklassen, Titia Schultz, via email:  
info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.

Kids College Apeldoorn
Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool 
voor nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen 
van 10 tot 14 jaar. Bij KCA kunnen zij op 
zondagmiddag kennismaken met de boeiende 
wereld van professionals op het gebied van o.a. 
techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. Een 
wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie 
niet gauw mee in aanraking komen. De kinderen 
maken kennis met interessante mensen uit het 
bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo 
leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen 
zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en 
ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met 
als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun 
keuze voor een vervolgopleiding.

Voor meer informatie:  
www.kidscollegeapeldoorn.nl.  
Aanmelden kan via de school of de website.
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6.  DE GROEPSLEERKRACHTEN

b.  Hoe worden zieke of anderszins 
afwezige groepsleerkrachten 
vervangen?

Als een groepsleerkracht ziek is, studieverlof 
heeft, scholing volgt of om een andere reden 
afwezig is, wordt hij/zij vervangen. Dat gebeurt 
zoveel mogelijk door vaste (PCBO)-invalkrachten 
en parttimers, die bekend zijn met de sfeer, 
werkwijzen en gewoonten van de KWS. 
Alle noodzakelijke gegevens staan in de 
klassenmap, aanwezig in elke groep. Indien 
mogelijk wordt de deeltijdpartner ingeschakeld. In 
het uiterste geval, als er geen invallers te krijgen 
zijn, bestaat de mogelijkheid om de leerlingen vrij 
te geven. Ouders horen dat minimaal een dag 
van tevoren.  

c.  Stageplaatsen

Elke school heeft de verplichting studenten 
te begeleiden. De KWS geeft studenten 
van verschillende Hogescholen (PABO’s) de 
gelegenheid opgedane kennis in praktijk te 
brengen. Regelmatig komt een docent van de 
betreffende opleiding de vorderingen van de 
stagiaires bespreken. In de groep worden ze 
begeleid door de vaste groepsleerkracht.
Er kan ook sprake zijn van een ‘Leraar in 
Opleiding’, ofwel de LIO-leerkracht. In het 
laatste jaar van de opleiding aan de PABO 
worden studenten verplicht om langdurig stage te 
lopen, waarin zelfstandig lesgegeven wordt en 
waarin ook deelgenomen moet worden aan bijv. 
teamoverleg. Ook studenten die de opleiding voor 
klassenassistent (SPW) volgen, lopen geregeld 
stage op de KWS.

a.  Scholing van groepsleerkrachten

De directie stelt in samenspraak met het team 
jaarlijks een nascholingsplan op. Daarnaast 
dragen individuele groepsleerkrachten een 
eigen verantwoordelijk voor de invulling van een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (zgn. POP). Een 
POP komt tot stand tijdens een gesprek van de 
betreffende unitleider en de groepsleerkracht.
Het nascholingsplan van het team en de POP’s 
werken ondersteunend bij de uitvoering van 
ons meerjarig beleidsplan (ook wel schoolplan 
genoemd). In het nascholingsplan wordt 
aangegeven in welke zaken het team, of 
individuele groepsleerkrachten zich – extra – gaat 
verdiepen.
De meeste cursussen vinden plaats buiten de 
lesuren. Een enkele is gepland onder schooltijd, 
in die gevallen is dan vervanging noodzakelijk. 
Daarnaast houdt het team ieder jaar enkele 
studie(mid)dagen. De St. PCBO organiseert 
elk jaar een zgn. samenscholingsdag voor alle 
leerkrachten, invalleerkrachten en medewerkers. 

Geplande scholing 2015-2016: 
• Op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling 

zal de Kanjertraining een vervolg krijgen. Op 
20 januari heeft het team een studiedag.

• De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 
krijgen verdere begeleiding bij het Opbrengst 
Gericht Werken. 

• Op gebied van creativiteit zal er nascholing 
gegeven worden door Markant.

• Alle BHV-ers krijgen eenmaal per 2 jaar een 
herhalingscursus, waarbij o.a. aandacht is voor 
brandpreventie en EHBO.

• Daarnaast organiseert PCBO op de 
woensdagmiddagen diverse cursussen/
workshops/seminars m.b.t. verbreden van 
(onderwijskundige) vakkennis. 
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Ouderraad (OR)
De Ouderraad vertegenwoordigt alle ouders 
met leerlingen op de KWS. Met als doel de 
betrokkenheid van ouders mede vorm te geven 
(als aanspreekpunt en overlegorgaan, met een 
adviesfunctie naar de schoolleiding, St. PCBO 
en de Medezeggenschapsraad) en de school te 
ondersteunen bij (buiten)schoolse activiteiten als 
de kerstviering, alle activiteiten rond Sinterklaas 
(inclusief de cadeautjes) en het Paasontbijt. 
Zowel met hand- en spandiensten als met de 
noodzakelijke financiële middelen vanuit het 
Ouderraad-fonds. Dit fonds wordt gebruikt als 
dekking voor de kosten van uitstapjes (inclusief de 
schoolreisjes), evenementen, extra middelen voor 
het onderwijs en overige activiteiten. De OR vraagt 
ouders te helpen bij de uitvoering van haar taken. 
De klassenouder speelt daarbij een belangrijke rol 
als schakel tussen de ouders en de OR.

Regels voor ouders in school
Het bevoegd gezag stelt de ouders van de 
leerlingen in de gelegenheid ondersteunende 
werkzaamheden ten behoeve van de school en 
het onderwijs te verrichten. De ouders zijn daarbij 
gehouden de aanwijzingen op te volgen van de 
directeur en het overige onderwijzend personeel: zij 
blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken.

ad c. Beleidsmatige taken

De Medezeggenschapsraad
De medezeggenschap van ouders op school 
is geregeld bij wet. Deze wet bepaalt o.a. het 
aantal ouders en teamleden in deze raad. Dat is 
voor onze school: vier ouders en vier leerkrachten. 
Met elkaar volgen zij beleidsbeslissingen en 
bezien zij de uitvoering hiervan. De MR bevordert 
de openbaarheid, openheid en het onderling 
overleg binnen de school. Waar nodig levert 
de MR commentaar op zaken. De MR is tevens 
‘aanspreekpunt’ voor de ouders van de KWS.
Jaarlijks wordt er een jaarverslag aan de 
leerlingen meegegeven. Dit jaarverslag is ook te 
vinden op de website van de school. De MR heeft 
twee soorten rechten:
1. instemmingsrecht
2. adviesrecht
Een van de leerkrachten van de KWS maakt 
deel uit van de GMR, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van de St. PCBO. De 
GMR heeft inspraak op stichtingsniveau.

Betrokkenheid van ouders is zonder meer een 
noodzaak geworden. Zonder de inbreng van 
ouders, zou een deel van de op school zo 
belangrijk geachte activiteiten geen doorgang 
vinden. Het betreft:
a. onderwijsondersteunende taken;
b. uitvoerende taken; 
c. beleidsmatige taken.

ad a. Onderwijsondersteunende 
taken

Ter ondersteuning van de groepsleerkracht vindt 
in verschillende groepen begeleiding plaats door 
ouders of verzorgers (soms ook opa’s / oma’s), 
bijv.:
• Groepslezen

Totdat het kind een bepaald leesniveau bereikt 
heeft, wordt éénmaal per week in kleine 
groepjes met leerlingen hardop gelezen. Bij 
elk groepje zijn ouders nodig voor een goede 
begeleiding.

• Hulp bij kooklessen en bij het werken met de 
computer (groepen 5 t/m 8).

• Medewerking bij toetsmomenten (hier is beleid 
voor afgesproken).

ad b.  Uitvoerende taken

Op een school zijn tal van werkzaamheden, 
die extra zijn. Wij denken aan het maken van 
-speciaal- leermateriaal, het kaften van boeken, 
schoonmaak leermiddelen, of werk buiten. (plein, 
tuin en grasveld). Regelmatig zijn ouders hiermee 
bezig, uiteraard op vrijwillige basis. Dit maakt dat 
de school er verzorgd uitziet en dat leermateriaal 
een langere levensduur heeft.

Overblijven / overblijfouders
Op de KWS blijven alle leerlingen tussen de 
middag op school. De groepsleerkrachten eten 
tussen de middag met de leerlingen. Daarnaast zijn 
er ouders die ondersteuning geven als pleinwacht. 
Enkele ouders functioneren als overblijfcoördinator 
om het pleinwachtrooster tussen de middag met 
ouders te kunnen invullen. Het is noodzakelijk, dat 
er ieder jaar opnieuw voldoende ouders zijn: zij 
houden nl. het systeem van het overblijven in stand. 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen alle 
ouders informatie over het overblijven en wordt een 
pleinwachtrooster opgesteld. 

7.  DE OUDERS
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d.  Informatievoorziening aan de 
ouders over het onderwijs en  
de school

Bij een vertrouwensrelatie tussen ouders en school 
hoort een goede verstandhouding. School en ouders 
moeten elkaar duidelijk laten weten wat ze van elkaar 
verwachten. Effectieve communicatie is daarom 
voor ons een sleutelbegrip. We onderscheiden:

1.  Incidentele contacten
Als een groepsleerkracht het nodig vindt, neemt 
hij/zij natuurlijk contact op met de ouders.  
Ouders zijn altijd welkom om een afspraak voor 
een gesprek met een groepsleerkracht te maken. 
De school verwacht wel dat ouders altijd contact 
opnemen met school als hun kind “anders dan 
anders” thuis komt.

2. Geplande contactmogelijkheden
• De algemene informatieavond voor alle 

groepen. Jaarlijks wordt een speciale 
avond gepland om kennis te maken met de 
groepsleerkrachten, afspraken te maken voor 
het komende leerjaar, uitleg te geven over 
leerstof, nieuwe onderwijsontwikkelingen, 
of andere zaken die op dat moment in onze 
school spelen.

• In de maand oktober/november nodigt de 
leerkracht u en uw kind uit voor een gesprek 
over het welzijn op school.

• De spreekavonden. Dit zijn de 
10-minutengesprekken in februari en in juni.

• De inloopmiddagen.
• Aparte afspraken. Eventueel met derden: met 

een individuele leerlingbegeleider, een intern 
begeleider, de directeur.

• Interne Begeleiding: op afspraak.
• Directeur en unitleider: op afspraak. 

e. Schriftelijke informatie

• De digitale nieuwsbrief
 Minimaal één keer per maand verschijnt de digi-

tale nieuwsbrief voor ouders. Daarin informeert de 
schoolleiding u over actuele zaken. We gebruiken 
voor de schriftelijke informatie Basisschoolnet. Na 
de zomervakantie zal de naam veranderd worden 
in Digiduif. Basisschoolnet/Digiduif is een online 
en interactief platform voor Nederlandse basisscho-
len, waardoor leerkrachten en ouders effectief met 
elkaar kunnen communiceren. 

• Brieven specifiek voor één of meerdere 
groepen: uitleg over bijv. een excursie, 
incidentele hulpvragen e.d.

• OR/MR mededelingen: van berichten 
van verkeersouders tot oproepen van 
ouderwerkgroepen. 

• Informatieboekje groep 1-2. Voor ouders 
waarvan het kind voor het eerst naar groep 1 
of 2 gaat.

• De schoolgids: aan begin van het cursusjaar.
• De website (wordt zeer regelmatig vernieuwd).
• Facebook en Twitter.

f. Klachtenregeling

De KWS kent een klachtenregeling. In deze 
regeling staat de procedure vermeld, die gevolgd 
wordt als er een klacht is. De klachtenregeling 
vormt een onderdeel van ons kwaliteits-
zorgsysteem. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 
1.  Algemene klachten.
2.  Klachten m.b.t. seksuele intimidatie.
Voor adressen: Zie hoofdstuk 11.

g. Vertrouwenspersoon

De KWS is een veilige plek voor ieder kind. 
Althans, zo behoort het te zijn. Seksuele 
intimidatie zal die veiligheid altijd verstoren: 
vervelende uitnodigingen, twijfelachtige 
toespelingen, zogenaamde grapjes, de manier 
waarop iemand bekeken wordt en (natuurlijk) 
handtastelijkheden. Heel kwalijk. Een kind dat 
lastig is gevallen op school zwijgt daar vaak 
over. Het is ook moeilijk om over dergelijke 
ervaringen te praten. Als het je overkomt, kan 
praten hierover helpen. Daarom heeft de KWS 
vertrouwenspersonen. Daar kunt u in eerste 
instantie terecht. Zij nemen u serieus en helpen u 
verder. 
Voor namen en adressen: Zie hoofdstuk 11. 
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8.  ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL

c.  Scholing leraren

Veel belangrijker dan methoden die een school 
gebruikt, zijn de mensen die in de school werken. 
Aan hen hebt u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen 
ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol 
gebruikt worden. De groepsleerkrachten op 
de KWS werken niet op eigen houtje, maar 
besteden veel tijd aan samenwerking, overleg en 
scholing. Naast coaching en begeleiding, wordt 
van de groepsleerkrachten ook verwacht dat zij 
zich blijvend ontwikkelen in hun vak en bereid 
zijn hun vaardigheden te vergroten. De KWS 
probeert de mogelijkheden en capaciteiten van 
de groepsleerkrachten optimaal te benutten. Er 
wordt toegewerkt naar Integraal Personeelsbeleid 
(volgens normen  van de St. PCBO).
Onderdeel van de functioneringsgesprekken zijn 
de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de 
individuele groepsleerkracht (o.a. de persoonlijke 
leerbehoeften).
Schoolontwikkeling en ontwikkeling van de 
groepsleerkrachten staan zeer nauw in verband 
met elkaar.

Op de KWS wordt planmatig en voortdurend 
gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs, 
waarbij met name de ontwikkeling van de 
kwaliteit nauwlettend in het oog gehouden wordt. 

a.  Schoolplan 2015-2019

Een schoolplan geeft in grote lijnen de 
ontwikkeling van het onderwijs op de KWS aan. 
In schooljaar 2014-2015 is gewerkt aan het 
opstellen van een schoolplan over de periode 
2015-2019. Per schooljaar worden vervolgens 
de verbeteronderwerpen SMART geformuleerd. 
Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken 
van het INK-managementmodel, dat als 
integraal kwaliteitsmodel is ingevoerd (Het INK-
managementmodel wordt in veel bedrijven en 
tegenwoordig ook in scholen gebruikt om kwaliteit 
te meten en te verbeteren). Het schoolplan ligt ter 
inzage bij de directie. 

b.  Schooldiagnose

Om een goed inzicht te krijgen aan welke 
verbeterpunten de school moet werken, worden 
diverse meetinstrumenten gebruikt, zoals o.a.:
• tevredenheidsonderzoeken onder ouders, 

leerlingen en medewerkers door ‘Scholen Met 
Succes’ (Deze vinden éénmaal in de vier jaar 
plaats);

• we maken gebruik van de gegevens van het 
onderzoek, dat éénmaal per vier jaar door de 
onderwijsinspectie wordt uitgevoerd;

• trendanalyses van de CITO-resultaten door de 
jaren heen;

• andere onderzoeken, zoals o.a. de RI&E. 
(Risico Inventarisatie & Evaluatie) Het doel van 
een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht 
in veiligheids- en gezondheids-risico's binnen 
de school.
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9.  DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

 c.  Cito-scores groep 8

De inspectie verwacht van onze school een score 
op de eindtoets van het CITO die boven het 
landelijke gemiddelde ligt. Wij voldoen aan de 
verwachtingen. 

Jaartal Ongecorrigeerde Gecorrigeerd score
 score   (rekening houdend 
  met populatie)

2010 540,8 538,5

2011 539,8 537,8

2012    540,9 538,7

2013    539,7 537,5

2014 541,5 539,1

2015 542,2 540,0

2016 541,0 539,0

 

Uitstroomgegevens van leerlingen van groep 8:

School 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LWOO 0 0 0 0 0 0

VMBO 1 9 9 11 5 6

VMBO - T 18 15 15 12 15 37

MAVO/HAVO 26 8 18 13 15 0

HAVO/ATH/GYM 55 68 58 64 65 57

a.  Algemeen

Scholen worden met elkaar vergeleken. Daarbij 
wordt gekeken naar de kwaliteiten van scholen. 
Alleen maar kijken naar de opbrengsten heeft ook 
een andere kant. Niet alles is te meten: persoon-
lijkheidsontwikkeling, motivatie, taakbesef, etc. 
Uit onderzoek is vast komen te staan dat leerlingen 
uit een sterk sociaal-economisch milieu meer 
kansen hebben op een goede schoolcarrière. 
Scholen met verschillende samenstellingen mogen 
dan ook - naar onze mening - niet ongenuanceerd 
met elkaar vergeleken worden.

b.  Inspectierapport

Het meest recente inspectiebezoek (PKO) vond 
plaats in maart 2011. Bij dit Periodiek Kwaliteits-
onderzoek (PKO) gaat het om het kwaliteitsprofiel 
van de KWS. Dat kwaliteitsprofiel wordt beschre-
ven aan de hand van kernindicatoren, zoals 
opbrengsten, zorg en begeleiding, wet en regel-
geving. Dit rapport is op de site van inspectie in 
te zien. Alle onderdelen scoren voldoende op één 
onderdeel na. De inspectie geeft aan dat we ons 
moeten verbeteren op het gebied van analyseren 
van de gezamelde gegevens.
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• Zomervakantie  
(N.B. vr. 11-07-12 is een margedag) 
vr. 10.07 t/m vr.18.08

Ouders ontvangen een jaarkalender waarop de 
vakanties en andere activiteiten en gebeurtenissen 
vermeld staan. Ook bijv. teamstudiedagen. 
Extra vrije dagen i.v.m.: 
• Vrijdag 7 juli 2017
• studiedagen team: krijgt u nog bericht over

b.  Aanmelden van een leerling

Procedure:
• ouders maken een afspraak met de directeur 

van de school voor een intakegesprek en 
ontvangen tijdens dit gesprek o.a. een 
schoolgids, informatie over de St. PCBO, een 
aanmeldingsformulier; 

• na het kennismakingsgesprek vullen de ouders 
het inschrijfformulier in;

• de school stuurt een bevestiging van 
inschrijving;

• ouders ontvangen een bericht over de eerste 
schooldag;

• op de eerste schooldag (bij aanmelding van 
een kleuter) krijgt u van de unitleider van de 
onderbouw informatie over de gang van zaken 
in de groepen 1 en 2. Tevens krijgt u een 
kleuterboekje mee.

c.  Ziekmelding

Als een kind ziek is, willen wij dat graag horen 
(telefoon 055-5212389). Het is de bedoeling dat 
ouders de ziekmelding tussen 08.00 en 08.25 
uur doorgeven. Wij gaan er vanuit, dat een 
bezoek aan dokter, tandarts of orthodontist zoveel 
mogelijk buiten de schooltijden plaatsvindt.

a.  Schooltijden, overblijftijden, 
vakantie en extra vrije dagen

Alle leerlingen beginnen om 08.30 uur en om 
14.45 uur gaan zij naar huis. (Op donderdag-
middag zijn de groepen 1 en 2 vrij en op vrij-
dagmiddag de groepen 1 t/m 4). Iedereen blijft 
dus verplicht over, een gevolg van het rooster dat 
wij hanteren. Het voordeel hiervan is, dat aller-
lei buitenschoolse zaken, zoals tandartsbezoek, 
muziekles e.d niet onder schooltijd behoeven te 
vallen. Voor de leerlingen is het ook plezierig: ze 
hebben een langere middag na schooltijd! De 
middagpauze duurt 45 minuten (15 minuten eten 
en 30 minuten buitenspelen). 

Schooltijden:
• ma. 08.30-14.45 uur.
• di.  08.30-14.45 uur.
• wo. 08.30-12.15 uur.
• do. 08.30-14.45 uur.  

 groep 1 t/m 2: 12.00 uur.
• vrij. 08.30-14.45 uur.  

 groep 1 t/m 4: 12.00 uur.

Overblijftijden:
• Groepen 1 en 2:  

ma. en di. om 11.45 uur
• Groepen 3 t/m 5:  

ma., di. en do. om 12.00 uur 
• Groepen 6 t/m 8:  

ma, di., do. en om 12.30 uur
• Op vr. is dit 12.00 uur en op vrijdag  

geldt dit ook voor groep 5.

Vakanties & extra vrije dagen schooljaar 
2016-2017:
• Astervakantie     

ma. 17.10 t/m vr. 21.10
• Kerstvakantie     

ma. 26.12 t/m vr. 06-01
• Krokusvakantie     

ma. 27.02 t/m vr. 03.03
• Goede Vrijdag en 2e Paasdag   

vr. 14.04 en ma 17.04
• Koningsdag     

27.04
• Tulpvakantie      

ma. 24.04 t/m vr. 05.05
• Hemelvaart     

do.25.05 en vr. 26.05
• 2e Pinksterdag      

ma. 05.06 

10. PRAKTISCHE ZAKEN
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d.  Schoolverlof en leerplicht 
(tekst leerplichtambtenaar)

In de Leerplichtwet staat omschreven wanneer 
een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken 
en vrij kan krijgen; (de vrijstelling voor geregeld 
schoolbezoek).
Dit is het geval bij:
• schoolsluiting: hiermee wordt bedoeld de 

sluiting in verband met vakanties of bij 
calamiteiten;

• schorsing: een kind kan een bepaalde 
periode niet op school zijn vanwege grens- en 
normoverschrijdend gedrag. (De schorsing 
wordt naar ouders schriftelijk bevestigd en 
is in overleg met de onderwijsinspectie, de 
leerplichtambtenaar wordt van de schorsing op 
de hoogte gebracht);

• ziekte: wanneer er sprake is van ziekte van een 
leerling moeten ouders dit zo spoedig mogelijk 
melden op de ochtend zelf bij de directeur van 
de school, om ongerustheid over de reden van 
afwezigheid van het kind te voorkomen! Als 
dat niet lukt, dan dient u zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met de directeur of in 
ieder geval binnen twee dagen nadat het kind 
ziek is geworden met het opgeven van de aard 
van de ziekte;

• religieuze verplichtingen: als een kind verlof 
nodig heeft om te voldoen aan religieuze 
verplichtingen zijn ouders verplicht dit minimaal 
twee dagen van te voren te melden aan de 
directeur van de school. Voorbeelden van 
religieuze feestdagen zijn: het Offerfeest en 
Suikerfeest, het Divalfeest en het Holyfeest, het 
Joods Nieuwjaar en de Grote Verzoendag, het 
Chinese Nieuwjaar.

Verlof voor gewichtige (zeer bijzondere) 
omstandigheden
Er kunnen zich bepaalde omstandigheden 
voordoen waarbij het nodig is dat een kind 
een vrije dag nodig heeft. Voorbeelden van 
omstandigheden waarop verlof kan worden 
aangevraagd zijn:
• verhuizing van het gezin naar een andere 

gemeente: maximaal 1 dag;
• huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 

de derde graad: maximaal 1 dag (buiten de 
woonplaats maximaal 2 dagen);

• huwelijksjubileum van ouders of grootouders 
(12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar): maximaal 1 dag;

• ambtsjubileum van ouders of grootouders: 
maximaal 1 dag;

• gezinsuitbreiding: maximaal 1 dag;
• overlijden of begrafenis/crematie van 

bloedverwanten of hun partners;
• calamiteiten of ernstige ziekte van ouders, 

bloed en aanverwanten t/m de derde graad: 
periode in overleg met de directeur.  

Ook kan een kind vrij krijgen bij zogenoemde 
‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn 
omstandigheden waar ouders geen invloed 
op hebben, geen keuze in hebben: “de 
omstandigheden die buiten de wil van ouders zijn 
gelegen”. De directeur van de school is bevoegd 
om te besluiten over aanvragen van verlof tot en 
met 10 dagen in een schooljaar. Als u voor meer 
dan 10 schooldagen verlof wilt aanvragen moeten 
ouders het verzoek bij de leerplichtambtenaar van 
de woongemeente indienen. 
Aanvragen kan rechtstreeks of via de directeur 
van de school. Ouders kunnen op school een 
aanvraagformulier krijgen. De leerplichtambtenaar 
zal contact opnemen met de ouders en de 
directeur en vragen naar de mening van de 
directeur over de aanvraag van het verlof en 
dit meenemen in zijn besluit. Als ouders het niet 
eens zijn met het besluit van de directeur of de 
leerplichtambtenaar, kunnen zij binnen zes weken 
een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de 
school of de leerplichtambtenaar (voor verlof van 
meer dan 10 dagen).

Voorbeelden van situaties waarin leerlingen geen 
verlof kunnen krijgen:
• verlof voor een kind, omdat andere leerlingen 

uit het gezin al vrij zijn;
• een vakantie in een goedkope periode of 

aanbieding of door anderen betaald;
• een familiebezoek in het buitenland;
• gebrek aan boekingsmogelijkheden in de 

gewone vakantietijd;
• verlof voor een kind, omdat andere leerlingen 

uit het gezin in een andere periode vakantie 
hebben;

• latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
• het ophalen van familie;
• al jaren niet op vakantie geweest;
• het meegaan met toernooien, deelname aan 

activiteiten;
• eerder op vakantie, omdat het ticket dan 

goedkoper is.
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Vakanties buiten de schoolvakanties
Vakanties buiten de schoolvakanties zijn niet 
toegestaan. Er is echter één uitzondering. Als de 
aard van het beroep van een van de ouders het 
onmogelijk maakt om als gezin in de reguliere 
schoolvakanties twee weken op vakantie te gaan. 
Voor extra verlof wegens vakantie (vakantieverlof) 
gelden de volgende regels:
• de ouders vragen het vakantieverlof aan bij de 

directeur van de school;
• het vakantieverlof moet het liefst bij het begin 

van het nieuwe schooljaar of anders minimaal 
6 weken van tevoren aangevraagd worden;

• het vakantieverlof mag maar 1 keer per 
schooljaar verleend worden voor maximaal 10 
schooldagen. (dus niet 2 x 5 dagen);

• het vakantieverlof mag aangevraagd worden 
om de reguliere schoolvakantie die bestaat uit 
5 dagen met 5 dagen te verlengen, zodat er 
10 dagen vakantie ontstaat. Er kan daarna niet 
nogmaals beroep worden gedaan op 5 dagen. 
Voorwaarde blijft dat ouders in geen enkele 
andere schoolvakantie als gezin op vakantie 
kunnen gaan; 

• het vakantieverlof mag niet aangevraagd 
worden voor de eerste twee lesweken van het 
schooljaar;

• de directeur kan tot een juiste beslissing en 
motivering komen als hij van de ouders een 
(werkgevers/boekhouder) -verklaring krijgt 
waaruit blijkt dat het inkomen in alle vakanties 
verdiend moet worden en dat een vakantie in 
de reguliere schoolvakantie tot onoverkomelijk 
bedrijfseconomische problemen zal leiden;

• een dienstrooster (het organiseren van een 
vakantie) van een werkgever is geen reden om 
toestemming te krijgen;

• er waren in voorgaande jaren in verband 
met de aard van het beroep ook geen 
mogelijkheden om als gezin op vakantie te 
gaan.

De leerplichtambtenaar controleert jaarlijks of de 
directeur de verloven heeft toegekend volgens de 
richtlijnen en adviezen die de afdeling leerplicht 
heeft gesteld. Deze richtlijnen gelden voor alle 
scholen in het basis en voortgezet onderwijs. 
Daarmee wordt gestreefd naar eenduidigheid 
in het toekennen van verlof. De directeur van 
de school kan door de leerplichtambtenaar 
aangesproken worden op het onterecht verlenen 
van verlof of vakantieverlof of wanneer dit afwijkt 
van de gestelde richtlijnen en adviezen. 

Wilt u meer informatie over de leerplicht of denkt 
u dat de leerplichtambtenaar u bij een specifiek 
probleem kan helpen, schroom dan niet om 
contact op te nemen met de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Apeldoorn.

e.  Aanvragen van extra verlof

Een aanvraagformulier treft u aan bij het infobord 
tegenover de hoofdingang. Dat formulier vult 
u in en u levert het in bij de (adjunct-)directeur. 
De aanvraag voor extra verlof moet een week 
van tevoren bij directie ingediend worden. De 
directie reageert z.s.m. daarna schriftelijk. De 
leerplichtambtenaar brengt regelmatig een bezoek 
aan school om deze aanvragen te controleren.

f.  Schoolmelk

Sinds een aantal jaren heeft Campina een nieuw 
schoolmelksysteem ingevoerd. Zodra een kind op 
school komt, kunnen ouders een zgn. intentiever-
klaring invullen. Hiermee geven ouders aan, dat 
hun kind in principe het gehele jaar door melk zal 
drinken. Deze verklaring wordt door de school 
aan Campina gezonden. Vervolgens krijgt u een 
acceptgirokaart waarmee voor een periode van 
tien weken betaald kan worden. Tegen het einde 
van die tien weken wordt automatisch voor de 
volgende periode een nieuwe acceptgirokaart toe-
gezonden. Bij deze regeling kan gekozen worden 
voor halfvolle melk, volle melk, chocolademelk of 
drinkyoghurt. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf 
iets meegeven voor in de pauze: een beker melk, 
vruchtensap (liever geen limonade).

g.  Gymkleding

Elke week hebben de leerlingen bewegingson-
derwijs. Kleuters gymmen in ondergoed en op 
gymschoenen (graag met naam) in de speelzaal 
bij ons op school. Voor groep 3 en 4 geldt: mak-
kelijke sportkleding waarin je kunt gymmen. Vanaf 
groep vijf bestaat de kleding uit een wit shirt met 
KWS embleem en een blauw sportbroekje. Deze 
kleding is aan te schaffen via de Ouderraad/
school. Uiteraard gebruiken de leerlingen ook 
gymschoenen (graag naam in kleding/schoenen/
tas). Voor sporttoernooien heeft de school de 
beschikking over aparte sport-kleding. 
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Voor een optimale herkenbaarheid en/of veilig-
heid bij uitstapjes en sportevenementen gebruiken 
alle leerlingen een felgekleurd hesje met KWS-
opdruk. De leerkrachten zullen aangeven wanneer 
dit hesje gedragen wordt. 

h.  Benodigdheden

vanaf groep 3:  lijm, gum, schaar, kleurpotloden, 
puntenslijper

vanaf groep 4: Stabilo pen. Zie verder groep 3
vanaf groep 5: zie bovenstaande, + een 

23-gaats ringband met tab-
bladen

vanaf groep 6: zie bovenstaande + stevige tas 
en een schoolagenda

i. Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Alle leerlingen blijven verplicht tussen de middag 
over en maken dus gebruik van de Tussen 
Schoolse Opvang (TSO).
• Tussen de middag wordt er onder leiding  van 

de leerkracht gegeten. 

• Daarna gaan de leerlingen naar buiten en 
krijgen de leerkrachten een half uur pauze. 
Tijdens het spelen op het schoolplein is in ieder 
geval één teamlid aanwezig met daarbij een 
vijftal ouders die assisteren als pleinwacht. 

We verwachten hierbij van alle ouders hun 
medewerking. Aan het eind het schooljaar 
wordt een pleinwachtrooster opgesteld voor het 
volgende schooljaar en horen de ouders hoe hoog 
de financiële bijdrage voor het overblijven dat 
jaar zal worden. De bijdrage voor TSO heeft een 
verplichtend karakter. De TSO is ondergebracht 
in een Stichting zonder winstoogmerk (Stichting 
Tussen Schoolse Opvang PCBS Koningin 
Wilhelmina). Het reglement van de Stichting kunt 
u lezen op de website van de school. Wie de 
bestuursleden zijn en hoe u ze kunt bereiken is te 
lezen in hoofdstuk 11. Doordat we werken met 
een vrijwilligersvergoeding voor de ouders die 
pleinwacht lopen (vergoeding is € 6 per uur), 
weten we de kosten voor de TSO laag te houden. 
Voor het seizoen 2015-2016 was de bijdrage per 
keer overblijven € 0,36. Voor het seizoen 2016-
2017 zullen de kosten gelijk blijven.

j. 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 Leergeld helpt gezinnen als het 
inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het 
bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen 
van 4 tot 18 jaar.
U kunt een afspraak maken via telefoon  
(06-12675159 elke dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 15.00 uur m.u.v. schoolvakanties) of via 
e-mail (info@leergeldapeldoornvoorst.nl).

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.
 
Voor meer informatie:  
www.leergeldapeldoornvoorst.nl
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k. Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt om extra’s voor 
leerlingen (en vaak ook hun ouders) naast het fei-
telijke onderwijs te financieren. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de schoolreisjes, het Sinterklaas-
feest en de traditionele Kerst- en Paasvieringen. 
Daarbij worden zaken als speeltoestellen, boeken 
voor de bibliotheek en Stabilo pennen in groep 3 
betaald vanuit het fonds. In principe is deze bij-
drage vrijwillig. De ouderraad hoopt echter toch 
op uw medewerking. Wanneer u niet betaalt, kan 
uw kind mogelijk niet aan alle activiteiten deel-
nemen. Mocht betaling desondanks tot financiële 
problemen leiden, kunt u mogelijk gebruik maken 
van de kwijtscheldingsregeling. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Ouderraad.   
De hoogte van de ouderbijdrage wordt per jaar 
vastgesteld door de Ouderraad. De bijdrage in het 
seizoen 2015 – 2016 bedroeg €50 per kind. Alle 
ouders ontvangen vervolgens een brief met nadere 
informatie over de bijdrage aan het begin van elk 
schooljaar. De ouderraad stuurt over de ouderbij-
drage aan ouders een aparte Ouderraadbrief.

l. Verkeerssituatie

Bij de Loolaan zorgen de verkeersbrigadiers 
(KWS-ouders) voor een veilige oversteek. Om 
gevaarlijke situaties rondom school te vermijden, 
willen wij u met klem vragen:
• te parkeren in de daartoe bestemde vakken;
• niet te parkeren in de Prof. Röntgenstraat 

(gedoogbeleid naast Oranjepark is ingetrokken; 
kort laden en lossen is daar toegestaan);

• niet te parkeren in de Paul Krugerstraat of 
voorbij de hekken van het gebouw;

• in ieder geval niet te parkeren bij de uitgang 
van de school;

• nooit “even” de auto in de oprit te zetten;
• de aanwijzingen van onze verkeersbrigadiers 

op te volgen (= ouders/ groepsleerkrachten die 
het verkeer regelen). 

• te parkeren bij het Sportfondsenbad.

Kinderen -en ouders/verzorgers- die op de fiets 
komen: het is niet toegestaan op het terrein 
van de school te fietsen. Alle ouders worden 
bij deze uitgenodigd zich aan te melden als 
verkeersbrigadier. De verkeersouder coördineert 
dit. Zij kan ook alle informatie verschaffen 
over tijden, plaats, kinderopvang tijdens het 

‘brigadieren’ e.d. De coördinatoren zijn  
Giselle Verhagen en Maggy Mulder.  
(gverwoerd@hotmail.com).

m. Aansprakelijkheid

De leerlingen vinden het soms leuk om dure spel-
letjes e.d. mee te nemen naar school. Wij raden 
dit sterk af. De school is er niet voor verzekerd en 
kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. Zo 
is de KWS ook niet aansprakelijk te stellen voor 
verloren voorwerpen en/of kleding van uw kind.

Schadeclaims:
Zo nu en dan gebeurt er een ongelukje: bijv. 
een te wild opengegooide deur, waarvan de 
ruit sneuvelt. In zo’n geval is er doorgaans geen 
sprake van opzet en declareren wij de schade 
bij onze verzekering. Zijn wij van mening dat 
het voorkomen had kunnen worden of is er zelfs 
sprake van opzet, dan loopt de afhandeling van 
de schade via de verzekering van de ouders. 

n. Procedure m.b.t. klachten

Wanneer ouders klachten hebben betreffende 
de behandeling van hun kind of zaken rond 
het groepsgebeuren, dan vragen ouders een 
gesprek aan met de groepsleerkracht(en). Is de 
uitkomst van dit gesprek niet bevredigend, dan 
kunnen ouders een onderhoud aanvragen met de 
unitleider of met de directeur van de KWS. Als het 
probleem vervolgens niet is opgelost, kan de MR 
en/of contactpersoon KWS benaderd worden (tel: 
zie hoofdstuk 11). Deze horen aan, adviseren en 
bemiddelen.  
Samengevat:
1. betreffende groepsleerkracht(en)
2. unitleider 
3. directeur
4. MR / contactpersoon 
5. algemeen directeur St. PCBO
6. regionale / landelijke commissie

Is het, gelet op de aard van de klacht, niet mo-
gelijk om de klacht op bovenstaande wijze af te 
handelen, dan kan een beroep gedaan worden 
op de klachtenregeling St. PCBO. Deze ligt - met 
toelichting - ter inzage op school.
Voor klachten m.b.t. seksuele intimidatie is 
de procedure anders: de KWS heeft een 
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groepsleerkracht bij wie ouders (of kinderen) 
terecht kunnen (voor namen, zie hoofdstuk 11). 
Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan de ouder 
desgewenst contact opnemen met de directeur, 
de schoolarts of de GGD. Zie ook St. PCBO-
procedure en hoofdstuk 11 voor de adressen.

o. Vrijstelling onderwijs

Een beroep op vrijstelling kan worden gedaan 
wegens vervulling van plichten die voortvloeien 
uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kan 
het voorkomen, dat leerlingen niet mogen/kunnen 
meedoen aan onderwijsactiviteiten. In alle geval-
len worden vervangende onderwijsactiviteiten 
aangeboden, al dan niet in de eigen groep en 
binnen de mogelijkheden van de KWS op dat 
moment.

p.  Regels voor toelating

Bijna alle leerlingen beleven hun eerste schooldag 
op vierjarige leeftijd of tijdens de kennis-makings-
dagen voorafgaande aan hun vierde verjaardag. 
De ouders laten hun kind bij de juf van groep 1 
achter. Dit is een spannende en belangrijke dag 
voor de ouders en hun kind. De kleuter is op die 
leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed 
voor zijn (taal)ontwikkeling om samen met leeftijd-
genootjes al naar school te gaan. De leerlingen 
volgen vanaf dit moment het onderwijsprogramma 
van de school met de verplichtingen die daarbij 
horen.

Kinderen zijn volgens de Leerplichtwet leerplichtig 
vanaf de eerste schooldag in de maand na hun 
vijfde verjaardag. Een kind dat op 10 oktober 
zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op 
de eerste schooldag van de maand november 
leerplichtig.
Soms is een volledige schoolweek nog te intensief 
voor 5-jarigen. Daarom biedt de Leerplichtwet een 
mogelijkheid dat een 5-jarige vijf uur per week 
minder naar school hoeft te gaan en thuis mag 
blijven (dit heet een vrijstelling, de ouders beslui-
ten dit in overleg met de directeur).
De ouders en de directeur bepalen samen voor 
welke periode deze vrijstelling geldt.
Mochten deze vijf uren nog niet genoeg blijken te 
zijn, dan mag de directeur van de school beslui-
ten om nog vijf uur extra vrijstelling te verlenen. 

Zodra een kind zes jaar is, geldt deze mogelijk-
heid van vrijstelling niet meer.
Bij ons op de KWS kennen we één instroommo-
ment per maand. Mocht een kind op dat moment 
nog net drie zijn, dan zal nooit de officiële regel 
voor toelaatbaarheid (tien dagdelen toegestaan 
voor 3-jarigen) overschreden worden. We gaan 
er wel vanuit, dat uw kind zindelijk is. De ouders/
verzorgers dienen de grondslag en doelstelling 
van de school te onderschrijven en het liefst te 
ondersteunen. In bepaalde gevallen kan, alvorens 
tot toelating over te gaan, worden bekeken of de 
school kan voldoen aan de specifieke behoeften 
die een bepaalde leerling geeft. 

q. Schorsing / 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 i.c. de Raad van Bestuur van de St. PCBO 
schriftelijk medegedeeld.
Verwijdering van een leerling, op basis van niet te 
tolereren gedrag van de leerling of diens ouders/
verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het 
bevoegd gezag de betrokken groeps-leerkracht 
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. Een 
voorbeeld van ernstig wangedrag en/of ernstige 
verstoring is bijv. het verbaal/fysiek bedreigen 
van medeleerlingen en personeel.

r. Luizenprotocol

Op elke school komt van tijd tot tijd hoofdluis 
voor. Ouders hebben een meldingsplicht en na 
elke vakantie wordt er (door vrijwillige ouders) 
gecontroleerd. Dit alles staat beschreven in het 
zgn. luizenprotocol: een verplicht handelingsplan 
om verdere besmetting tegen te gaan. Op de 
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jaarlijkse ouderkalender staat vermeld wanneer er 
luizencontrole op de KWS plaatsvindt. Natuurlijk 
is uw hulp bij de luizencontrole van harte welkom.

s.  Rookvrije school

De KWS heeft een duidelijk beleid m.b.t. tot roken:
• In school en op het schoolplein mag niet 

gerookt worden;
• Groepsleerkrachten roken onder schooltijd niet 

in het bijzijn van de leerlingen;
• In de lessen wordt aandacht besteed aan dit 

onderwerp.

t.  Schoolplein

Het schoolplein van de KWS is particulier terrein 
(in tegenstelling tot veel andere schoolpleinen). In 
principe is vóór en na schooltijd het schoolplein 
verboden terrein. Meestal gaat de schoonmaker 
als laatste weg. Dan wordt het plein tot de 
volgende morgen afgesloten door middel van een 
hek.
Het spelen van (alleen) KWS-kinderen (tot 13 
jaar) op het schoolplein buiten de schooltijden (of 
zodra het kind vrij is van school) wordt ondanks 

het bovenstaande gedoogd, nl. op ma. di. wo. 
en do. tot 16.30 uur. Er is echter geen toezicht: 
De ouders blijven dus verantwoordelijk en 
aansprakelijk. Dit beleid kan echter wijzigen als 
daar aanleiding toe is.

u. Video / foto’s website / gebruik 
mobieltjes

De school heeft een website waarop u informatie 
over onze school kunt lezen. Tevens kunt u foto’s 
zien van diverse activiteiten. Bovendien worden 
er regelmatig foto’s geplaatst op de website 
waarop leerlingen te zien zijn die met een 
activiteit bezit zijn. U kunt bij de directie van de 
school schriftelijk aangeven dat u bezwaar heeft 
tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de 
website. 
In het kader van de wet op privacy is op PCBO-
niveau afgesproken, dat er geen adressen en 
telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en 
ouders worden geplaatst. 

Het gebruik van mobiele telefoons, iPods en 
andere multimedia players door leerlingen van de 
KWS is de afgelopen jaren fors toegenomen. 
Met de huidige generatie mobiele telefoons/
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multimedia players kan allerlei foto- en 
filmmateriaal worden gemaakt. Dit materiaal kan 
eenvoudig op het Internet worden geplaatst en 
daarmee komt de privacy van veel leerlingen, 
ouders en leerkrachten in gevaar.
In de bovenbouwgroepen zijn hier duidelijk 
afspraken over gemaakt met de leerlingen. Het 
blijkt echter dat er ook steeds meer leerlingen in 
de midden- en onderbouwgroepen over mobieltjes 
beschikken. Voor alle duidelijkheid geven wij 
u hier de schoolafspraken over het gebruik van 
mobiele telefoons en andere multimedia players 
door leerlingen van onze school: 
• Mobiele telefoons, iPods, e.d. worden niet 

tijdens schooltijden door leerlingen gebruikt. Zij 
dienen uitgeschakeld te zijn. Bij calamiteiten 
kunnen leerlingen altijd gebruik maken van 
de schooltelefoon. Alleen in overleg met de 
leerkracht mag eventueel gebruik worden 
gemaakt van de eigen telefoon.

• Als ouders het wenselijk vinden, dat hun 
kind een mobiele telefoon, iPod e.d. bij zich 
heeft, dan zorgt de leerling ervoor, dat deze 
tijdens schooltijden uit is en niet zichtbaar is. 
De leerling kan de mobiele telefoon inleveren 
bij de groepsleerkracht of houdt de mobiele 
telefoon in de tas. Onder schooltijden verstaan 
wij de volledige tijd waarop de leerling zich 
op het schoolterrein van de KWS bevindt. 
Alleen met toestemming van de leerkracht kan 
hiervan worden afgeweken. (bijvoorbeeld: 
de leerling vraagt aan de leerkracht mobiel te 
mogen melden dat hij of zij veilig op school is 
aangekomen)

• De school is niet aansprakelijk voor schade aan 
mobiele telefoons en andere multimedia van 
leerlingen.

Als bovenstaande schoolafspraken worden 
overtreden, neemt de groepsleerkracht de mobiele 
telefoon voor 1 week in. Met deze afspraken 
willen we o.a. voorkomen dat fenomenen 
als cyberpesten plaatsvinden. Ook willen we 
zorgvuldig omgaan met de privacy van de 
leerlingen, ouders en het personeel. 
Bij overtreding van de regels krijgt de leerling een 
standaardbrief mee, waarin de ouders worden 
ingelicht. 

v.  Sponsoring

In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan, 
denk bijv. aan advertenties, sportkleding.

De St. PCBO heeft omtrent sponsoring regelgeving 
gemaakt. Deze regelgeving is in overeenstemming 
met het convenant sponsoring, zoals afgesloten 
door de staatssecretaris met 15 organisaties in het 
primair en voortgezet onderwijs.

w. Verzekering

De KWS heeft een collectieve aansprakelijkheids-
verzekering afgesloten bij de Besturenraad.
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 attenderen u in dat 
verband op twee aspecten, die vaak aanleiding 
zijn tot misverstand.

• Ten eerste is de school of het schoolbestuur 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval 
zou zijn, zou alle schade die in schoolverband 
ontstaat door de school moeten worden 
vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 
mensen, maar berust op een misverstand. De 
school is alleen aansprakelijk en daarmee 
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 rechtsplicht. Het is dus 
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid 
van de kant van de school. Een voorbeeld 
daarvan is schade aan een bril tijdens de 
gymnastiekles. Die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan 
ook) niet door de school vergoed. 

• 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 aan-sprakelijkheidsverzekering 
afsluiten.
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x.  Gescheiden ouders en de school

Wie hebben er recht op informatie van scholen?
Scholen worden meestal geconfronteerd met één 
van de volgende drie situaties:
a. de ouders van een leerling zijn uiteen zonder 

dat er sprake is van een scheiding van tafel en 
bed of van echtscheiding;

b. de ouders zijn uiteen en de rechter heeft 
bepaald dat beide ouders gezamenlijk het 
ouderlijk gezag zullen blijven uitoefenen;

c. de ouders zijn uiteen en de rechter heeft 
bepaald dat één van beide ouders met het 
ouderlijk gezag zal worden belast.

ad a. In deze situatie mag de school ervan 
uitgaan dat de informatie over het kind beide 
ouders zal bereiken als deze aan het huisadres 
van het kind wordt gestuurd. Indien de ouder die 
het kind feitelijk verzorgt de andere ouder niet 
informeert, dan is die ouder in gebreke. Niet de 
school. Echter, wanneer die andere ouder zich bij 
de school meldt en om informatie vraagt, dan is 
de school verplicht die te geven.

ad b. In deze situatie mag de school er op 
aandringen dat de informatie via de ene ouder 
bij de andere terecht komt. Dus dat de informatie 
naar één adres wordt gestuurd. De school kan 
echter het verzoek krijgen de informatie naar 
verschillende adressen te sturen. Ook voor deze 
situatie geldt dat indien één van beide ouders zich 
bij de school meldt met het verzoek om informatie, 
de school verplicht is dat verzoek te honoreren.

ad c. In deze situatie rust op de school de 
(passieve) informatieplicht ten aanzien van de 
ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast.

Op welke informatie heeft men recht?
Ouders die in de situatie a of b verkeren, hebben 
recht op alle informatie waarover de school 
beschikt. Ze hebben ook het recht van inzage 
in het leerlingdossier; ze mogen aan dit dossier 
gegevens toevoegen, ze mogen er gegevens uit 
verwijderen en gegevens eruit corrigeren. Anders 
ligt het met ouders die in situatie c verkeren. In 
de praktijk doen zich de meeste problemen voor 
bij het informeren van de ouder die niet is belast 
met het ouderlijk gezag. Het recht van deze ouder 
strekt zich uit tot alle informatie die de school, 
naar eigen gebruik, over de vorderingen van 
de leerling verstrekt. Meer in concreto gaat het 

daarbij om de volgende elementen:
• uitnodigingen voor rapportbesprekingen en 

ouderavonden;
• de mondelinge informatie die bij zulke 

gelegenheden wordt verstrekt;
• de toezending of overhandiging van het 

leerlingrapport;
• het overleg over handelingsplannen;
• de toezending van het afschrift van het 

onderwijskundig rapport bij wisseling van 
school of bij het verlaten van de school;

• de ontvangst van de beslissing van de PCL 
inzake de noodzaak van plaatsing op een 
speciale school voor basisonderwijs binnen het 
samenwerkingsverband.

y.  Kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang (VSO en NSO), 
peuterochtendgroep

De KWS werkt samen met zowel Koningskind als 
Mams.

Koningskind:
Voor leerlingen van de KWS is op aangrenzend 
terrein een zelfstandige BSO genaamd 
Koningskind Kinderopvang. Ze biedt aan: 
• een kinderdagverblijf (3 mnd. – 4 jaar,  

07.45 – 18.15 uur);
• peutergroep (2 en 3 jaar, 08.30 – 12.00 uur) 

Verlengde POG (07.45 uur – 14.30 uur);
• buitenschoolse opvang (4-12 jaar,  

07.30 uur – 8.30 uur (VSO) en aansluitend op 
• schooltijden tot 18.15 uur (NSO); 
• tevens geopend op de sluitingsdagen van de 

KWS. 
 
Koningskind Kinderopvang locatie Centrum/ 
de Parken bestaat uit een kinderdagverblijf, 
peutergroep en buitenschoolse opvang. De locatie 
is gevestigd aan de Paul Krugerstraat, hetzelfde 
gebouw waar de KWS ook lokalen gebruikt. De 
buitenschoolse opvang heeft een aparte ruimte 
aan de Hoofdstraat die verbonden is met het 
Kinderdagverblijf door middel van een mooie, 
ruime tuin.
Overige informatie kunt u vinden op  
www.koningskind.nl of via het aanspreekpunt 
voor het kinderdagverblijf: Niké Nuijten  
(tel: 055- 5 222 524). 
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Wie zijn wij?
Koningskind Kinderopvang locatie Centrum/
Parken bestaat uit een kinderdagverblijf, 
peuterochtendgroep en voor- en naschoolse 
opvang. We zijn een verlengstuk van de 
belangrijkste leefomgeving … namelijk thuis, 
waarin de omgeving is afgestemd op de 
ontwikkeling van het kind. 

Koningskind kenmerkt zich door:
• Enthousiast, kundig en goed opgeleid personeel 
• Een sfeer van aandacht voor elkaar
• Warmte, speelsheid en plezier
• Een zorgvuldig voorbereide omgeving, 

leeftijdsadequaat
• Een groep waarin voor iedere leeftijd 

uitdagende zones aanwezig zijn
• Een ontmoetingsplek waar ouders gehoord  

en ondersteund worden

Wat is onze visie?
Onze visie benadert de wijze waarop kinderen 
tot ontwikkeling komen. Ieder kind maakt tijdens 
de ontwikkeling gebruik van o.a. intelligenties en 
vaardigheden die ingezet worden om te spelen en 
te leren. Uit onderzoek door dr. Howard Gardner 
zijn er 8 intelligenties (meervoudige intelligenties 
ofwel m.i.) te onderscheiden, 8 verschillende 
manieren om kinderen te laten leren en zich te 
ontwikkelen. Bij Koningskind noemen we dit 
de 8 knap’s, te weten beeldknap, natuurknap, 
taalknap, rekenknap, beweegknap, muziekknap, 
samenknap en zelfknap.

Elk kind krijgt de kans zich te ontwikkelen op een 
manier die het best aansluit bij zijn/haar
persoonlijke individuele belevingswereld. De 
een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk 
door gebruik te maken van taal. De ander ziet 
snel verbanden of logische gevolgen. Een derde 
blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik 
van klanken en ritmes. Door deze verschillende 
talenten (intelligenties) van kinderen als 
uitgangspunt te nemen, kunnen kinderen zich op 
hun geheel eigen wijze ontwikkelen.

De omgeving van ons kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang is afgestemd op deze 
vermogens. De ruimte is ingedeeld in verschillende 
zones die aansluiten bij de verschillende knap’s 
en we bieden materialen en activiteiten aan die 
hierbij aansluiten.

Wat betekent dat voor ons 
kinderdagverblijf?
Ons kinderdagverblijf (KDV) richt zich op kinderen 
van 3 maanden tot 4 jaar. Koningskind heeft 
een huiselijk karakter om zoveel mogelijk aan 
te sluiten op de gezinssituatie en voor kinderen 
een vertrouwde plek te bieden. Wij zijn iedere 
werkdag, gedurende het hele jaar, geopend van 
7.30 uur tot 18.30 uur. Gedurende de dag staat 
het individuele kind centraal, zonder het belang 
van samen zijn en samen spelen uit het oog te 
verliezen. Ruimtes zijn zo ingericht, dat ieder kind 
op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de 
peuterochtendgroep?
Een ochtend bij de peuterochtendgroep (POG) 
staat voor gezellig samenzijn, leerzaam bezig
zijn, ontmoeting en plezier maken voor peuters 
van 2 tot 4 jaar. Het is een goede combinatie
tussen spelen, ontwikkelen en voorbereiden op 
school. De peuters kunnen tussen 8.15 uur en
9.00 uur gebracht worden en tussen 11.30 
uur en 12.00 uur weer opgehaald worden. De 
peuterochtendgroep is iedere werkdag geopend, 
met uitzondering van de schoolvakanties.

Wat betekent dit voor onze verlengde 
peuterochtendgroep?
Naast de reguliere peuterochtendgroep, biedt 
Koningskind Kinderopvang Centrum/Parken ook
een verlengde Peuterochtendgroep (VPOG) aan. 
Deze groep sluit precies aan op de schooltijden 
van de KWS. Kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 
9.00 uur gebracht worden en tussen 14.00 uur 
en 14.30 uur weer worden opgehaald. Binnen 
de verlengde peuterochtendgroep worden ook ge-
regeld activiteiten ondernomen, zoals het maken 
van een uitstapje naar de winkel of het park of het 
bakken van heerlijke koekjes. Deze VPOG wordt 
aangeboden op maandag, dinsdag en donder-
dag, gedurende de reguliere schoolweken.

Wat betekent dit voor onze voorschoolse 
opvang?
Kinderen tussen de 4 en 13 jaar kunnen de dag 
rustig beginnen tijdens onze voorschoolse opvang 
(VSO). Vanaf 7.30 uur kunt u uw kind brengen. 
Onze begeleidster(s) vangen uw kinderen in alle 
rust op. Even wat drinken/eten, een tekening 
maken of even kletsen, alles is mogelijk. Vlak 
voor schooltijd worden de kinderen door onze 
begeleidsters naar school gebracht.

11. KONINGSKIND KINDEROPVANG (tekst Koningskind)
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maar het kennismaken met sporten en bewegen; 
het plezier hierin krijgen, het kunnen groeien 
in je sociale omgang horen daar ook bij. In 
samenspraak met het kind het zelfbeeld van een 
kind zowel mentaal als fysiek benoemen zorgt 
ervoor dat we sportadvies kunnen geven aan u als 
u dat wilt.

Uw kind komt bij BSOsport Kinderopvang omdat 
hij of zij graag beweegt. Hier bij BSOsport 
kunnen kinderen op een leuke manier vele sporten 
en spellen doen samen met andere kinderen uit 
de omgeving. Uw kind kan zich ontwikkelen op 
vele gebieden en daarbij ook nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes maken die ook graag buiten zijn. 
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om een keer 
wat rustiger aan te doen en lekker een boekje te 
lezen in een van de hoeken van het clubhuis. 
Tijdens de vakantieperiode zullen wij zo goed als 
het kan op zoek gaan naar evenementen waar 
de hoofdzaak zich richt op sport, daarnaast 
is er zeker ook tijd voor een dagje plezier en 
ontspanning.
De teamleden hebben diverse achtergronden, 
toch is iedereen gericht op de bewegingsactoren 
van de mens. Met name de observatietechniek 
van onze begeleid(st)er(s) vinden wij belangrijk. 
Hierdoor kijken zij op eenduidige wijze naar 
de kinderen en hun bewegingsontwikkeling. 
BSOsport werkt met hoog gekwalificeerde 
mensen, de meeste zijn ALO geschoold, enkele 
zijn van het CIOS. Allemaal zijn ze zeer begaan 
met kinderen en geselecteerd op flexibiliteit en 
inventiviteit. Iedere dag zorgen zij voor een 
aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Bij BSOsport worden de kinderen door de 
sportbegeleiders opgehaald van school en naar 
de sportlocatie gebracht. Daar gaan de kinderen 
zich eerst omkleden, om vervolgens gezellig 
met z’n allen wat te gaan eten en drinken. 
Na het opruimen en schoonmaken begint het 
sportprogramma. Dit programma is gebaseerd 
op een sportjaarplan. Achterliggende gedachte 
van dit jaarplan is om de kinderen met zoveel 
mogelijk verschillende sporten kennis te laten 
maken. Zo kunt u denken aan voetbal, hockey 
en basketbal, maar ook atletiekonderdelen, 
stoeispelletjes en badminton komen gedurende het 
schooljaar een aantal keren voorbij. Aan het eind 
van de middag mogen de kinderen nog even vrij 
spelen en worden ze opgehaald door de ouders.

Wat betekent dit voor onze naschoolse 
opvang?
Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen spelen op de 
BSO van Koningskind. De kinderen worden altijd 
door de begeleidsters opgehaald van school en 
spreken op de BSO eerst de dag door onder 
het genot van wat drinken en wat eten. Na het 
drinken kunnen kinderen zelf kiezen hoe ze 
hun middag gaan invullen. De BSO bestaat uit 
verschillende ‘zones’ (er zitten nooit meer dan 10 
kinderen in een zone) en biedt op deze manier 
voor ieder kind wel iets leuks aan. Zo kunnen 
kinderen in onze spelzone spelletjes spelen en 
maken ze de lekkerste recepten in de kookzone. 
Ook staan er twee bussen klaar waarmee wij 
regelmatig op pad gaan naar bijvoorbeeld de 
kinderboerderij, het bos of een museum. Voor de 
oudere kinderen is er ook een huiswerkkamer, 
waar ze zich rustig kunnen concentreren op 
schoolopdrachten. Ons BSO gebouw is het hele 
jaar geopend tot 18.30 uur. In vakanties zijn wij 
van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend. 

Geïnteresseerd?
Spreekt het concept van ons kinderdagverblijf, 
peuterochtendgroep of onze voor- en naschoolse 
opvang u aan? Wij geven u graag een 
rondleiding. U kunt contact opnemen met de 
hoofdbegeleidster.
E-mail: nike@koningskind.nl 
Website: www.koningskind.nl 

Paul Krugerstraat 7
7311 AN Apeldoorn
055-522 25 24

BSOsport Kinderopvang 
staat volledig in het teken van 
bewegen. Tijdens de opvang 
van BSOsport wordt er een sportprogramma 
aangeboden door de sportbegeleiders. Deze 
begeleiders zijn allemaal gediplomeerde mensen 
op sportgebied. Kinderen op een leuke en 
sportieve manier begeleiden tijdens sport en spel 
is ons streven.

Sport en spel omvat meer dan alleen deelnemen; 
verzorgen, coachen, leiden en natuurlijk 
enthousiasmeren. Wij zien sporten als een 
samenkomst van tal van eigenschappen. 
We streven ernaar als kinderopvang organisatie 
kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen 
in sportief en motorisch opzicht. Presteren mag, 
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MAM's Kinderopvang biedt opvang aan die 
aansluit bij de opvoeding en de leefwereld van
het kind. Dagelijks biedt MAM's een warme, 
passende speelomgeving voor kinderen, waarin 
ze met liefde en vakkennis worden begeleid. 
MAM's Kinderopvang vindt het belangrijk dat 
ouders niet alleen een keuze maken op basis van 
prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis 
van de kwaliteit en haar pedagogisch beleid.
Belangstellende ouders zijn daarom van harte 
uitgenodigd voor een rondleiding bij een van de 
gewenste locaties van MAM's.
 
Diensten van MAM's
MAM's Kinderdagverblijf (KDV) richt zich op 
kinderen van 3 maanden tot 4 jaar en biedt deze
jonge kinderen een vertrouwde, warme plek, 
zodat ouders met een gerust hart aan het werk
kunnen gaan. MAM's Kinderdagverblijf is het 
gehele jaar, 52 weken, tijdens werkdagen 
geopend. MAM's is geopend van 07.00 tot 
18.30 uur, het laatste half uur tot 19.00 uur kan 
op aanvraag worden ingezet.
Deskundige MAM's specialisten bieden meer dan 
opvang. Ze begeleiden het kind in de
ontwikkeling en zijn partner van de ouder(s) en 
verzorger(s) bij de opvang van hun kind(eren).
 
MAM’s Peuterkamer
Vanaf 1 juni 2013 is op onze MAM’s vestiging 
aan de Canadalaan de MAM’s Peuterkamer 
gevestigd. Deze peuterschool is er voor kinderen 
van 2,5 tot 4 jaar.
MAM’s biedt hier een afgestemde omgeving 
waarbij peuters zich binnen een rijke 
leeromgeving spelenderwijs en in hun eigen 
tempo kunnen ontwikkelen. Hierbij moet gedacht 
worden aan taalstimulering, maar ook aan 
bijvoorbeeld beweging, techniek of cultuur. Dit 
alles gebeurt niet alleen op onze locatie, maar 
ook daarbuiten. De MAM’s specialisten kunnen de 
peuters bijvoorbeeld meenemen naar de bakker 
om de hoek, kijken hoe brood gebakken wordt 
of naar een kindervoorstelling bij de Gigant. Het 
gaat erom dat kinderen dingen ontdekken en 
leren op een speelse manier. 
De Peuterkamer van MAM's heeft een 
samenwerking met de KWS. De peuters kunnen in 
overleg met school gymmen in de speelzaal van 
de KWS en aanwezig zijn bij maandsluitingen 
van de KWS. 
  

12.  MAM'S KINDEROPVANG  (tekst MAM's Kinderopvang)

MAM's Naschoolseopvang (NSO) is 
onderverdeeld in twee takken:
• MAM’s BSO
 De buitenschoolse opvang vindt plaats 

na school en niet te vergeten in de 
schoolvakanties. De buitenschoolse opvang is 
er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 
De MAM's BSO start wanneer de school uit 
gaat. MAM's haalt de kinderen uit school en 
laat hen kiezen op het kiesbord met welke 
activiteit zij de middag willen doorbrengen. 
Kinderen die het moeilijk vinden om keuzes 
te maken worden hierbij begeleid. Na samen 
wat gegeten, gedronken en verteld te hebben, 
wordt er gestart met de activiteit.

 
Er zijn twee BSO locaties waarvan de KWS 
kinderen momenteel gebruik van maken. 
• BSO in ons gezellige pand aan de Jachtlaan
• BSO bij onze vestiging MAM's Sport en Avontuur
Aan de Jachtlaan worden veelal activiteiten aan-
geboden in de huiselijke sfeer. Bij MAM's Sport 
en Avontuur welke gevestigd  is bij Victoria Boys 
ligt de nadruk op het aanbieden van verschillende 
sportactiviteiten en het samen ontdekken in de na-
tuur. Daarnaast zal ook daar ruimte zijn voor het 
spelen van spelletjes, knutselen en koken.
 
Aanmelden via de website
Bij MAM's Kinderopvang zijn alle kinderen 
welkom. Inschrijven kan het beste via de website, 
www.mamskinderopvang.nl 
Op de website staan de vestigingen die MAM's 
heeft. Ga naar de vestiging waar u uw kind wilt 
aanmelden. Hier vindt u de button inschrijven. Klik 
hierop en nu volgt er het inschrijf formulier van uw 
vestiging. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in 
en druk op de button verzenden.
De inschrijving wordt nu direct verzonden en u 
zult een auto-replay in uw mailbox ontvangen.
 
Vervolgens neemt MAM's contact met u op voor het 
maken van een afspraak, wij ontmoeten u graag.
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4. Samenstelling St. Tussenschoolse 
Opvang

• Dhr. H. van den Bosch, voorzitter 
overblijfkws@pcboapeldoorn.nl 

• Mevr. L. Edelenbosch penningmeester
• Mevr. N. van Ingen, secretaris
• Mevr. D. van de Vlugt, lid

5.  St. PCBO

Postbus 328, 
7336 BA Apeldoorn
Bureau St. PCBO
Jean Monnetpark 27
7336 BA Apeldoorn
055 - 522 4477
www.pcboapeldoorn.nl
info@pcboapeldoorn.nl

6. Onderwijsinspectie

RIK Inspectie
Hanzebaan 310
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
038 - 4257820

7. Landelijke Klachtencommissie

Klachtencommissie Chr. Onderwijs
Mevr. Mr. A.C. Melis - Gröllers
Postbus 694
2270 AR Voorburg
070 - 386 1697 
Fax: 070 - 348 1230
info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org 

8. Contactpersoon seksuele 
intimidatie

• Mevr. A. v. Meulen-Mensink (groepsleider) 
tel. school: 055 - 521 2389

• Mevr. A.M. Reijers-Drijber, (unitleider) 
tel. school: 055 - 521 2389

1. Managementteam van de KWS

• Dhr. F. Niezink, directeur, 
fniezink@pcboapeldoorn.nl 

• Dhr. H. Harbers, adj.directeur en  
unitleider bovenbouw 

 hharbers@pcboapeldoorn.nl
• Mevr. A.M. Reijers, unitleider middenbouw, 
 areijers@pcboapeldoorn.nl
• Mevr. G. de Kroon, unitleider onderbouw, 
 gkroon@pcboapeldoorn.nl

2. Samenstelling MR

• Oudergeleding:
- Mevr. A. Verhage, voorzitter
- Dhr. M. Kompagne, lid
- Mevr. M. Giacotto, lid
- Dhr. Y. Maurice, lid

• Personeelsgeleding:
- Mevr. I. Vergeer, secretaris 
- Dhr. T. van der Veen
- Mevr. I. Geurtz – Jeeninga
- Mevr. S. Aalten - Logtenberg

3. Samenstelling OR

• Pieter Eversdijk, voorzitter 
p.eversijk@allfinance.biz

• Raimond Simons, penn.
• Leon Schot, lid
• Karin van Duijvenbode, lid
• Tineke Boom, lid
• Meri Ismirova, lid
• Viola den Hartog
• Annemarie Bos

13.  NAMEN, ADRESSEN EN OVERIGE GEGEVENS
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9. GGD Stedendriehoek

055 - 577 2700
www.ggdstedendriehoek.nl
 

10. Vertrouwenspersoon St. PCBO

Dhr. dr. R.W. Dijkstra
Tutein Noltheniuslaan 5
7316 BD Apeldoorn
055 - 521 4720

Dhr. dr. P. Slump
Aubadestraat 14
7323 LB Apeldoorn
055 - 366 7565

11. Leerplichtambtenaar

Postadres:
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
055 - 580 1989
Bezoekadres:
Activerium, Deventerstraat 46
 



48 PCBO Koningin Wilhelmina   -   Schoolgids 2016-2017

‘Elke dag zorg voor het lerende kind in een fijne sfeer’



PCBO Koningin Wilhelmina

Professor Röntgenstraat 10

7311 AM Apeldoorn

055 - 521 23 89

kws@pcboapeldoorn.nl

kws.pcboapeldoorn.nl

Koningin Wilhelmina is onderdeel van:

‘Elke dag zorg voor het lerende kind in een fijne sfeer’
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