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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van PCBO De Kring

Voorwoord
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Contactgegevens

PCBO De Kring
Voldersdreef 304
7328CA Apeldoorn

 0555334146
 http://www.kring.pcboapeldoorn.nl
 kring@pcboapeldoorn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Frank Arentsen kring@pcboapeldoorn.nl

Unitleider groep 5 t/m 8 Miriam van den Breemen kring@pcboapeldoorn.nl

Unitleider groep 1 t/m 4 Eva Heijboer kring@pcboapeldoorn.nl

Onze school is een van de 27 scholen van PCBO Apeldoorn. De directie geeft binnen de grenzen van het 
mandaat van het College van Bestuur leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door 
een tweetal unitleiders (onderbouw 1-4 en bovenbouw 5-8), een tweetal leerkrachten met zorgtaken en 
een goed opgeleid team van leerkrachten. De school is van ons allemaal!

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

342

2019-2020

Op 1 oktober staan er ca. 345 leerlingen ingeschreven op PCBO De Kring. Deze leerlingen zijn verdeeld 
over 13 groepen. Het aantal leerlingen per groep varieert, er is geen harde onder- of bovengrens maar 
30 leerlingen in een groep is in de praktijk nog net behapbaar. We kiezen er bij de groepsgrootte voor 
om de reeds aanwezige leerlingen de onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden waar ook zij recht op 
hebben. Dit kan betekenen dat uw kind niet kan worden geplaatst.
PCBO De Kring hanteert dit schooljaar (20-21) noodgedwongen een leerlingenstop. Met alle leerlingen 
die al aangemeld zijn zitten alle kleutergroepen in de loop van het schooljaar vol. Wilt u weten of er 
toch plaatsingsmogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in een hogere groep, neem dan contact op met de 

Schoolbestuur

Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 5.549


Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn.
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directie van de school. Voor volgend schooljaar zijn er nog wel (beperkt) plaatsingsmogelijkheden.

De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Opvallend is dat een relatief grote 
groep kinderen woonachtig is in andere delen van De Maten of zelfs in andere stadsdelen. Ouders 
kiezen zeer bewust voor het inschrijven op PCBO De Kring, iets waar we trots op zijn.

Kernwoorden

Uitdaging

Zelfkennis en zelfvaardigUniek

Samenwerken Oplossingsgericht

Missie en visie

Missie en visie

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind een eigen plek in de samenleving vindt en daar een passende 
bijdrage aan gaat leveren. Wij geloven ook dat ieder kind nieuwsgierig en leergierig is en zich elke dag 
ontwikkelt. Het is onze missie om onze leerlingen te helpen in hun ontwikkeling, op weg naar hun eigen 
plek.

Visie

Wij zijn PCBO De Kring. Wij zijn een school, in de wijk De Maten, waar we de kinderen die aan ons zijn 
toevertrouwd een zinvolle en inspirerende tijd geven. Wij zijn een open christelijke basisschool. Uw kind 
is welkom ongeacht uw achtergrond. De verhalen uit de Bijbel vormen voor ons een vaste 
inspiratiebron. Hier geven wij dagelijks zichtbaar vorm en inhoud aan. Kinderen leren vooral vanuit 
nieuwsgierigheid. In een veilige en uitdagende omgeving stellen onze leerlingen zich open voor nieuwe 
ervaringen en leren andere mogelijkheden te ontdekken. Hierbij maken wij waar mogelijk ook gebruik 
van onze omgeving.
Wij zijn een school waar je les krijgt van bevlogen mensen. Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een 
groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning en begeleiding. Wij spelen in op de 
verschillende leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur.
Om dit te realiseren zijn kundige teamleden nodig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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professionaliteit. Hierbij gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen.
Wij geloven dat ieder mens bijzonder is en eigen talenten heeft. Binnen PCBO De Kring creëren we 
mogelijkheden voor kinderen, teamleden en ouders om met deze talenten aan de slag te gaan. 
Hierdoor leer je zelf beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen mee.
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Naast volop aandacht voor de vakken rekenen, taal en lezen, 
zorgen we dat kinderen zich, door wereldoriëntatie thematisch en in samenhang aan te bieden, breed 
ontwikkelen. Dit vinden wij belangrijk. Samenwerken, oplossingsgericht denken, communicatieve 
vaardigheden, creativiteit en kennis van ICT zijn vaardigheden voor een succesvolle toekomst.
Wij doen wat we zeggen. Wij hebben de ambitie het optimale uit uw kind en elkaar te halen. Wij geven 
ook duidelijk aan wat onze mogelijkheden hiertoe zijn. Wij zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en 
afspraken. Wij zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert 
aantoonbaar de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn wij open in onze communicatie over uw kind en 
verwachten van u hetzelfde. 
Kinderen, teamleden en ouders maken samen een goede school. Ieders positieve bijdrage hieraan is 
onmisbaar. Binnen PCBO De Kring is samenwerken daarom dagelijks zichtbaar. Wij stellen met deze 
visie hoge doelen aan ons zelf en aan elkaar, maar realiseren ons ook dat fouten maken menselijk is. Dit 
geldt voor kinderen, ouders en teamleden. Wij leren hiervan om zo onze gezamenlijke droom waar te 
maken: door goed en uitdagend onderwijs kinderen handvatten bieden om op te kunnen groeien tot 
zelfstandige, gelukkige mensen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen. Wij zijn PCBO 
De Kring.

Prioriteiten

Scholen zijn voortdurend bezig met veranderingen en verbeteringen. Ook op De Kring is dit een 
doorlopend proces. We willen kinderen iedere dag, ieder jaar en gedurende de gehele basisschooltijd 
graag bieden wat ze nodig hebben om tot een gewenste kindafhankeijke ontwikkeling te komen. Dit 
doen we binnen de kaders van het PCBO Strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2023 en vanuit onze 
eigen streefbeelden. Achtereenvolgens:

1. Op onze school leren alle kinderen in een veilige omgeving op een voor hen passend(e) niveau, 
tempo en wijze waarbij we de ontwikkeling monitoren en zo nodig bijsturen.

2. Op onze school ontwikkelen kinderen vaardigheden die ze later in de maatschappij het meest nodig 
hebben.

3. Op onze school leren kinderen zichzelf kennen en bouwen ze voort op hun sterke punten en eigen 
voornemens.

4. Op onze school werken we aan een professionele cultuur om zo onze ambities te laten slagen.

5. Op onze school staan we samen met ouders en eventuele hulpverleners rond het kind zodat dit tot 
maximale ontwikkeling kan komen. 

Vanuit het beleidskader en onze streefdoelen bepalen we ieder jaar opnieuw aan welke verbeteringen 
we gaan werken en met welk doel. De actuele ontwikkelingen staan in ons jaarplan en zijn bij de 
directie opvraagbaar.
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Identiteit

De PCBO/schoolidentiteit is Christelijk: De C van PCBO Apeldoorn is in onze organisatie een levendige 
werkelijkheid. Christelijk onderwijs geven wij handen en voeten met behulp van rituelen, verhalen en 
liederen. We beschouwen de christelijke grondslag als een moreel kompas waar we ons handelen, 
denken en geloven op kunnen baseren en aan kunnen toetsen. Door dialoog geven wij hier invulling 
aan. 

Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol omdat ze unieke schepselen van God zijn. 
Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. We zingen, lezen en vertellen over het leven van 
Jezus en werken hierbij iedere dag vanuit Trefwoord . Tegelijkertijd stellen wij ons respectvol en open 
op naar eenieder met een andere religie. In het schoolleven werkt dit door in de omgang met elkaar, in 
de verhalen en vieringen en in het zijn van een voorbeeld. In ons onderwijs staan daarom waarden 
centraal als: respect, vertrouwen, omzien naar elkaar en naastenliefde.
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Op PCBO De Kring werken naast een vakleerkracht voor gym en een voor handvaardigheid ook een 
onderwijsassistent en een tweetal leerkrachtondersteuners. Laatstgenoemden bieden binnen of buiten 
de klas aan kleine groepen leerlingen extra ondersteuning en/of begeleiding.

Ook hebben een aantal leerkrachten specialistische opleidingen gevolgd waaronder die van taal-, 
reken-, hoogbegaafdheid-, en jonge kind specialist.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Vervangingen worden op PCBO De Kring geregeld door de afdeling P&O van PCBO Apeldoorn. In de 
regel verloopt dit soepel en is er op de verlofdag(en) een vervanger aanwezig. Maar met het grote 
tekort aan leerkrachten, ook in Apeldoorn, kan het voorkomen dat er geen vervanging is en kinderen 
die dag op een andere manier worden opgevangen. Dat kan zijn op school maar soms wordt ook een 
beroep gedaan op ouders. Er is dan sprake van lesuitval en de kinderen uit de betreffende hebben die 
dag geen les. Ze blijven thuis en ouders regelen de opvang zelf. Het spreekt voor zich dat lesuitval 
alleen als laatste middel wordt ingezet en dat u als ouder zo mogelijk de dag ervoor wordt 
geïnformeerd.

Bovenstaand geldt niet alleen bij verlof maar ook in geval van ziekte van de leerkracht. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

We vinden het belangrijk dat kleuters zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Ontdekkend en 
onderzoekend leren en goede observatie zijn hierbij belangrijke aspecten in ons kleuteronderwijs.  
Daarin past niet een strak rooster voor de 'vakken' die kleuters krijgen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. 's Ochtends ligt het accent op taal, rekenen en lezen (RTL-
vakken) en kunen kinderen aan eigen doelen werken. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige 
vakken. We werken projectmatig in blokken van 5-6 lesweken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld 
Maatschappij en gezag) waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek 
geïntegreerd worden aangeboden. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op 
passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
30 min 30 min

Op PCBO De Kring gaan alle kinderen even lang naar school. Per jaar krijgt een leerling 940 uur les. 
Gedurende 8 jaar basisonderwijs komt dit neer op 7520 uur. Daarmee voldoet de school aan het 
wettelijk vereiste aantal uur dat hieraan gelijk is.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Daktuin
• Keuken
• Podium (met licht en geluid)
• Apart schoolplein voor kleuters

Het onderwijs op PCBO De Kring is erop gericht om kinderen naast rekenen, taal en lezen ook in de 
breedte te ontwikkelen om zo onze visie vorm te geven. De faciliteiten waar de school over beschikt 
dragen hier mooi aan bij. 

Daarnaast werken we samen met Coda om ieder jaar weer een mooi cultuurprogramma te bieden. Het 
thema en het aanbod variëren maar sluiten wel aan op de actualiteit en/of de lessen die worden 
gegeven. De ouderraad van de school draagt bij aan de kosten hiervoor.
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Op De Kring wordt nauw samengewerkt met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Tegen de tijd 
dat kinderen doorstromen naar het basisonderwijs is er contact met de 'aanleverende' partij. Dit kan 
bestaan uit een telefonische overdracht, een schriftelijk of een combinatie hiervan. Ook ontvangen 
ouders na aanmelding bij school een vragenlijst waarop ze kunnen aangeven hoe de ontwikkeling van 
hun kind tot dusver is verlopen. De overdracht vanuit de psz/kdv en de vragenlijst van ouders vormen 
belangrijke input voor een succesvolle start op de basisschool. Als kinderen naar school gaan 
verwachten we dat ze zindelijk zijn. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de directeur.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Om uw kind zo goed mogelijk van onderwijs en ondersteuning te voorzien kennen we op school vier 
verschillende ondersteuningsniveaus, ieder met een eigen traject. Deze niveaus van zorg zijn:

1. Basisondersteuning, in de klas door de leerkracht, eventueel een onderwijsassistent;
2. Extra Ondersteuning, vaak buiten de klas en 1:1;
3. MDO (Multi Disciplinair Overleg), met inzet/betrokkenheid van expertise van binnen of buiten de 

school;
4. Maatwerk om te komen tot een ander passend onderwijsaanbod, vaak plaatsing op een SBO of 

SO school.

In het schoolondersteuningsplan zijn deze niveaus verder uitgewerkt en beschreven. Het plan is te 
downloaden op deze pagina en/of op school opvraagbaar. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 1

Intern begeleider 7

Onderwijsassistent 25

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 1

Fysiotherapeut 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We werken wekelijks in alle groepen aan de ontwikkeling van sociale competenties via de methode 
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Goed Gedaan! Tijdens de lessen delen we ervaringen, leren we omgaan met bepaalde situaties en 
krijgen we inzicht in onszelf en de ander. De lessen werken preventief en dragen bij aan een veilig 
schoolklimaat op PCBO De Kring.

In ons sociaal en fysiek veiligheidsplan ligt vast hoe we handelen in geval van pesten. Goed Gedaan in 
combinatie met ons eigen handelen zorgen voor een veilig schoolklimaat en werkt preventief m.b.t. 
pestgedrag.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Vragenlijsten SCOL en WMK.

De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, 
welbevinden en sociale veiligheid. Deze wordt twee keer per jaar afgenomen onder leerkrachten en 
leerlingen vanaf groep 6. Daarnaast werken we met WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten) waarmee 
we om het jaar een leerlingenenquête doen naar de veiligheidsbeleving van kinderen vanaf groep 5. De 
uitkomsten van zowel de SCOL als WMK afnames geven ons een goed en gefundeerd beeld van de 
veiligheidsbeleving en de eventueel te nemen maatregelen. Bij kinderen die in de lagere groepen zitten 
zijn we extra alert op de veiligheidsbeleving en komt dit zo nodig aan de orde in gesprekken met de 
kinderen zelf of met hun ouders.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Mw. E. Heijboer en Dhr. R. Heutinkveld. U kunt de anti-
pestcoördinator bereiken via eheijboer@pcboapeldoorn.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Mw. E. Heijboer en Dhr. R. Heutinkveld. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via eheijboer@pcboapeldoorn.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij vinden het van essentieel belang dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Daarom zijn 
er verspreid over het schooljaar verschillende momenten waarop wij elkaar informeren. Zo:

• ontvangen alle nieuwe kinderen op school een huisbezoek van de leerkracht;
• is er aan het begin van schooljaar een informatieavond voor iedere groep;
• wordt ieder schooljaar gestart met een facultatieve gespreksronde waarin u als ouder relevante 

punten rond uw kind kunt bespreken;
• wordt er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsmoment georganiseerd zodat 

ouders met de leerkracht en onderling kennis kunnen maken;
• vinden er in de maanden november en maart voortgangsgesprekken plaats tussen school en 

ouders. Vanaf groep 5 zijn dit 'driehoekgesprekken' en nemen kinderen ook deel aan deze 
gesprekken;

• wordt ieder schooljaar afgesloten met wederom een facultatieve gespreksronde;
• ontvangen de kinderen twee keer per jaar een portfolio waarin hun ontwikkeling zichtbaar is.

Daarnaast is er ook altijd ruimte voor een extra gesprek, mocht dit nodig zijn. Het initiatief kan zowel 
bij u als ouder liggen als bij de leerkracht.

Parro
Naast alle mondelinge contacten communiceren we ook digitaal met u. Dat doen we met Parro. Parro 
is een online communicatieplatform waarmee basisscholen interactief via een app met ouders kunnen 
communiceren. Denk aan de activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, de 10- 
minutengesprekken maar ook het delen van foto’s van een schoolreisje bijvoorbeeld. Eén duidelijk 
platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer u uw kind(eren) aanmeldt krijgt u 
toegang tot deze omgeving.

Ouderparticipatie is onontbeerlijk binnen het onderwijs. Het is bewezen dat betrokkenheid van ouders 
de kwaliteit van het onderwijs verhoogt. We zijn dan ook erg blij dat er ieder jaar veel ouders het 
onderwijs op De Kring ondersteunen. Zo kunnen ouders helpen bij het organiseren van diverse 
activiteiten zoals het schoolreisje of de Koningspelen. Ook zijn er mogelijkheden om mee te werken 
aan de EHBO lessen in groep 8, de kooklessen in groep 6 of als pleinwacht tijdens de pauze. Ouders zijn 
ook van harte welkom bij de afsluiting van projecten of vieringen van de kerst of pasen.

In alle groepen vinden meerdere keren per jaar oudergesprekken plaats waarin de ontwikkeling van uw 
kind wordt besproken. Vanaf groep 5 vinden deze gesprekken plaats met deelname van uw kind. 
Ouder, kind en leerkracht praten dan samen over de ontwikkeling en de punten die hierbij van belang 
zijn. Deze 'driehoekgesprekken' hebben een hoge mate van betrokkenheid tot gevolg en het zorgt 
ervoor dat u zich educatief partner voelt bij uw eigen kind.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderpanel
• Ouderenquêtes

Klachtenregeling

We proberen door een open en constructieve communicatie, waarbij ook ruimte is voor opbouwende 
kritiek en feedback, te voorkomen dat er onenigheid of ruis ontstaan. Mocht dit om welke reden dan 
ook toch voorkomen, dan is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Mocht u daar geen gehoor 
vinden of gaat uw klacht over het onderwijs in het algemeen, dan neemt u contact op met de directeur. 
We vinden het belangrijk uw klacht zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen en een oplossing te vinden 
die past bij u en de school. Vindt u het lastig om uw klacht met school te bespreken dan kan de 
contactpersoon of de vertrouwenspersoon van PCBO u hierbij helpen.

Contactpersonen van de school:
Eva Heijboer, leerkracht groep 1/2D, alle lesdagen aanwezig, behalve op maandag. e-mail: 
EHeiboer@pcboapeldoorn.nl
Rijk Heutinkveld, ouder van school, contactgegevens via de groepsleerkracht. 

Vertrouwenspersoon PCBO:

zie hiervoor www.pcboapeldoorn.nl/complimenten-en-klachten/ 

Mocht het om wat voor een reden dan ook niet lukken uw klacht op te lossen, dan is er een landelijke 
klachtencommissie waar u uw klacht kunt indienen. Deze commissie gaat ervan uit dat u eerst 
geprobeerd heeft het met school op te lossen. Het adres is:

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel.nr. 
070 - 386 16 97, info@klachtencommissie.org

Andere mogelijkheden waar u uw klacht kunt bespreken:

1. Inspectie van het Onderwijs: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
2. Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)
3. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen voor een ieder ter 
inzage op school.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50

Daarvan bekostigen we:

• Buitenspeelgoed

• EHBO lessen

• Haps kamp groep 7

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Door ouders bij diverse schoolactiviteiten te betrekken kunnen wij samen de kinderen beter begeleiden 
en laten genieten van hun schooltijd.  Voorbeelden van zaken waarbij uw hulp gevraagd wordt:

• de klussengroep;
• koken met de leerlingen;
• hoofdluiswerkgroep; 
• handenarbeid;
• schoonmaakavonden;
• koken met de leerlingen;
• sportactiviteiten;
• vervoer en begeleiding van kinderen bij excursies;
• helpen bij pleinwacht (10.30-11,30 uur);
• de schoolbibliotheek;
• de school versieren voor Sinterklaas en Kerst;
• ........

Contactgegevens:

Medezeggenschapsraad: mrkring@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad: orkring@pcboapeldoorn.nl
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Naast de vaste ouderbijdrage een kleine bijdrage aan kamp groep 8, Hapskamp groep 7 en schoolreisje.

Ook voor de overige schoolkosten geldt dat de betaling ervan vrijwillig is. Maar bedenk dat als een 
ouder niet betaalt de activiteit door alle overige ouders wordt betaald. 

De ouderbijdrage dient in het najaar te worden betaald. Als uw kind gedurende het schooljaar 
instroomt betaalt u een evenredig deel. Er zijn betalingsregelingen mogelijk voor ouders die hierom 
vragen. De directie kan hier meer over vertellen. 

De ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De Ouderraad doet een voorstel en vraagt om 
instemming van de MR. Mocht betaling van de ouderbijdrage niet mogelijk zijn dan is een 
betalingsregeling mogelijk en/of financiële ondersteuning door derden (bijvoorbeeld Stichting 
Leergeld). Voor meer informatie neemt u contact op met de directeur.

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verus. De 
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Om misverstanden te voorkomen:

1. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Bij ziekte graag doorgeven per telefoon en voor 9.00 uur op 055-5334146.

Mocht uw kind onder schooltijd ziek worden dan nemen wij contact met u op of met het doorgegeven 
noodnummer. Zonder uw toestemming mag uw kind niet zelfstandig naar huis gaan. Zorg in ieder 
geval dat een of meer noodnummers op school bekend zijn.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof dient te worden aangevraagd middels het verlofformulier dat op de website en op school 
verkrijgbaar is. Uw aanvraag dient tenminste 10 dagen voor het feitelijke verlof te zijn ingediend. Er zijn 
strikte voorwaarden voor verlof, deze staan op het formulier vermeld.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk wanneer er 
sprake is van een verwijtbare fout. Een voorbeeld: tijdens de gymnastiekles krijgt een leerling 
door een ongelukkige samenloop van omstandigheden per ongeluk een bal tegen het hoofd met 
als gevolg een kapotte bril. De veroorzaker maar ook de school is in dit geval niet aansprakelijk 
voor de schade want er is geen sprake van een verwijtbare fout. 

2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat 
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Observaties bij de kleuters maar ook (tussentijdse) toetsen en/of signaleringen vanaf groep 3 zijn 
belangrijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Vanaf groep 3 nemen we twee maal per 
jaar Cito toetsen af voor technisch en begrijpend lezen (luisteren), rekenen, en spelling. De resultaten 
worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem en geanalyseerd door de groepsleerkracht in samenspraak 
met de intern begeleider. Per leerling en per groep wordt vervolgens gekeken welke vervolgacties 
nodig zijn om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Na een half jaar herhaalt deze cyclus 
zich. Naast de Cito-toetsen worden ook methodetoetsen afgenomen om te kijken of leerlingen de 
lesstof gesnapt hebben. De toetsresultaten zijn via het ouderportaal door ouders in te zien. Zo kunnen 
ouders zelf ook de ontwikkeling volgen en eventuele vragen stellen tijdens de 10-minutengesprekken.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Ivm Corona is de eindtoets 19-20 niet afgenomen. Dit was een landelijk besluit vanuit de overheid. Met 
een gemiddelde eindscore van 82,6 in schooljaar 18-19 blijft PCBO De Kring boven de ondergrens zoals 
die door de inspectie wordt gehanteerd. En daar zijn we als team heel blij mee!! Alle leerlingen hebben 
meegedaan aan de IEP-eindtoets. Twee leerlingen telden niet mee bij het berekenen van het 
gemiddelde, zij zijn om gegronde redenen niet meegenomen in de berekening.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 11,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,8%

vmbo-(g)t 29,4%

vmbo-(g)t / havo 11,8%

havo 8,8%

havo / vwo 11,8%

vwo 14,7%

Het kiezen van een school voor Voortgezet Onderwijs behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
ouders. Het is natuurlijk van groot belang voor de leerlingen dat de definitieve inschrijving plaatsvindt 
op een school waar hij/zij qua niveau het beste past. Om te komen tot een goed advies kijken we niet 
alleen naar de verstandelijke mogelijkheden van de leerlingen, maar hechten we ook waarde aan zaken 
als werkhouding en doorzettingsvermogen.

In groep 7 (maart) hebben alle leerlingen en hun ouders in een gesprek met de leerkracht een "pré-
advies" voor het VO ontvangen. In groep 8 (november) vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats, 
deze gesprekken worden met ouders en de kinderen gevoerd. In deze gesprekken informeren we 
ouders en leerlingen over het voorlopig definitieve advies van onze school wat betreft instroom in het 
VO. In april maken alle leerlingen de IEP-eindtoets. Is de score hoger dan het uitgebrachte voorlopig 
definitieve advies dan heroverwegen we in gesprek met ouders dit advies. Is de score gelijk of lager dan 
blijft het advies ongewijzigd en is daarmee definitief. Een eventuele aanpassing van het advies wordt 
doorgegeven aan de VO-school. We volgen met deze stappen het wettelijk kader zoals dit in Nederland 
geldt.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Samen verantwoordelijkWerk preventief

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Werk preventief
"Voorkomen is beter dan genezen". Een veilige en fijne sfeer voor kinderen, ouders en leerkrachten is 
cruciaal om met elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarom werken we via de methode Goed 
Gedaan en Trefwoord dagelijks aan onze sociale vaardigheden. 

Samen verantwoordelijk
De kracht van De Kring zit in het feit dat we ons als team verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van 
alle kinderen op onze school en hier ook naar handelen. We kunnen erop rekenen dat we elkaars 
kinderen "zien". Hierin is de samenwerking met ouders een belangrijke pijler.

Wees nieuwsgierig
Inzicht in jezelf en de ander helpt om respect te hebben voor elkaar. We dagen kinderen, ouders en 
onszelf uit om niet te oordelen maar nieuwsgierig te zijn naar de ander, een verhaal van de ander en de 
achtergrond of aanleiding van een situatie. 

Via de methode Goed Gedaan! werken we wekelijks met de kinderen in alle groepen aan de 
ontwikkeling van sociale competenties. Tijdens de lessen delen we ervaringen, leren we omgaan met 
bepaalde situaties en krijgen we inzicht in onszelf en de ander. De lessen werken preventief en dragen 
bij aan de fijne sfeer op PCBO De Kring. 

Via verschillende instrumenten monitoren we de veiligheid op school. Deze instrumenten worden in 
een cyclus van 4 jaar als volgt ingezet:

- in jaar 1 en 3 wordt een risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd (RI&E) waarmee de algemene 
veiligheid van interieur en gebouw in kaart wordt gebracht. Eventuele manco's staan in het plan van 
aanpak en worden ingepland om te worden verholpen. 

- in jaar 2 en 4 vindt een tevredenheidsonderzoek plaats onder leerlingen (vanaf groep 5), leerkrachten 
en ouders. De uitkomst wordt met ouders en MR gedeeld en daar waar nodig worden verbeteringen 
doorgevoerd. 

- ieder jaar vullen kinderen uit de  groepen 6 t/m 8 de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) 
vragenlijst in, dit doen ze twee keer per schooljaar (voor-en najaar). Via deze vragenlijsten geven 
kinderen inzicht in hun welbevinden en geven ze een waardering voor de sociale veiligheid op school. 
Ook leerkrachten vullen de SCOL voor alle kinderen twee keer per jaar in. Met het verkregen inzicht 
worden zo nodig  maatregelen genomen om de veiligheid van individuele leerlingen en/of binnen de 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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groep te vergroten. Op leerlingniveau kan de uitkomst ook met de ouder worden besproken, dit op 
initiatief van de groepsleerkracht. 

5.5 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg; WMK-PO. We gebruiken dit systeem om 
onze kwaliteit te monitoren en op een planmatige wijze te verbeteren. We werken vanuit een 
meerjarenplanning en stellen ieder jaar een jaarplan op. Hierdoor beoordelen en verbeteren we de 
kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze.

Iedere vier jaar brengen we onze kwaliteit in kaart door het uitvoeren van quick-scans. Onderwerpen 
die hierbij aan bod komen zijn:

1. Aanbod
2. Zicht op ontwikkeling
3. Extra ondersteuning 
4. Didactisch handelen
5. Samenwerking
6. Toetsen en afsluiten.

Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor 
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op 
onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig 
wordt op onze school geënquêteerd, we organiseren twee keer per jaar een ouderpanel en beschikken 
over een leerlingenraad die 3-4 keer per jaar bij elkaar komt. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. 
ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. De grote doelen voor dit jaar zijn:

1. Invoering van een observatie instrument bij de kleuters (Mijnkleutergroep).
2. Ontwikkeling van een leer/ontwikkelplein groep 4-8.
3. Vernieuwing van het kleuterplein.
4. Update van het sociaal veiligheidsplan inclusief Goed Gedaan.
5. Teamontwikkeling en -cultuur
6. Doorontwikkeling rekenonderwijs
7. Doorontwikkeling zorgstructuur
8. Versterken doorgaande lijn lezen

Het volledige jaarplan is als bijlage toegevoegd.

Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders 
(bestuur, ouders, MR) voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde 
resultaten.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met MAM'S Kinderopvang, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:15

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:15

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 12:30 - 18:15

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:15

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:15

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek alle groepen 1-2 keer per week

De gymlessen worden door een vakdocent gym gegeven. Bij de kleutergroepen en groep 3 en 4 1x per 
week, vanaf groep 4/5 gemiddeld 1,5 uur per week. De gymzaal ligt 50m van de school verwijderd.
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6.3 Vakantierooster

Jaarlijks worden de overige vrije dagen door de directie vastgesteld en goedgekeurd door de MR van de 
school.

Dit schooljaar is er geen les op:

9 oktober
23 november
8 februari
12 maart
14 april
26 april
3 juli

Alle kinderen zijn op deze dagen vrij.

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met MAM'S Kinderopvang, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Op PCBO De Kring werken wij met een continurooster waarbij alle groepen op dezelfde tijden en 
dezelfde dagen op school zijn. De VSO/BSO wordt verzorgd door MAM'S Kinderopvang. 

Tussen de middag eten alle kinderen in hun eigen klas met de eigen leerkracht. Tussen 10.30-11.00 uur 
of 11.00-11.30 uur (afhankelijk van de groep) spelen alle kinderen van school buiten. De pleinwacht 
wordt georganiseerd met ambulante leerkrachten en ouders. De onderbouw speelt ook op andere 
momenten buiten, dit onder toezicht van de eigen leerkracht.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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