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1. Algemene gegevens 

 
PCBO De Kring 
 

Bezoekadres: 
Voldersdreef 304 
7328CA Apeldoorn 
 

Postadres: 

Jean Monnetpark 27 

7336 BA Apeldoorn 

 

T  : (055) 533 41 46 

E  : kring@pcboapeldoorn.nl  

W  : www.kring.pcboapeldoorn.nl 

F : www.facebook.com/pcbsdekring 

 

Directie 

Kees Kievit, Directeur 

Esther van Dijk, senior-leerkracht 

Miriam van den Breemen, senior-leerkracht 

 

 

 

2. Stichting PCBO Apeldoorn 

 

 

Het jaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2016-2017 staat online. Bent u geïnteresseerd? U kunt 

deze bekijken op www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. 
In het jaarverslag legt PCBO Apeldoorn verantwoording af over de ingezette activiteiten en de resultaten in het 

schooljaar 2016-2017 aangevuld met een financiële verantwoording over het boekjaar 2016.  

 

 

 

 

 

 

mailto:kring@pcboapeldoorn.nl
http://www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl/
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3. Directie PCBO De Kring 

 
De Kring staat voor:  

Kwaliteit 

Respect 

Identiteit 

Normen 

Gezelligheid 

 

Goed onderwijs in een veilige omgeving proberen wij te bereiken door te werken vanuit de vijf aspecten zoals 

hierboven beschreven. Op De Kring staat een professionele cultuur hoog in het vaandel. Deze cultuur kenmerkt 

zich door het ontdekken en optimaal benutten van onze talenten. Dit betekent dat we ons bewust zijn van 

onze sterke kanten en deze kunnen uitdragen naar kinderen, ouders en collegae en dat we systematisch 

werken aan ontwikkelpunten, want leren doen wij ons leven lang. Dit geldt voor kinderen en leerkrachten. 

Communicatie, analyse, differentiatie, vakdidactische kennis en reflectie zijn belangrijke aspecten bij het 

realiseren en waarborgen van kwalitatief goed onderwijs.  

 

Onderwijskundig 

Het onderwijs op onze school richten we zo in, dat voor alle kinderen de mogelijkheid aanwezig is zich ten volle 

persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de begaafdheid van het kind. We willen 

graag dat uw kind met plezier naar school gaat en daarom werken we aan een goede sfeer in de klas. We 

proberen kinderen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en leerprestaties bij te brengen. Belangrijk hierbij is 

een goede wisselwerking tussen ouders en school.  

 

Op De Kring begeleiden we kinderen, die extra zorg nodig hebben, zo goed mogelijk.  

Door te werken met leerpleinen, groep doorbrekend werken op gebied van rekenen (5 t/m 8), komen wij 

tegemoet aan verschillende instructieniveaus en leerstijlen van de kinderen. 

Op de middagen werken we thematisch. Vier kernconcepten per leerjaar dagen de kinderen uit onderzoekend 

en ontwerpend bezig te zijn met wereldoriëntatie. 

 

Eén dagdeel per week komen leerlingen die op cognitief gebied uitdaging nodig hebben naast het meerwerk in 

de groep, bij elkaar. In een kleine leergroep worden ze op eigen niveau uitgedaagd. We noemen dit de 

Brainpower-groep.  

 

Ons doel is bij ieder kind eruit te halen, wat erin zit en het kind een fijne schooltijd te bieden.  

 

We beseffen maar al te goed dat elk kind anders is. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat anders zijn 

ook mag. De leerkrachten en de kinderen moeten kunnen omgaan met verschillen en die ook accepteren. 

Daartoe gebruiken we onder andere differentiatie in tempo, omvang van de leerstof en extra instructie. Voor 

het bijhouden van de individuele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we een leerlingvolgsysteem. Waar 

nodig krijgt een kind extra hulp. Bij complexe vragen rondom een leerling kan de groepsleerkracht de hulp 

inroepen van onze interne begeleiders. Samen bekijken ze de problemen en stellen een plan van aanpak op. 

We doen dat zo mogelijk in overleg met de ouders.  

 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een leerling 

die zich gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Het kind zal dan met anderen kunnen 

spelen en werken, de wereld gaan verkennen en voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Door 
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het omgaan met anderen en het ervaren van wat er wel en niet mogelijk is, zal het kind zichzelf beter leren 

kennen, waardoor het ook beter met het onderwijsaanbod om kan gaan. Door pro-actief bezig te zijn met de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, ook middels de methode, proberen we problemen te 

voorkomen en goed gedrag aan te leren. Indien noodzakelijk kunnen we ook via het Samenwerkingsverband 

Apeldoorn expertise inroepen. 

 
Verder hebben we ons in het schooljaar 2016-2017 gericht op de volgende zaken: 

 Het analyseren van toetsgegevens en wat dit betekent voor de leerling is verder geborgd. We hebben op 

twee momenten in het schooljaar opbrengstgesprekken gevoerd per unit. Hierbij zijn leren van elkaar en 

feedback geven op plannen/handelen belangrijke aspecten.  

 Het groepsplan voor lezen is ingevoerd. Met het team is kennis over effectieve instructie en goede oefen-

strategieën voor lezen opgedaan. Het werken op drie niveaus voor lezen is verder uitgewerkt. 

 Als school hebben we onze kernconcepten verder uitgewerkt. Hierbij zijn we begeleid vanuit Educ-advies.  

Met alle klassen werken we nu jaarlijks aan vier kernconcepten die kerndoeldekkend zijn. Hierbij zijn 

onderzoekend- en ontwerpend-leren belangrijke vaardigheden die kinderen leren.  

 Het cultuurprogramma, i.s.m. Markant is uitgevoerd, met het accent op film en video. 

 Het project “Prettig Samenleven” is uitgevoerd op school. In het najaar van 2017 bezoeken kinderen uit 

Rusland onze school.  

 Bezoeken met de leerlingen aan diverse culturele activiteiten zoals: ASK, Paleis het Loo, het Kröller Müller 

museum, HAPS kamp, schoolkampen en muziek en theater in Coda en Markant. Daarnaast waren er 

verschillende sportwedstrijden/activiteiten.  

 Het jaarplan van 2016-2017 is geëvalueerd. U vindt de evaluatie van het beleid in een apart document op 

de website (evaluatie jaarplan 2016-2017).  

  

Personele zaken 

 De uren van de onderwijsassistenten zijn uitgebreid. THitV is in juli 2016 aangenomen als 

onderwijsassistent en werkt samen met YB op de leerpleinen.  

 SA is in juli 2017 benoemd als onderwijsassistent middels een vacature voor deze functie op onze school. 

Zij zal i.s.m. het team de leerpleinen bemensen. Zij vervangt YB, die als leerkracht aan de slag is gegaan 

binnen PCBO.  

 TL is één dag per week vast bij ons in dienst getreden. Zij werkte al op verschillende dagen op De Kring, 

maar dit betrof deels tijdelijke dienstverbanden voor de invalpool.  

 AS is vanaf april 2017 met zwangerschapsverlof gegaan. Zij is in mei bevallen van een zoon. Zij hervat haar 

werkzaamheden in oktober 2017. 

 RB is voor één dag gedetacheerd naar PCBO De Gong voor ICT-zaken. 

 Eén leerkracht volgt de opleiding Practioner NLP. Deze opleiding heeft zij in juni 2017 met succes afgerond.  

 Verschillende stagiaires vanuit ROC Aventus en de Pabo werken in onze school en zorgen zo voor extra 

handen in de klas.  

 

Samenwerking met externen 

 Vanuit Accres zijn we de samenwerking aangegaan op het gebied van de beweegcoach. Deze 

samenwerking is dit schooljaar gecontinueerd.  

 Op zorggebied wordt er nauw samengewerkt met de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk 

werkster, verbonden aan het Samenwerkingsverband Apeldoorn en de schoolverpleegkundige van de 

GGD. 
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Management 

Het management op de Kring werd het afgelopen schooljaar gevormd door Esther van Dijk (senior leerkracht), 

Miriam van den Breemen (senior leerkracht) en Kees Kievit (directeur). Hierbij is Esther van Dijk 

verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 4 en Miriam van den Breemen voor de groepen 5 t/m 8.  

 

Groot MT 

Binnen het groot-MT hebben alle specialisten zitting, dit zijn leerkrachten (LB-functie) met een specifieke 

functie of rol als het gaat om het aansturen van onderwijs- en/of zorgkwaliteit. Als Groot MT hebben eens per 

6-8 weken een vergadering. Hierin bespreken we de schoolresultaten, reflecteren we op ons handelen en 

bereiden we vergaderingen/studiedagen voor. Het groot MT bestaat uit 8 leden, te weten: 

 AS, leesspecialist. 

 RW, rekenspecialist 

 ET, specialist jonge kind 

 RvdZ, intern begeleider bovenbouw 

 JB, intern begeleider onderbouw 

 EvD, unitleider onderbouw 

 MvdB, unitleider bovenbouw 

 KK, directeur 

 

Matenoverleg 

Directeuren in de wijk vergaderen op wijkniveau eens in de 6-8 weken. Om op PCBO-niveau expertise uit te 

wisselen ontmoeten de leerkrachten van dezelfde jaargroepen elkaar eens per jaar. 

 

Leerling-panel 

Twee leerlingen per groep uit de groepen 6 t/m 8 vormen het panel, dat uit 10 leerlingen bestaat. De volgende 

onderwerpen zijn besproken: 

 Er is een plan gemaakt voor het herinrichten van de buitenruimte voor het buitenspelen. Dit plan wordt in 

het schooljaar 2017-2018 deels ten uitvoer gebracht (kleuterplein). 

 We hebben de speelgoedkar aangevuld met nieuw materiaal, dit hebben de leerlingen zelf gekocht bij de 

Decathlon in Apeldoorn. 

 Het fietsenhok is door inspanningen van het leerlingpanel uitgebreid. 

 We hebben het leerlingpanel van de Prinses Juliana school ontmoet. Zij zijn een ochtend bij ons op school 

geweest en wij bij hen. 

 Wat vinden leerlingen belangrijk om te leren op een basisschool? Daar hebben we in het leerlingpanel 

samen over gesproken. 

 Samen hebben we het continurooster geëvalueerd. Hiervan is een verslag gemaakt en naar alle 

betrokkenen van school gestuurd.  

 

De ideeën en opmerkingen van het leerling-panel worden gebruikt bij het maken van beleid binnen de school. 

Tevens is dit voor de leerlingen een goede mogelijkheid om mee te denken.  

 

Ouders 

Het is geweldig hoezeer ouders van de leerlingen zijn betrokken bij De Kring. Mede door ouders kunnen we 

extra kwaliteit bieden en daar zijn we erg blij mee. Hierbij denken we aan: de ouderraad, de oudergeleding van 

de MR, hulp bij onderwijsleerprocessen, begeleiding bij evenementen, organiseren van acties, hulp bij het 

onderhouden van de school, actieve verkeersouders, begeleiding bij kampen of voorlezen door grootouders. 

Fantastisch dat we vaak op ouders kunnen rekenen! Voor een overzicht van de activiteiten waarbij de OR en 

het leergeld een belangrijke rol spelen verwijzen we graag naar het jaarverslag van de OR. 
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Het afgelopen jaar hebben we binnen de Ouderraad ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen 

ouders en de verschillende commissies binnen school. De tijd om allerlei buitenschoolse activiteiten te 

organiseren voor leerkrachten is zeer beperkt. Willen we deze activiteiten blijven organiseren dan zullen we 

nadrukkelijk de samenwerking met ouders moeten zoeken. Het afgelopen schooljaar hebben we hier mooie 

stappen in gemaakt.  

 

Verder hebben we met en voor ouders de onderstaande zaken georganiseerd: 

 Aan het begin van het schooljaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor ouders uit de MR en OR. 

Samen met deze ouders en het team hebben we via een “speeddate” de organisatie voor de verschillende 

activiteiten van dit schooljaar besproken.   

 In de groepen 1 t/m 8 is ieder kernconcept afgesloten met een presentatie van de opbrengsten. Voor deze 

presentaties (in de klas) zijn alle ouders van de school uitgenodigd. Er zijn op deze manier vier afsluitingen 

van de kernconcepten georganiseerd.   

 Meegedaan aan de landelijke actie van NLDoet. Op deze dag hebben meer dan 30 vrijwilligers met 

verschillende klussen op school geholpen. 

 Er zijn een tweetal koffieochtenden georganiseerd over DigiDUIF en het zorgbeleid. 

 In juni 2016 hebben we het eerste ouderpanel georganiseerd. Op deze avond hebben we het 

continurooster geëvalueerd. Hiervan is een verslag gemaakt en naar alle ouders verstuurd. In het 

schooljaar 2017-2018 zetten we het organiseren van het ouderpanel voort (2x per jaar). 

 De Kring Summer Lounge: Op deze avond voor alle ouders en kinderen van onze school hebben we gevierd 

dat we een heel jaar fijn met elkaar hebben mogen samenwerken. Tijdens de avond werden ouders 

bedankt voor hun inzet.  

 

Gesprekkencyclus aangepast 
Dit schooljaar zijn we gestart met een andere opzet van de gesprekkencyclus met ouders. De oudergesprekken 
vinden nu plaats in september, november en maart. Voor ieder gesprek wordt 15 minuten gereserveerd. In 
januari en juni krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Inhoud van de verschillende gesprekken zijn als 
volgt: 

 September: Overdrachtsgesprek. Ouders vullen voor dit gesprek een vragenlijst in over hun kind. 
Tijdens dit gesprek informeert de ouder de leerkracht over zijn/haar kind(eren). 

 November: Doelengesprek. Vanuit de leerkracht wordt besproken aan welke specifieke doelen er dit 
jaar gewerkt gaat worden. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn de leerlingen groep 5 t/m 8 aanwezig 
bij de gesprekken. In deze groepen vindt het gesprek zoveel mogelijk vanuit het kind plaats 
aansluitend bij de leerdoelen van het kind. 

 Januari: Adviesgesprekken VO. Leerlingen uit groep 8 ontvangen hun definitieve advies. Bij deze 
gesprekken zijn de leerlingen aanwezig.  

 Maart: Ontwikkelingsgesprek. Leerkracht informeert ouders over de vorderingen. Ouders van de 
leerlingen in groep 7 krijgen tijdens dit gesprek een voorlopig VO-advies.  

 
Materialen en diensten 

De financiële middelen van de school worden ingezet volgens de beleidskeuzen, die gemaakt worden door 

PCBO, het team en het management. Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt, waarbij rekening wordt 

gehouden met de gemaakte plannen voor de schoolplanperiode 2015-2019. Extra materialen voor de 

leerlingen kunnen worden aangeschaft met het geld, dat de ouderraad ter beschikking stelt.  

 

Dit schooljaar hebben we twee nieuwe methoden aangeschaft. Te weten: 

 STAAL, een methode voor taal en spelling. Invoering volgt in 2017-2018 in alle groepen.  

 Take it Easy, een methode voor Engels. Invoering in groep 5 volgt in het schooljaar 2017-2018 (in de 

groepen 6, 7 en 8 is de methode vorige schooljaren ingevoerd).  

 

 



Jaarverslag 2016-2017                                                                                                    PCBO De Kring 

 

 

8 

Leerresultaten 

Via o.a. de methode gebonden toetsen, het CITO leerlingvolgsysteem en observaties volgen we de individuele 

leerling. In vergaderingen bespreken we de leerlingen uitgebreid. De interne begeleiders organiseren, regelen 

en bewaken een groot deel van de leerlingenzorg, die de gewone dagelijkse zorg van de groepsleerkracht te 

boven gaat. Dat is de extra zorg, die nodig is om een leerling optimaal te kunnen begeleiden als gebleken is, dat 

er zich bij de ontwikkeling problemen voordoen. Alle leerlingen maken aan het eind van groep 8 de “Eindtoets 

Basisonderwijs”. Dit schooljaar hebben hiervoor voor het eerst met de IEP gewerkt. Elk jaar worden alle 

onderdelen van de toets kritisch tegen het licht gehouden om te zien op welke onderdelen wij ons kunnen 

verbeteren. Het afgelopen schooljaar hebben we boven het landelijk gemiddelde gescoord op de IEP. Ook 

scoren we boven de bovengrens van de inspectie. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: 

www.scholenopdekaart.nl   

 
Continurooster 

Na een uitvoerig voortraject zijn we het afgelopen schooljaar gestart met het continurooster. Gedurende dit 

schooljaar hebben we meerdere malen stilgestaan bij deze verandering. Aan het eind van het schooljaar is er 

een evaluatieverslag geschreven waarin de bevindingen van leerlingen, ouders en team zijn weergeven. Dit 

verslag is naar alle ouders en teamleden verstuurd.  

 

BSO/VSO 

In het afgelopen jaar heeft MAM’s de BSO/VSO op onze school verzorgd. Kinderen kunnen van 7.15 uur tot 

8.30 uur gebracht worden naar de VSO en zijn na schooltijd welkom tot 18.15 uur. Het afgelopen schooljaar is 

samen met MAM’s en de oudercommissie van MAM’s gesproken over de aansluiting van de BSO op het nieuwe 

continurooster.  

 

Tot slot 

In dit jaarverslag over het schooljaar 2016-2017 willen we u verwijzen naar de plannen voor het schooljaar 

2017-2018. Deze plannen staan beschreven in het jaarplan 2017-2018. Dit plan is te downloaden op de site van 

De Kring. 

 

Namens het team van de Kring,  

 

Kees Kievit 

                                              

5. Medezeggenschapsraad PCBO De Kring 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad van De Kring. Op deze wijze legt de MR 

formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het verslag wordt ook gepubliceerd op de website van de 

school (https://kring.pcboapeldoorn.nl/). Via deze weg willen wij graag de rol en taken van de MR nog even 

kort schetsen, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.    

Rol en werkwijze van de MR 

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel 

ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de 

dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school (het bevoegd gezag). De MR bestaat momenteel uit 

een teamgeleding en een oudergeleding van elk drie leden. De MR mag en moet zich gevraagd en ongevraagd 

met allerlei (beleids)zaken bezighouden die de school aangaat. Afhankelijk van de belangen en de reikwijdte 

van beleidszaken die spelen, heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De MR mag ook ongevraagd advies 

geven over zaken die de school aangaan.   

http://www.scholenopdekaart.nl/
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De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt om de 6 à 7 weken vergaderd. Hoewel niet gebruikelijk, heeft u als 

ouder of teamlid het recht om de vergaderingen van de MR bij te wonen. De enige uitzondering in de openheid 

van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen, bijvoorbeeld bij de aanstelling van personeel. 

Dit gebeurt vanzelfsprekend vertrouwelijk.   

Naast het adviseren over plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komen we ook zelf met 

voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van uw kind(eren) te verrijken. Om goed te 

functioneren als MR zijn goede informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en buiten 

de school van belang. We hebben daarom (informeel) overleg met de Ouderraad (OR). 

Directie/managementteam informeert de MR bij iedere MR vergadering en bij onverwachte belangrijke 

ontwikkelingen ook tussentijds.   

In het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit:   

Namens de ouders; 

De heer T. Versteeg, Voorzitter 

De heer N. Zintel, secretaris 

Mevrouw L. van Vliet 

Namens het personeel; 

Mevrouw D. de Sain 

Mevrouw J.Beekman  

Mevrouw N. van der Schrier 

Activiteiten MR in het schooljaar 2016-2017  

In het afgelopen schooljaar hebben de volgende onderwerpen centraal gestaan:  

Evaluatie jaarplan De Kring 2015-2016 

Het jaarplan wordt door de directie voor elk schooljaar opgesteld. Dit jaarplan wordt met behulp van een 

‘format’ van het PCBO bestuur opgesteld. De zaken die deel uitmaken van het jaarplan van De Kring zijn binnen 

de MR besproken.  

Schoolplan  

Het schoolplan is gezamenlijk door team en directie tot stand gekomen. Over de uitwerkingen van het 

schoolplan is de MR gedurende het schooljaar regelmatig geïnformeerd. Het team is op studiedagen bezig 

geweest met de uitwerking van het schoolplan. De MR heeft ingestemd met het schoolplan. 

MAM’s kinderopvang 

In juni 2015 is de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst getekend door MAM’s en Stichting PCBO (De 

Kring is hier een onderdeel van). Na de zomer van 2015 is MAM’s de nieuwe partner voor VSO, TSO en BSO 

gebleven. 

Actiekringen 

De actiekringen zijn gestart in 2015 - 2016. Er staan specialisten aan het hoofd van iedere actiekring. De OR is 

hier ook bij betrokken. Samenwerking met ouders is een belangrijk aspect van de actiekringen. Ook in het jaar 

2016 – 2017 zijn de actiekringen verder uitgerold binnen de school. Een voorbeeld van één van de actiekringen 

was het uitzoeken van een nieuwe taal/spelling methode. Hier is de methode Staal uitgekomen voor de 

groepen 3-8. 

 

Formatie, personeelsplan en het beleid rondom klassenindeling 

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de MR is het formatieplan. De personeelsgeleding heeft hierover 
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instemmingsrecht, de oudergeleding heeft adviesrecht. Wij hebben ons door het managementteam wederom 

laten informeren over de achterliggende beweegredenen van de indeling. Voor alle duidelijkheid, bij het 

formatieplan en de klassenindeling gaat het voor wat betreft de MR alleen over het beleid dat wordt gevoerd 

bij de totstandkoming van de klassenindeling en de ‘verdeling’ van de teamleden over de klassen (officieel is 

dat laatste geen MR aangelegenheid, maar gaat het om de personele inzet klas en ambulante tijd (zonder 

namen). Welke kinderen in welke groep worden geplaatst is een afweging van team en directie. De 

oudergeleding heeft een positief advies over het formatieplan uitgebracht. De teamgeleding heeft ingestemd 

met het formatieplan. 

Jaarplanning / vakantierooster 2016-2017  

De MR heeft adviesrecht over het vaststellen van de niet rechtstreeks door het Ministerie voorgeschreven 

vakantieperiodes. Na gesproken te hebben over de beweegredenen van de voorgestelde jaarindeling, heeft de 

MR hierover een positief advies uitgebracht.    

Afsluiting & vooruitblik  

De MR speelt een belangrijke, adviserende rol bij alle beleidszaken die spelen bij de organisatie van De Kring. 

Voor zowel de teamleden als de ouders is de MR een ‘klankbord’ bij de totstandkoming en wijziging van beleid. 

Ook het komende jaar hopen wij op veel inbreng van u als ouder waarbij wij de belangen van onze kinderen zo 

goed mogelijk zullen behartigen. Blijf de MR voorzien van al uw opmerkingen, vragen en wensen.    

Namens de MR,   

De heer T. Versteeg, voorzitter en de heer Zintel, secretaris 

6. Stichting schoolfonds & ouderraad 

 

Het jaarverslag 2016-2017 van de Stichting schoolfonds en ouderraad vindt u in een apart document (zie 

website). Naast een verslag van de activiteiten vindt u hier ook de financiële verantwoording van de 

ouderbijdrage.  


