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Samen spelen  
we leuker!
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VOORWOORD
Deze schoolgids is speciaal voor u, de 

(toekomstige) ouders van de kinderen 

van PCBO De Kring (en eventuele 

andere geïnteresseerden). Deze gids 

is bedoeld om u door de organisatie 

van de basisschool te leiden, want een 

school is meer dan alleen maar een 

gebouw met lokalen waarin kinderen 

leren. De basisschool is de plek waar 

uw kind een groot deel van zijn of haar 

jeugd doorbrengt. Dat gaat meestal heel goed omdat de school daar 

natuurlijk ook speciaal voor bedoeld is. Het gaat nog beter als u ook 

goed op de hoogte bent van wat er allemaal in de school gebeurt. 

Daar is deze gids voor. De kwaliteit van het onderwijs wordt positief 

beïnvloed door een goede relatie tussen ouders en de school.  

Wij zien ouders dan ook als partners in het onderwijsleerproces.  

Als school verwachten we dan ook dat u, waar mogelijk, uw steentje 

bijdraagt om onze kernwaarden kwaliteit, respect, identiteit, normen 

en gezelligheid nader vorm te geven. Tot ziens op onze school. 

Hartelijke groet!

Kees Kievit
(Directeur PCBO De Kring)
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Kom maar in de kring,  je hoort erbij!
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ONZE SCHOOL
PCBO Apeldoorn
PCBO De Kring is één van de 27 scholen voor protestants 

christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. De scholen behoren 

tot de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 

(PCBO) te Apeldoorn. De 27 scholen hebben samen ruim 6000 

leerlingen en ruim 600 medewerkers. De Raad van Bestuur, 

bestaande uit twee personen, leidt de organisatie. De Raad van 

Toezicht, die toetst of de organisatiedoelen worden gehaald, 

bestaat uit zes personen. Het bureau van PCBO Apeldoorn 

ondersteunt de 27 scholen. Het bureau draagt zorg voor een 

stabiele, betrouwbare en proactieve bedrijfsorganisatie.

Ruimte voor groei
PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische onderwijs- 

organisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomstgericht, passend onderwijs. Ruimte voor groei is het 

motto van PCBO Apeldoorn, behorende bij de koers die PCBO 

heeft opgesteld in het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-

2019. Het plan bevat het PCBO-verhaal en richtinggevende 

visie uitspraken die koers bepalend en doel stellend zijn. Vijf 

kernwoorden be krachtigen deze richting: bevlogenheid, samen, 

verschil, ruimte en groei. 

PCBO De Kring
“Kom maar in de kring, je hoort erbij!”

In de kring voel jij je veilig, alleen dan kun je ontwikkelen. In 

de kring ben je gelijk, niemand staat voor- of achteraan. Je 

bent verbonden, iedereen ziet een ander staan. De kring is 

ononderbroken, ontwikkelen doe jij je leven lang. Op De Kring 

mag jij je talenten en mogelijkheden leren ontdekken en laten 

zien.

Een schitterend gebouw

Het schoolgebouw is ontworpen om de talenten van  

kinderen te ontwikkelen en te laten zien. Zo is er een speel zaal, 

een gymzaal, een dakterras, een mediatheek, een bibliotheek, 

vitrinekasten om te exposeren, een keuken, een schitterend 

theater met licht en geluid, een technieklokaal, digitale borden 

en heerlijke buitenspeelmogelijkheden zoals een eigen plein 

voor de kleuters.

Buiten de klassen is ruimte gecreëerd om te spelen, te werken 

en te leren. Ook kunnen verschillende klassen met elkaar 

samengevoegd worden tot grote ruimtes. Op deze manier 

voeden de ruimtes de onderlinge verbondenheid. Leren doe je 

binnen én buiten de klas. 

Er is een grote centrale ingang. Door deze ingang kan iedereen 

bij De Kring binnen lopen. Om het naar school gaan ook voor 

de jonge kinderen overzichtelijk te houden, zijn er voor de 

onderbouw eigen ingangen.

Leerlingen op De Kring

Onze school telt ongeveer 340 leerlingen. De Kring is meer dan 

een buurtschool. Hierdoor bezoeken ook kinderen uit andere 

wijken onze school. Daardoor hebben de kinderen op De Kring 

uiteenlopende achtergronden. We willen bereiken dat de 

kinderen die onze school verlaten, dit met de volgende ‘bagage’ 

doen:

• onze leerlingen hebben zich ontwikkeld tot kritisch 

zelfdenkende jonge mensen;

pcboapeldoorn.nl
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• onze leerlingen zien om naar de ander;

• onze leerlingen weten waar ze goed in zijn en zijn in staat om 

dit te presenteren;

• naast een goede basis op het gebied van rekenen, taal en 

lezen zijn onze leerlingen breed ontwikkeld.

Het team van De Kring

Op onze school werken ruim 25 enthousiaste mensen, met 

ieder zijn/haar eigen expertise en talent. Een mooi gemêleerd 

team met leerkrachten en onderwijsassistenten. Het team van 

De Kring kenmerkt zich doordat wij:

• een veilig pedagogisch klimaat kunnen creëren;

• aandacht hebben voor ieder individu;

• proactief handelen richting kinderen, ouders en andere 

teamleden;

• voortdurend reflecteren op eigen handelen en openstaan  

voor feedback;

• denken in mogelijkheden en kansen;

• ons inzetten voor de brede ontwikkeling van ieder kind.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 

van zaken. Samen met twee seniorleerkrachten vormen zij 

het Management Team (MT). De intern begeleiders (ib’ers) 

coördineren de zorg op school. Wij werken met twee ib’ers. 

Verder zijn er binnen ons team leerkrachten die gespecialiseerd 

zijn in een specifiek vakgebied. Zo werken we onder andere 

met een I-coach, een taalspecialist, een rekenspecialist en een 

gespecialiseerde leerkracht voor meerbegaafde leerlingen.

0p De Kring mag je 

zijn wie je bent. 
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HIER STAAN WIJ VOOR!
Missie
De letters van De Kring vormen samen onze missie.  

De Kring staat voor:

Kwaliteit

Respect

Identiteit

Normen

Gezelligheid

Vanuit deze vijf aspecten werken wij aan goed onderwijs,  

in een veilige omgeving:

Kwaliteit

‘Ontdek je talent’

Op De Kring staat een professionele cultuur hoog in het 

vaandel. Deze cultuur kenmerkt zich door het ontdekken en 

optimaal gebruik maken van je eigen talenten. Dit betekent 

dat we ons bewust zijn van onze sterke kanten en deze kunnen 

uitdragen naar kinderen, ouders en collega’s. Dit betekent ook 

dat we systematisch werken aan onze ontwikkelpunten want 

ontwikkelen doen wij ons leven lang. Dit geldt voor kinderen 

én leerkrachten. Communicatie, analyse, differentiatie, vak-

didactische kennis en reflectie zijn belangrijke aspecten binnen 

het waarborgen en realiseren van goed kwalitatief onderwijs.

Respect

‘Op De Kring mag je zijn wie je bent’

Op De Kring kenmerkt dit zich door openheid. Alles is 

bespreekbaar. Hierbij is wederzijds begrip en respect van 

groot belang. Er is ruimte voor kinderen met verschillende 

achtergronden. Omdat onze kinderen opgroeien in een 

multiculturele samenleving schenken wij in ons onderwijs 

aandacht aan inzicht in en kennis van andere culturen. Respect 

heb je niet alleen voor de ander en jezelf maar ook voor je 

omgeving. Op een verantwoorde manier met de natuur  

omgaan is hier ook een onderdeel van.

Identiteit

‘Een schoolleven vol verhalen over Leven en Licht’

De Kring is een christelijke school. Wij ervaren de verschillen 

tussen de kinderen als waardevol omdat ze unieke schepselen 

van God zijn. Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. 

Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de kennis 

van de Bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus.

Tegelijkertijd stellen wij ons respectvol 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 woorden centraal 

als: verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, 

zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, 

dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap.

Normen

‘Met eerlijke regels voor mij en voor jou’

Een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich  

prettig voelen vinden wij erg belangrijk. We proberen elke 

leerling, binnen de grenzen van het mogelijke, tot zijn/haar 

recht te laten komen. Hierbij zijn duidelijke regels en duidelijke 

structuren onmisbaar. Wij hechten veel waarde aan het voor-

komen en bestrijden van ‘pestgedrag’. De omgangsregels zijn 

door leerlingen en leerkrachten samengesteld. Deze regels 

gelden op school en daarbuiten. Het gehele jaar wordt er uit-

gebreid aandacht besteed aan de omgangsregels, waarbij om  

de beurt steeds één omgangsregel centraal staat. 

Gezelligheid

‘Laat dus maar horen, klap maar en zing: wij staan vierkant 

achter De Kring!’

Plezier maken met elkaar is belangrijk op De Kring. Dit is te  

zien in de omgang met elkaar. Openheid en respect zorgen 

voor een gezellige sfeer op De Kring. Humor is volgens ons 

onmisbaar in een mensenleven. De momenten van samen 

zijn tijdens vieringen onderstrepen dit. Aan de verschillende 

vieringen wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed.
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Uitgangspunten
Samenwerken, betrouwbaar zijn en inspireren zijn de uitgangs-

punten van onze school. Of we nu lesgeven, gesprekken met 

ouders voeren of als team bij elkaar zitten. Het gaat steeds over 

deze woorden. 

Samenwerken

Kinderen leren het meest van het uitleggen van de leerstof 

aan een ander. Samenwerken tijdens de lessen is dus van 

groot belang. Ook ouders en school werken samen om de 

ontwikkeling van het kind te bevorderen. Kinderen, teamleden 

en ouders maken samen een goede school. Ieders bijdrage is 

hierin onmisbaar. 

Samenwerken op De Kring is:

• een klaslokaal met groepjes en een groepstafel.

• leerpleinen die het werken in teamverband stimuleren en 

zorgen dat leerkrachten samen verantwoordelijk zijn.

• het leerlingpanel dat bestaat uit betrokken leerlingen die  

een keer in de zes weken vergaderen met de directeur.

• ouders betrekken bij het onderwijs en de school.  

Want wanneer ouders betrokken zijn leren kinderen beter

• kind-ouder-leerkracht gesprekken vanaf groep 5.

Betrouwbaar

We doen wat we zeggen en geven duidelijk aan wat onze 

mogelijkheden zijn. We zijn aanspreekbaar op gemaakte 

beloftes en afspraken.

 

We zeggen wat we doen. Wij zijn open in onze communicatie 

(over uw kind) en verwachten van u hetzelfde.

Betrouwbaar betekent op De Kring: 

• openstaan voor feedback, dit geldt voor het team,  

ouders en kinderen.

• kwalitatief goed onderwijs bieden.

• opzoek willen gaan naar het verhaal achter de ander,  

een gebeurtenis en samen zoeken naar oplossingen.

Inspireren

De intrinsieke motivatie van leerlingen wordt geprikkeld, uit-

gedaagd en gestimuleerd in een omgeving die hen inspireert. 

Hierbij hoort ook: geïnspireerd worden of anderen inspireren. 

Op De Kring betekent inspireren:

• een leeromgeving die uitdaagt tot leren en verwonderen. 

Vanuit die verwondering begint ontdekkend en ontwerpend 

leren.

• actieve en betrokken leerlingen door afwisselende 

werkvormen en differentiatie. 

• werkvormen inzetten waarin leerlingen met elkaar kunnen 

onderzoeken en van elkaar leren.

• lesstof die zoveel mogelijk aansluit bij het niveau van  

de leerling.

• in de kring met elkaar stilstaan bij mooie verhalen en praten 

over de boodschap en de betekenis voor ons handelen.

• anderen willen inspireren én je ook door andere laten 

inspireren. Met een open blik en de gedachte dat je van  

elkaar kunt leren.
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DE ZORG VOOR UW KIND
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de leerlingenzorg binnen 

PCBO De Kring hebben ingericht. Het is belangrijk hierbij aan te 

geven dat we uitgaan van een partnerschap tussen ouders en 

de school. Juist vanuit de pedagogische driehoek kind, ouder 

en leerkracht (school) bieden we het kind de ruimte en kansen 

om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders en school hebben 

hierbij een gezamenlijke pedagogische verantwoordelijkheid. 

Vertrouwen in elkaars kennis over het kind is dan ook onont-

beerlijk. Bij vragen en zorgen omtrent de ontwikkeling van een 

kind gaan we er vanuit dat ouders tijdig hierover het gesprek 

aangaan met de leerkracht. De leerkracht zal vanuit een 

proactieve houding op zijn/haart beurt hetzelfde doen.

Zorg en coördinatie
Op De Kring zien we de zorg voor uw kind als de kerntaak  

binnen het vak van leerkracht zijn. De leerkrachten zijn degenen

die het handelen in de klas vormgeven. Dat is een grote verant-

woordelijkheid. Met elkaar zijn we samen verantwoordelijk voor 

het onderwijs aan uw kind. De beide intern begeleiders (ib’ers) 

coördineren de zorg. Eens in de maand hebben zij een 

zorg vergadering met het managementteam. Hier wordt de

leerlingenzorg geëvalueerd en besproken. De ib’ers onder-

houden de contacten met deskundigen van buiten de school.

U kunt hierbij denken aan de orthopedagoog van de het samen-

werkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn, ambulant 

begeleiders van zorgleerlingen, het kernteam van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere organisaties.

Missie en doelstellingen van de leerlingenzorg
De missie van De Kring met betrekking tot de leerlingenzorg 

luidt als volgt:

‘Met aandacht, liefde en geborgenheid wordt vanuit een 

professionele cultuur gewerkt aan een doorgaande leerlijn, 

waarbij we afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften 

van ieder uniek kind.’

De leerlingenzorg is in eerste instantie bedoeld om moge-

lijke problemen in de cognitieve en sociaal emotionele ont-

wikkeling te voorkomen. Hierbij is proactief handelen van 

de leerkracht in de klas cruciaal. Daarnaast is het doel van de 

leerlingenzorg het bieden van hulp aan leerlingen met een 

ontwikkelingsachterstand of een voorsprong in de ontwikkeling. 

Het streven is om optimaal aan te sluiten bij de ontwikkeling  

van het kind. 

 

De 1-zorgroute
Via de 1-zorgroute geven we op De Kring handen en voeten  

aan de leerlingenzorg. Hierbij onderscheiden we drie niveaus 

van leerlingenzorg. Deze zijn:

•  het handelen in de klas: waarnemen, begrijpen,  

plannen en realiseren;

•  intern handelen: groepsbespreking, leerlingbespreking  

en collegiale coachingsgesprekken;

• extern handelen: betrekken van specialisten van buitenaf. 

 

Het handelen in de klas

Op De Kring vormen leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd een 

groep. Maar niet alle leerlingen in een groep kunnen dezelfde 

hoeveelheid leerstof in dezelfde tijd verwerken. Waar het nodig 

is, doen we aanpassingen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van:

• het niveau van de stof;

• de hoeveelheid van de stof;

• de hoeveelheid tijd;

• de vorm van de instructie.

Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling  

en de mogelijkheden die er binnen de school zijn.

• Waarnemen

Aan de hand van toetsresultaten, observaties, gesprekken 

met kinderen en ouders krijgt de leerkracht een beeld van 

de leerlingen in de klas. De belangrijkste gegevens worden 

vastgelegd in het leerlingdossier.
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• Begrijpen

De leerkracht stelt zichzelf de vraag: wat heeft deze leerling 

nodig om de volgende stap in zijn ontwikkeling te maken? 

Het antwoord op deze vraag wordt geformuleerd in een 

onderwijsbehoefte.

• Plannen

In deze fase wordt gekeken welke onderwijsbehoeften binnen 

een groep geclusterd kunnen worden. We werken binnen een 

groep op drie verschillende niveaus om leerlingen kennis en 

vaardigheden aan te leren. Op welke manier we dit aanpakken, 

wordt beschreven in het groepsplan.

• Realiseren

De werkelijke uitvoer van het plan vindt plaats in de groep 

tijdens de lessen. Vier keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd 

en indien nodig bijgesteld.

Individuele handelingsplannen

Naast het groepsplan werken wij met individuele handelings-

plannen. Een individueel handelingsplan wordt opgesteld voor 

leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, buiten het 

groepsplan. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van 

een individueel handelingsplan.

Intern handelen

Een leerkracht is niet alleen verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg in de klas. Er kan altijd een beroep worden 

gedaan op collega’s en op de intern begeleiders. Dit kan 

via de groepsbespreking, leerlingbespreking en collegiaal-

coachingsgesprekken met de ib’er. 

Extern handelen

Indien een kind meerdere periodes achtereen geen profijt heeft 

van het groepsplan/handelingsplan of het kind stagneert in zijn 

of haar ontwikkeling, dan wordt in samenspraak met ouders, 

leer kracht en intern begeleider externe hulp ingeschakeld. Zo 

nodig wordt een eigen leertraject opgesteld, passend binnen  

de grenzen en mogelijkheden van onze school.

De externe hulp kan bestaan uit:

• een orthopedagoog of psycholoog, die onderzoek doet of 

bekijkt of er specifieke begeleiding nodig is voor een kind;

• het samenwerkingsverband (SWV). Het SWV bekijkt welke 

ondersteuning er nodig is en geeft, indien nodig, een 

toelaatbaarheidsverklaring af richting speciaal onderwijs 

(bron: Ondersteuningsplan SWV). 

Brainpower  
De leerkrachten zetten zich in om leerlingen die cognitief  

meer aan kunnen, uit te dagen in de klas. Dit doen we door:

• verkorte instructie en extra uitdagende opdrachten naast  

de reguliere verwerking aan te bieden;

• niet alle basisstof meer aan te bieden. De leerkracht biedt  

het kind in plaats van de basisstof moeilijkere stof aan.  

Dit noemen we compacten en verrijken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om Brainpower te volgen.  

Een gespecialiseerde leerkracht geeft aan een groep kinderen 

één keer per week gedurende een uur les, waarbij het ‘leren 

leren’ centraal staat. Dit proberen we te bereiken door het geven 

van filosofie, vreemde talen, wiskunde en andere uitdagende 

vakken. De leerlingen worden tijdens deze lessen cognitief 

maximaal uitgedaagd.  

 

Vertrouwenspersoon 

Als school willen we het signaal afgeven dat we de sociale 

veiligheid serieus nemen. Hierdoor kunnen we in een vroeg 

stadium grensoverschrijdend gedrag signaleren, zoals pesten, 

discrimineren, ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. 

Ons doel is om hier preventief en adequaat mee om te gaan.  

Een veilige school draagt bij aan een positief klimaat waarin 

leren plezierig is en leerprestaties positief beïnvloed worden.

Ook problemen in de thuissituatie kunnen aanleiding zijn om 

een beroep te doen op onze vertrouwenspersonen. Ouders, 

kinderen, leerkrachten en overige betrokkenen kunnen hun 

zorgen of problemen met ons delen.  

Astrid Wolven, ouder- en kindercoach: 06 - 220 060 11
Joke Beekman, leerkracht en intern begeleider: 055 - 533 41 46
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Leerlingdossier
Onze school houdt van iedere leerling een leerlingdossier bij. 

Hierin staan onder meer:

• notities van gesprekken met ouders;

• notities van groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en 

collegiaal-coachingsgesprekken;

• verslagen/aantekeningen van observaties en onderzoeken;

• de toets- en rapportgegevens;

• geëvalueerde handelingsplannen/groepsplannen.

Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal 

(basis) onderwijs. In Apeldoorn werken de elf besturen en de 

bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) 

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 (basis) onderwijs, die de juiste 

ondersteuning kan bieden. Wanneer extra ondersteuning aan de 

orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als 

extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern 

begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan 

de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en 

de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen 

wij naar de website:

Begeleiding van leerlingen met dyslexie
Op school zijn verschillende hulpmiddelen aanwezig voor

de begeleiding van kinderen met dyslexie. Kinderen kunnen

onder andere gebruikmaken van dyslexiesoftware voor 

technisch- en begrijpend lezen, spellen, leren en studeren. Deze 

software leest een tekst, een alinea, een zin, een woord, een

lettergreep of zelfs één enkele letter voor.

Voor het effectief gebruiken van de dyslexiesoftware is een

eigen laptop voor uw kind noodzakelijk. School kan hier niet

onbeperkt in voorzien, daarom gebruiken kinderen voor dit  

doel zoveel mogelijk een laptop van thuis.

Voor het volledige dyslexiebeleid verwijzen we u graag naar  

één van onze ib’ers, zij vertellen u hier graag meer over.

www.swvapeldoornpo.nl
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Wanneer je iets doet wat je leuk vindt, help je met veel meer plezier.
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OUDERS BINNEN ONZE SCHOOL
Rol van ouders binnen De Kring
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.  

We proberen talenten van ouders te benutten want wanneer  

je iets doet wat je leuk vindt, help je met veel meer plezier.  

Daarnaast vinden kinderen het erg fijn om hun ouders te ont-

moeten in de school.

Ouderhulp
Door ouders bij diverse schoolactiviteiten te betrekken 

kunnen wij samen de kinderen beter begeleiden en optimaal 

laten profiteren van de mogelijkheden in en om onze school. 

Voorbeelden van zaken waarbij uw hulp gevraagd wordt:

•	de klussengroep; •	Talent in Beeld middagen;

•	koken met de leerlingen; •	  extra ondersteuning bij het 

leerproces;

•	hoofdluiswerkgroep; •	handenarbeid;

•	schoonmaakwerkgroep; •	koken met de leerlingen;

•	de sportcommissie; •	  vervoer en begeleiding van 

kinderen bij excursies;

•	helpen bij het overblijven; •	de schaakclub;

•	de schoolbibliotheek; •	  de school versieren voor 

Sinterklaas en Kerst.

Ouders in Talent in Beeld
Om ouders echt bij het onderwijs op onze school te betrekken 

werken we op PCBO De Kring met Talent in Beeld middagen. 

Tijdens deze middagen, die wekelijks plaatsvinden, bieden we 

ouders de kans om mee te draaien in het geven van onderwijs 

aan onze kinderen. 

Parro, nieuwsbrief en Facebook
Eén keer in de drie weken ontvangt u ‘de ouderinfo’. Hierin staat 

alle belangrijke informatie voor u als ouder/verzorger. Parro is 

een communicatieplatform dat wij bij ons op school gebruiken 

voor de communicatie met u als ouder. Zodra uw kind aangemeld 

is op onze school, krijgt u een account voor dit platform. Eventuele 

informatie op papier wordt meegegeven aan het oudste kind uit 

het gezin, zodat elk gezin één exemplaar krijgt. 

Op onze website, kring.pcboapeldoorn.nl, staat de meest 

belangrijke informatie voor nieuwe ouders.

Naast de nieuwsbrief en de website vindt u nieuws, foto’s en 

filmpjes op onze Facebookpagina. Door het volgen van deze 

pagina blijft u op de hoogte van verschillende activiteiten die  

in de school en in de verschillende klassen plaatsvinden. U vindt 

onze Facebookpagina via: facebook.com/pcbsdekring.

Rapportage en gesprekken
Wij vinden het van essentieel belang dat u op de hoogte blijft 

van de ontwikkeling van uw kind.  Daarom zijn er verspreid 

over het schooljaar verschillende momenten waarop wij elkaar 

informeren over de ontwikkeling van uw kind. Zo:

• ontvangen alle nieuwe kinderen op school een huisbezoek  

van de leerkracht;

• is er aan het begin van schooljaar een informatieavond voor 

iedere groep, waarbij u kennis maakt met de leerkracht en 

praktische informatie krijgt over de gang van zaken van dat 

leerjaar;

• wordt ieder jaar gestart met een warme overdracht van 

de ouders naar de nieuwe leerkracht in de vorm van een 

omgekeerd oudergesprek; 

• vinden er in de maanden november en maart voortgangs-

gesprekken plaats tussen school en ouders. De kinderen 

van de groepen 5 tot en met 8 nemen ook deel aan deze 

gesprekken.;

• ontvangen de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar een 

rapport.

 

Daarnaast is er ook altijd ruimte voor een extra gesprek, mocht 

dit nodig zijn. Het initiatief kan zowel bij u als ouder als bij de 

leerkracht liggen.
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Afsluiting projecten
U wordt een aantal keer per jaar uitgenodigd om te komen 

kijken naar een afsluiting van een project. De kinderen 

presenteren hun werk van de afgelopen periode en u kunt  

met eventuele vragen terecht bij de leerkracht van uw kind.

Koffieochtenden
Ongeveer zes keer per schooljaar kunt u van 8.30 uur tot  

9.00 uur gezellig koffiedrinken in De Kring. Het is fijn om  

ouders te ontmoeten, contacten te leggen en over ver-

schillende onderwerpen betreffende de school te praten.  

De koffieochtenden worden geleid door ouders, één of  

meer leerkrachten of de directeur.

Gescheiden ouders
We vinden het van belang dat ouders goed zijn geïnformeerd 

over hun kind. Om die reden verwachten we dat beide 

(gescheiden) ouders aanwezig zijn bij de oudergesprekken en 

andere gesprekken betreffende uw kind. Zo kan er geen ruis 

ontstaan en weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat, zoals wettelijk is 

voorgeschreven, voor de helft uit ouders en voor de andere 

helft uit leerkrachten van de school. Deze raad heeft als 

belangrijkste taak het overleg te bevorderen tussen de ouders 

en de school en tussen de ouders en PCBO Apeldoorn. Daarnaast 

is er de gelegenheid voor de directie om nieuw beleid toe 

te lichten en voor te leggen aan de leden van de MR. Voor 

sommige onderwerpen wordt er onderscheid gemaakt tussen 

de oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR en 

wordt advies of instemming aan één van beide groeperingen 

gevraagd.

Indien er binnen de MR vacatures ontstaan, schrijft de MR ver-

kiezingen uit. Twee maanden voor de verkiezing wordt er een 

lijst van personen, die verkiesbaar zijn, bekend gemaakt onder 

alle ouders.

Ouderraad
Met de instelling van de ouderraad (OR) wordt beoogd de relatie 

tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd 

gezag en de school te bevorderen zodat, dat de werkzaamheden 

van de ouderraad bijdragen aan het optimaal functioneren 

van het onderwijs. De samenstelling vindt op dezelfde wijze 

plaats als die van de MR. Concrete taken zijn bijvoorbeeld: 

advies geven aan de MR, medewerking verlenen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten en bijdragen aan een zo’n optimaal 

mogelijke communicatie tussen ouders en de school.

De OR beheert ook het schoolfonds. Hiermee worden activi-

teiten gefinancierd, die niet uit de normaal ter beschikking 

gestelde middelen door de overheid of PCBO Apeldoorn kunnen 

worden betaald. Aan het begin van het nieuwe schooljaar stellen 

de OR en MR een gezamenlijk jaarverslag op. In dit jaarverslag 

vindt u een weergave van de activiteiten van het afgelopen 

schooljaar en een vooruitblik op het nieuwe schooljaar. Ook 

vindt u in het jaarverslag de financiële verantwoording van de 

penningmeester OR en het overblijven.
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DE KWALITEIT OP ONZE SCHOOL
Kwaliteitszorg
Om kwalitatief goed onderwijs te geven is het van groot 

belang dat wij openstaan voor feedback en reflectie op ons 

handelen. Door de wijze waarop de kwaliteitszorg op De Kring is 

georganiseerd dwingen wij onszelf te reflecteren en te vragen 

om feedback. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen:

Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem

Op De Kring streven wij hoge opbrengsten na. Deze worden  

na iedere toetsperiode (twee keer per jaar) vastgesteld.  

Door middel van goede toetsinterpretaties en analyses van 

het CITO-leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen 

en de doorgaande leerlijn worden de opbrengsten gevolgd. 

Dit gebeurt op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. 

Leerkrachten bespreken regelmatig de opbrengsten van hun 

groep met de directie van De Kring. Zo ontdekken we waar  

winst te behalen is en borgen we wat goed gaat. Alle leerlingen 

van groep 8 maken de IEP-toets. Deze toets wordt PCBO-breed 

afgenomen en brengt de vaardigheden van de leerlingen op 

taal en rekenen in kaart. De IEP-toets is voor leerlingen een 

toegankelijke toets door de adaptieve opbouw en aantrekkelijke 

lay-out. Meer informatie hierover vindt u in dit hoofdstuk onder 

de kop: Eindopbrengsten en uitstroom.

Leerlingpanel, ouderpanels en het tevredenheidonderzoek

De Kring vraagt op verschillende manieren om feedback: via  

het vier jaarlijkse tevredenheidsonderzoek, het leerlingpanel  

en het ouderpanel. Ieder schooljaar wordt er een leerling- 

panel samengesteld met kinderen uit groep 6 tot en met 8. Zes 

keer per jaar gaat de directie met hen in gesprek over uiteen-

lopende onderwerpen. Naast een leerlingpanel werken we ook 

met ouderpanels (of koffieochtenden). Daar bespreken we 

hoe we onze ouders optimaal kunnen betrekken bij De Kring. 

De feedback van de leerlingen en ouders wordt besproken 

op de teamvergaderingen. Eens in de vier jaar wordt via een 

uitgebreide enquête feedback gevraagd aan kinderen, ouders 

en teamleden van De Kring. Uitkomsten van deze enquête 

vormen de basis van het meerjarenbeleidsplan op onze school.

Persoonlijke ontwikkeling en teamleren

De teamleden geven vorm aan het onderwijs op De Kring. 

Persoonlijke ontwikkeling als teamlid, als professional voor de 

klas is daarom erg belangrijk. Leren doen we tenslotte een leven 

lang. Via de jaarlijkse gesprekkencyclus geeft ieder teamlid blijk 

van zijn of haar persoonlijke professionele ontwikkeling. Om 

ieder teamlid hierbij maximaal te ondersteunen wordt gebruik 

gemaakt van coaching, volgen van studies en cursussen en 

collegiale consultaties.

Naast de persoonlijke professionele ontwikkeling werken we 

ook aan ontwikkeling op teamniveau. Dit teamleren geven we 

vorm door het organiseren van studiedagen waarbij we externe 

adviseurs raadplegen voor een optimaal leerrendement. De 

komende jaren richten we onze nascholing en studiedagen op:

• verdieping vaardigheden van leerkrachten;

• uitwerken en uitbreiden van de leerpleinen;

• gebruik van digitale verwerkingssoftware;

• sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen;

• leerlingen leren werken met persoonlijke leerdoelen;

• techniek, cultuur en wereldoriëntatie in samenhang  

aanbieden via onderzoeken en ontwerpend leren.

Inspectiebezoek
Eens in de vier jaar wordt De Kring bezocht door de inspectie. 

Er vindt dan een onderzoek plaats waarbij de kwaliteit van 

het onderwijs beoordeeld wordt. De resultaten van deze 

onderzoeken kunt u vinden op de website van de inspectie: 

onderwijsinspectie.nl.

Eindopbrengsten en uitstroom
Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school enigszins te 

kunnen vaststellen, maken alle leerlingen aan het eind van groep 

8 de IEP-toets. Met deze toets krijgen wij een beeld van de 

prestaties van onze leerlingen en van de school als geheel. 
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De resultaten kunnen worden vergeleken met het landelijk 

gemiddelde. Ieder jaar houden wij alle onderdelen van de 

toets kritisch tegen het licht om te zien op welke onderdelen 

nog ‘winst valt te halen’. We vinden het belangrijk om te 

benadrukken dat dat de ontwikkeling van een kind niet alleen in 

cijfers is uit te drukken. Het gaat ons om de groei van uw kind 

ten opzichte van zichzelf, groei op sociaal emotioneel vlak en 

groei op cognitief vlak. 

De scores van de eindtoetsen van de afgelopen jaren vindt u 

hieronder: Een toelichting bij deze scores zijn te vinden op de 

website: www.scholenopdekaart.nl.

Jaar TOETS SCORE Onder/boven
(inspectienorm)

2016 CITO 537,4 Boven

2017 IEP 86 Boven

2018 IEP 83,6 Boven

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom naar  

het Voortgezet Onderwijs:

Jaar VMBO MAVO/HAVO HAVO/VWO

2015 64% 10% 26%

2016 24% 32% 53%

2017 32% 18% 50%

2018 40% 14% 46%

VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, HAVO = 

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, VMBO = Voorbereidend 

Middelbaar Beroeps Onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom in 2017-2018 

naar speciale vormen van onderwijs:

• aantal verwijzingen naar het SBO/SO : 2

• aantal terugplaatsingen uit het SBO : 0

• uitstroom naar het VSO : 0

SBO = Speciale scholen voor Basisonderwijs, SO = Speciaal 

Onderwijs, VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs
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ONS ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK
De organisatie van ons onderwijs
Het onderwijs op De Kring is gebaseerd op het leerstof-

jaarklassen-systeem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd 

vormen samen een groep. 

In groep 3 tot en met 8 werken we voor lezen, taal, spelling 

en rekenen voornamelijk methodisch. Dat wil zeggen dat we 

verschillende lesmethodes gebruiken om de doelen van het 

onderwijs te behalen. Wij besteden veel zorg en aandacht aan 

de aanschaf van nieuwe methoden. De gebruikte methoden 

op onze school voldoen aan de kwaliteitseisen, die de overheid 

stelt aan het onderwijs. In de ochtend ligt de nadruk in de 

groepen 3 tot en met 8 op lezen, taal en rekenen. Ook de kring 

waarin de verhalen uit de Bijbel over Licht en Leven centraal 

staan krijgt iedere dag een plek in het rooster. Naast het werken 

aan de verschillende vakken werken kinderen aan hun eigen 

leerdoelen.

Thematisch werken:

In de groepen 1 tot en met 8 werken we thematisch. Dat wil 

zeggen dat we elk jaar vier gezamenlijke thema’s kiezen, 

waarbinnen we ons onderwijs vormgeven. Ieder thema wordt 

centraal gestart en afgesloten. Iedere bouw geeft een eigen 

invulling aan de uitwerking van het thema. Ontdekkend en 

onderzoekend leren staat hierbij centraal. In de groepen 

1 en 2 heeft het thematisch werken betrekking op alle 

onderwijsactiviteiten. In de groepen 3 en 4 staan tijdens het 

werken aan het thema de creatieve vakken centraal. Ook wordt 

er een start gemaakt rondom oriëntatie op de wereld om hen 

heen. In groepen 5 tot en met 8 heeft het thematisch werken 

vooral betrekking op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur en techniek.

Leerpleinen

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan verschillen tussen 

kinderen organiseren we ons onderwijs groepsover stijgend. Dit 

doen we in de groepen 5 tot en met 8 bij het vak rekenen. Hierbij 

volgen kinderen in kleinere groepen een instructie en werken 

onder begeleiding van een onderwijsassistent en een leerkracht 

zelfstandig hun doelen voor deze periode.

De kring
Iedere dag zitten we met elkaar in de kring. Via de methode 

Trefwoord vertellen we de kinderen de verhalen uit de Bijbel. 

Met behulp van verschillende werkvormen wordt de vertaling 

van het Bijbelverhaal gemaakt naar de praktijk van alle dag. 

Naast de verhalen uit de Bijbel wordt er ook aandacht besteed 

aan andere godsdiensten en geloofsstromingen. We beginnen 

en eindigen ieder dag met gebed.

Rekenen en wiskunde
Onze school gebruikt de methode “Wereld in Getallen”. 

Een realistische methode die uitgaat van situaties die in  

de werkelijkheid voorkomen, zoals betalen in de winkel, met 

de trein op reis of een plank zagen. Binnen deze methode leren 

de leerlingen te werken met grafieken, tabellen, schema’s 

en plattegronden. Deze manier van werken traint vooral het 

inzichtelijk rekenen. In de groepen 5 tot en met 8 werken we  

op rekenpleinen.

Nederlandse taal
Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat  

wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van 

ideeën, spelling, spreken en luisteren naar anderen. Op onze 

school gebruiken wij de methode ‘Staal’. Naast schriftelijk 

taalwerk leren de kinderen verhalen en brieven te schrijven,  

een spreekbeurt te houden en een werkstuk te maken. In groep 

7 en 8 besteden we veel aandacht aan de werkwoordspelling  

en het ontleden. 
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Lezen
Leren lezen is één van de belangrijkste dingen die een kind 

leert op school. Vooral de start van het leesproces in groep 3 

telt zwaar. Lezen en taal overlappen elkaar in deze groep. Hier 

werken we met de methode ‘Lijn 3’. Leerlingen uit de groepen 

4 tot en met 6 nemen deel aan het programma voortgezet 

technisch lezen aan de hand van de methode ‘Estafette’. In de 

hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend 

en later ook op het studerend lezen te liggen. We gebruiken 

dan ‘Goed Gelezen’ en ‘Nieuwsbegrip’. In de klas maken we tijd 

vrij om voor te lezen. Elke dag, aan het begin van de middag, 

is er tien minuten stillezen voor de kinderen. De school heeft 

een moderne, uitgebreide bibliotheek waaruit de leerlingen 

(digtale) school, lees- en studieboeken lenen. In de klas houden 

kinderen een boekbespreking en besteden we aandacht aan de 

Kinderboekenweek.

Schrijven
Het schrijfonderwijs begint al in groep 1 en 2 met het ont-

wikkelen van de fijne motoriek (kralenplank, klei, tekenen, 

vouwen). Dat is de basis voor een goed handschrift. Het kind 

leert de juiste schrijfhouding aan en de manier waarop het  

een potlood moet vasthouden.

We gebruiken op school de methode ‘Klinkers’ voor de groepen 

1 tot en met 6. In groep 4 krijgen de kinderen, die daar aan toe 

zijn, een vulpen van de leerkracht. Tot en met groep 8 schrijven 

alle leerlingen op De Kring met een rollervulpen, tenzij er met 

de intern begeleider iets anders is afgesproken. Deze pen is 

van goede kwaliteit en kan de gehele basisschoolperiode mee. 

Mocht uw kind om welke reden dan ook een nieuwe pen nodig 

hebben, dan kan deze bij de leerkracht gekocht worden tegen 

een vergoeding van € 6,00. Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen 

aan het begin van ieder schooljaar een potlood.

Wereldoriëntatie
We bieden de leerlingen ruimschoots de gelegenheid  

om oriënterend en ontdekkend de wereld om hen heen  

te onderzoeken, te verkennen en te begrijpen. 

Het gaat daarbij om kennis en inzicht, maar ook om sociale 

vorming en redzaamheid. De voor u vertrouwde vakken als 

geschiedenis, aardrijkskunde en biologie worden zoveel mogelijk 

in samenhang gegeven. Hiervoor werken we op PCBO De Kring 

met kernconcepten. In deze kernconcepten komen ook de 

volgende thema’s aan bod:

• bevordering gezond gedrag;

• maatschappelijke verhoudingen;

• bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer;

• dramatische vorming;

• geestelijke stromingen;

• techniek.

De volgende methoden/bronnenboeken gebruiken wij hierbij:

• Meander;

• Argus Clou;

• Wijzer;

• Brandaan;

• Naut;

• Geobas;

• Speurtocht; 

• Huisje Boompje Beestje;

• Wijzer door de Natuur;

• Wijzer door het Verkeer;

• Goed gedaan!;

• Techniekkisten voor de onder-, midden-, en bovenbouw. 

Naast de genoemde methoden en materialen gebruiken we 

verschillende werkvormen zoals: kringgesprek, spreekbeurt, 

schooltelevisie, werkstuk, documentatie, project en bezoek  

aan instellingen.

Projecten
Tijdens het werken aan de kernconcepten doen kinderen 

onderzoek en activiteiten en krijgen ze les over verschillende 

onderwerpen. Via ouders en bedrijven proberen we deze 

projecten te verrijken door hen op school uit te nodigen voor 

gastlessen. Een mooie manier voor ouders om iets te komen 

vertellen over bijvoorbeeld uw beroep en zo betrokken te zijn 

bij school. Ieder project wordt afgesloten voor alle ouders 

van de school, kinderen presenteren dan hun onderzoek en 

bevindingen.
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Expressie
In groep 1 en 2 zijn de expressieactiviteiten geïntegreerd in 

het totale programma. De andere groepen hebben daarnaast 

vaste creatieve uren. De creatieve vakken brengen evenwicht 

in het lesprogramma: niet alleen het leren heeft nadruk, ook 

creatieve vorming vinden wij belangrijk. Daarom hebben we in 

de bovenbouw een vakleerkracht handvaardigheid aangesteld. 

Komend jaar verzorgt deze de lessen voor de groepen 5 tot en 

met 8. In de overige groepen verzorgt de leerkracht deze lessen. 

Hierbij gebruiken wij ‘Handvaardig moet je doen’. Voor de 

muzieklessen maken wij gebruik van de lessen uit ‘Muziek  

moet je doen’ en voor de tekenlessen ‘Tekenen moet je doen’.

Spel en beweging
In een cultuur, waarin we steeds minder in beweging komen, 

is het belangrijk dit zeker bij kinderen te stimuleren. Spel leert 

kinderen omgaan met elkaar en al spelend de grenzen van het 

eigen lichaam te verkennen. De kleuters gaan iedere dag naar het 

speellokaal. In de groepen 3 tot en met 8 worden alle gymlessen 

verzorgt door de gymdocent (beweegcoach). In groep 2 verzorgt 

de gymdocent het Nijntje Beweegdiploma. De vakleerkracht 

besteedt volop aandacht aan de basis vaardigheden bewegen en 

sportoriëntatie. Gemiddeld hebben de kinderen in groep 3 tot en 

met 8 anderhalf uur per week gym. 

Techniek
Kinderen werken graag met hoofd en handen. Daarom zijn wij 

techniekschool geworden. Van de subsidie, die we daarvoor 

kregen, hebben we voor de groepen 1 tot en met 3 een 

prachtige techniekkast aangeschaft en voor de groepen 4 

tot en met 8 hebben we techniekdozen ontwikkeld waarmee 

kinderen praktisch aan de slag kunnen. In ons moderne 

nieuwe handvaardigheid/technieklokaal zijn ook perslucht en 

zwakstroom aangelegd, zodat de kinderen kunnen werken met 

lampjes, draadjes en luchtdruk. In dit lokaal is ook de techniek 

zichtbaar gemaakt. Zo kunnen ze zien hoe een wc werkt, hoe de 

vloerverwarming in elkaar zit en wat zich achter de plafonds en 

muren bevindt.

Documentatiecentrum en bibliotheek
Wij beschikken op onze school over een uitgebreide bibliotheek 

met een documentatiecentrum. De bibliotheek is voorzien van 

een moderne collectie leesboeken, studieboeken en (digitale) 

tijdschriften. Dagelijks kunnen kinderen met hun bibliotheekpas 

boeken lenen op school. Het documentatiecentrum kunt u 

vergelijken met een afdeling studieboeken uit de bibliotheek. 

Als een kind iets meer wil weten over een onderwerp of een 

woord, bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een spreekbeurt, 

kan het documentatiecentrum goede diensten bewijzen. In de 

hoogste groepen leren de kinderen werkstukken maken en ook 

dan is het documentatiecentrum onmisbaar.

Het is niet de bedoeling dat er boeken uit de biblio theek/

documentatiecentrum mee naar huis worden genomen. 

Kinderen uit groep 7 beheren de boeken in de bibliotheek en 

zorgen voor het uitlenen en het innemen van de boeken. Via 

het bibliotheekpasje kunt u thuis zien wat uw kind leest. Lezen 

neemt in onze maatschappij een zeer belangrijke plaats in, 

daarom worden alle kinderen op school automatisch lid van  

de bibliotheek.

Computers, internet en digitale borden
We hebben de beschikking over 46 computers en 50 tablets. 

Eén teamlid is geschoold op het gebied van ICT. Deze leerkracht 

is coördinator Informatie- en Communicatie Technologie 

(i-coach). De computer heeft een ondersteunende functie bij 

het lesprogramma. We gebruiken deze bijvoorbeeld bij rekenen, 

taal, wereldoriëntatie en het leren van topografie. De leerlingen 

uit de hogere groepen gebruiken de computer als naslagwerk. 

Vanaf groep 6 maken de leerlingen gebruik van internet bij  

het maken van werkstukken en boekverslagen.

De kleuters leren spelenderwijs, via leerzame programma’s, 

om te gaan met de computer. In de hogere groepen wordt er 

gewerkt met lessen rondom mediawijsheid. Hierin leren de 

kinderen wat wel en niet mag op internet en hoe je op een 

goede manier met sociale media om gaat. In de groepen 3 tot 

en met 8 maken wij gebruik van digitale schoolborden. Ook 

in de groepen 1-2 hebben we de beschikking over digitale 

kleuterborden.
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EHBO
In groep 8 volgen alle leerlingen EHBO-lessen die gegeven 

worden door ouders die hiervoor zijn opgeleid. Aan het einde 

wordt een examen afgelegd onder toezicht van een examinator 

van het Rode Kruis. Zijn ze geslaagd dan is een heus certificaat 

het resultaat.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 nemen in het voorjaar deel aan de 

jeugdverkeersproef. Het schriftelijk gedeelte wordt op school 

afgenomen en het praktisch gedeelte op de fiets in het centrum 

van Apeldoorn. De leerlingen die slagen ontvangen een diploma. 

Leerlingen die verhinderd of gezakt zijn, krijgen een herkansing 

in groep 8.

Engelse taal
In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de kinderen wekelijks één  

uur Engels. Hierbij gebruiken wij de methode ‘Take it easy’. 

Huiswerk
Herhalen van woordjes is voor kinderen heel erg belangrijk, 

maar er zit verschil in de wijze waarop kinderen leren. Het ene 

kind leest iets over en weet het direct, het andere kind heeft 

meer oefening nodig. Op school oefenen we de hele week 

met woordjes van een bepaalde week, maar dat is niet altijd 

genoeg. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig. 

Daarom vragen we aan u om ook thuis woordjes te oefenen. 

Ook vragen we soms om de tafels thuis te oefenen. In de 

hogere leerjaren geven we regelmatig huiswerk mee. We 

vinden het namelijk belangrijk dat de leerlingen leren studeren 

en zelfstandig tot een tijdsindeling komen als voorbereiding 

op het voortgezet onderwijs.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen eenvoudig werk mee naar 

huis. Hierbij denken we aan topografie, een samenvatting van 

geschiedenis, een werkstuk maken of een boekbespreking 

houden. Al weken van tevoren weet een kind wanneer hij of  

zij aan de beurt is voor een spreekbeurt of boekbespreking.

 

In groep 7 en 8 is het werken met een weekagenda verplicht.  

Op de jaarlijkse informatieavond vertellen we uitgebreid hoe  

we met huiswerk omgaan.

Doelen
Kinderen in groep 5 tot en met 8 werken iedere dag een half 

uur aan hun persoonlijke leerdoelen. Dit kan zijn op het gebied 

van rekenen, taal of sociaal emotioneel. Hierin leren de kinderen 

verant woordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces, 

te plannen en andere belangrijke vaardigheden. Deze doelen 

zijn tijdens de ouder-kind-school-gesprekken onderwerp van 

gesprek.

Sociaal emotionele vorming
Eén van de mooiste uitdagingen binnen het onderwijs is het 

ontwikkelen van sociale competenties bij kinderen. We voelen 

ons samen verantwoordelijk, we hebben duidelijke afspraken 

met elkaar, we durven elkaar aan te spreken wanneer dat nodig 

is en we gaan uit van het feit dat we veel kunnen leren van een 

ander. 

Dit komt tot uiting in het dagelijks contact dat we met  

kinderen hebben. Hiervoor gebruiken we ons kringgesprek, 

oprechte interesse en verdieping in de belevingswereld van 

het kind. Daarnaast gebruiken we de methode ‘Goed gedaan’, 

waarbij we aandacht besteden aan inzichten en vaardigheden 

die nodig zijn voor een goed (wereld-) burgerschap. 



Naast een stevige en solide 
basis volop ruimte voor een 

brede ontwikkeling.
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ACTIVITEITEN IN EN OM DE SCHOOL
Excursies
Voor basisschoolleerlingen worden door diverse instanties 

lessen en excursies georganiseerd. Aan een aantal van deze 

lessen doen wij mee. Bijvoorbeeld:

• lessen en excursies over en in de natuur;

• lessen van Markant (Stichting ondersteuning kunst en cultuur) 

zoals: toneel, drama, dans;

• bezoek aan het Kröller-Müller museum.

Goede doelen
Ieder jaar kiezen we een aantal projecten uit waarvoor 

we sparen binnen de school. We vinden het belangrijk om 

maatschappelijke betrokken te zijn. Afgelopen jaren hebben 

we onder andere gespaard voor Kika, Stichting ‘Smile for I-cell’ 

en de voedselbank. Daarnaast doen we mee aan verschillende 

activiteiten die een goed doel ondersteunen, zoals: de 

40-dagen-spaaractie en Wandelen voor water. 

Culturele vorming
Ieder jaar maakt onze school gebruik van het cultuuraanbod 

van MARKANT Apeldoorn. Het gaat hierbij om leskisten, 

projecten, groepsactiviteiten en leerkrachtondersteuning  

op het gebied van muziek, dans, drama, beeldende kunst en 

literatuur. We bezoeken ook ieder jaar een toneelvoorstelling 

met onze leerlingen.

Haps project
Ieder jaar, in de maand mei of juni, gaan de leerlingen van groep 

7 naar het prehistorisch kamp in Berg en Bos te Apeldoorn. Al 

weken van tevoren begint de voorbereiding van dit kamp tijdens 

de geschiedenislessen. Kleding en drinkbekers worden bij de 

lessen handvaardigheid gemaakt. Zit uw kind in groep zeven? 

Dan krijgt u op de voorlichtingsavond precies te horen wat uw 

kind allemaal te wachten staat. Het is een geweldige ervaring 

voor de leerlingen om zo’n kamp mee te maken. 

Schoolkamp
In groep 8 gaan we elk jaar, in de maanden april, mei of juni,  

met de leerlingen naar een recreatieverblijf op de Veluwe.  

Sport en spel staan dan uitgebreid op het programma. Dit kamp 

staat in het teken van het afscheid nemen van de basisschool.

Schoolreisje
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 gaan één keer in de 

twee jaar op schoolreis. De werkgroep schoolreisje zorgt ervoor 

dat het schoolreisje een feest wordt. 

Vieringen
Op De Kringen organiseren we meerdere vieringen. Een van de 

meeste indrukwekkendste is die van Sinterklaas. Deze vieringen 

beginnen we met alle kinderen op het veld. Nadat de sint uit-

gebreid is welkom geheten gaat het feest verder in de eigen 

klas. Vanaf groep 5 worden de cadeautjes en surprises door de 

leerlingen zelf verzorgd. Eén keer per jaar is er de meester- en 

juffendag. Alle meesters en juffen vieren op dezelfde dag hun 

verjaardag en het wordt op die dag voor alle leerlingen een 

gezellige dag. Het Kerstfeest vieren we samen met de ouders  

in & om de school of in De Drie Ranken. Het paasfeest begint 

met een gezamenlijke viering in de hal of De Drie Ranken. 

Daarna gaan we verder met een paasontbijt in de klassen.

De Kringviering
Ieder project wordt afgesloten met presentaties voor ouders 

op deze manier leren kinderen presenteren. Tijdens deze af-

sluiting zijn er altijd een aantal groepen die dit op het podium/

theater doen. De zogenaamde kringviering. Deze viering, waarin 

toneel, dans en muziek centraal staan, wordt voorbereid door 

de kinderen en de leerkracht. Tijdens deze viering laten we op 

een creatieve wijze zien op welke manier er is gewerkt aan het 

project. 
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Sport
De sportcommissie is zeer actief. De school doet onder andere 

mee aan:

• verschillende voetbaltoernooien;

• het volleybaltoernooi;

• de atletiekdagen;

• de avondvierdaagse;

• de scholierenveldloop;

• de schaakcompetitie op PCBO De Kring;

• het hockeytoernooi;

• het basketbaltoernooi;

• sport van de maand.

Verder is er elk schooljaar een sportdag (Koningsspelen), die 

gehouden wordt op het sportveld voor onze school. Wanneer 

er ‘swinters op natuurijs geschaatst kan worden, organiseert  

de sportcommissie een ijsfestijn.

Schaken
We hebben op De Kring een schaakclub voor kinderen. Meestal 

starten de lessen in het voorjaar en vinden plaats op een 

doordeweekse avond van 18.30 uur tot 19.30 uur. De lessen 

worden begeleid door een aantal enthousiaste en kundige 

ouders. We maken gebruik van het stappenplan van de KNSB.

Slotweek
In de laatste weken voor de zomervakantie organiseert de 

school een aantal gezellige activiteiten. Zo is er onder andere  

de musical van groep 8 en een gezellig moment waarbij ouders, 

kinderen en leerkrachten elkaar kunnen bedanken voor het 

afgelopen schooljaar.
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SAMENWERKING MET DE OMGEVING
Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met instanties 

die ons onderwijs kunnen verrijken en ondersteunen. 

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang
MAM’s Kinderopvang heeft een eigen locatie binnen onze 

school en is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 

13 jaar. Dagelijks biedt zij, 52 weken per jaar, een passende 

en uitdagende omgeving, waar de kinderen met liefde en 

vakkennis worden begeleid. Bij MAM’s is er oog voor talenten. 

MAM’s Kinderopvang De Kring sluit aan bij de pedagogische 

uitgangspunten van De Kring.

•  Voorschoolse opvang: 7.30 uur tot het starten van de lessen 

op De Kring. 

• Buitenschoolse opvang: einde lessen op De Kring tot 18.15 uur. 

MAM’s Kinderopvang De Kring is een zelfstandige organisatie 

die wordt ingehuurd en deels gebruik maakt van onze facili-

teiten. Voor meer informatie en inschrijven verwijzen we u 

graag naar de website van MAM’s: mamskinderopvang.nl. 

Voor vragen kunt u mailen naar: dekring@mamskinderopvang.nl.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  
Afhankelijk van onze vraagstelling kunnen orthopedagogen, 

schoolbegeleiders of psychologen van het Samenwerkings-

verband Passend Onderwijs Apeldoorn worden ingezet. Enkele 

belangrijke taken van het Samenwerkingsverband zijn:

• het observeren en onderzoeken van leerlingen met leer- en/of 

gedragsmoeilijkheden;

• adviseren welke behandeling voor deze kinderen het meest 

geschikt is;

• regelmatig overleg plegen met de interne begeleider van de 

school en/of de leerkracht;

• het verder bekwamen van leerkrachten door bijvoorbeeld 

cursussen en begeleiden van studiedagen;

• als het nodig is, een leerling door een orthopedagoog of 

psycholoog laten onderzoeken, hiervoor zal altijd schriftelijk 

toestemming worden gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin 

voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De 

schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en 

komen regelmatig op school. 

De gezondheid van uw kind volgen 

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf 

de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau 

geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de 

basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. 

In het jaar dat uw kind vijf jaar is, wordt u uitgenodigd om 

samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige 

meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling 

en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest 

gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen delen. 

Eventueel maakt het CJG dan nog een extra afspraak met u/

uw kind of maken ze een afspraak met de schoolarts van het 

CJG. Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een vragenlijst van de 

logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en praten. Ook de 

leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het kan zijn dat ze 

u uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste als dat voor 

uw kind helpend kan zijn. Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u 

uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. Ze 

meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen ze 

de tijd om vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. 

U bespreekt dan samen de lichamelijke veranderingen van uw 

kind in de (komende) puberteit. 

Kernteam 

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? 

Vraag dan gerust via de ib’er van onze school advies aan het 

kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. 

Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u en uw kind 

mee. Samen kunt u bespreken en bekijken wat er eventueel 

nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 
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Contact met het CJG:

info@cjgapeldoorn.nl 

055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) 

www.cjgapeldoorn.nl 

www.facebook.com/CJGapeldoorn

Schoolfotograaf
Elk jaar komt de fotograaf op school. Zij maakt individuele foto’s 

van de kinderen en een groepsfoto. U krijgt de mogelijkheid de 

foto’s online te bekijken en u kunt desgewenst de foto’s kopen.

School en kerk
PCBO De Kring werkt op diverse manieren samen met 

wijkgemeente De Drie Ranken. Voor iedere jaargroep is er 

een specifieke activiteit waarbij we nader invulling geven  

aan onze identiteit.

Studenten
Onze school is opleidingsschool van Pabo Windesheim in 

Zwolle. We vinden het voor de toekomst van onze school en het 

onderwijs in het algemeen belangrijk om te kunnen beschikken 

over kwalitatief goede leerkrachten. We geven de studenten 

daarom gelegenheid om hun stageopdrachten bij ons op school 

uit te voeren. Zij geven op hun praktijkdagen les aan onze 

leerlingen. De groepsleerkracht is daarbij veelvuldig aanwezig 

en soms een docent van de Pabo. Ook leiden wij onderwijs-

assistenten op van Aventus. Zij zorgen voor ondersteuning in  

de groepen. Studenten van het CIOS en de CALO ondersteunen 

bij de lessen bewegingsonderwijs.

PCBO Plusprogramma
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op 

maat voor begaafde kinderen. Onze 27 basis scholen hebben 

de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Het fundament is het PlusProgramma. 

Op dit fundament staan twee pijlers: de bovenschoolse 

PlusKlas en de PlusBegeleiding, het expertisecentrum van PCBO 

Apeldoorn voor onderwijs aan begaafde leerlingen dat scholen 

ondersteund.

Het PlusProgramma is het antwoord op de begeleidings- en 

onderwijsbehoeften van begaafde kinderen. Van hen wordt 

vaak gedacht dat zij zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder 

waar: ook begaafde leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die 

vastlopen op hun reguliere basisschool. Het PlusProgramma 

biedt deze kinderen de kans om (weer) met plezier naar school 

te gaan. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om 

kennis te verwerven en om hun grenzen te verleggen.

De bovenschoolse PlusKlas 

De PlusKlas is gehuisvest op de Regenboog Osseveld, maar is 

bedoeld voor alle PCBO-scholen in Apeldoorn. Kinderen, die 

door hun hoogbegaafdheid problemen ondervinden, kunnen 

hier op advies van hun eigen basisschool een dagdeel per week 

naar toe als aanvulling op de BasisPlus. Filosofie, expressie, 

emotionele training en spelonderdelen hebben een plaats in 

het lesprogramma. Ouders zijn, na toelating tot de Plusklas, zelf 

verantwoordelijk voor het vervoer van – en naar de leslocatie 

van de Plusklas. 

De Intensieve Taalklas
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor 

basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). De 

Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan twaalf scholen in 

Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een 

taalachterstand. Er is één bovenschoolse klas voor kinderen 

die nog niet zo lang in Nederland zijn. Zij hebben doorgaans 

een grote taalachterstand. Als er plaats is, kunnen ze vanaf 

groep 5 (in overleg worden kinderen in groep 4 geplaatst) twee 

dagen per week naar een Intensieve Taalklas op basisschool 

de Zevensprong, Pythagorasstraat 384, Apeldoorn. In de 

taalklas worden kinderen taalvaardiger gemaakt en 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 

ontwikkelingsperspectief op te stellen.
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Voor meer informatie:

Coördinator Intensieve Taalklassen, Titia Schultz

E-mail: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.

SOZKA
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 en 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. Voor meer informatie en aanmelding:

www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl 

Verwijsindex
De verwijsindex jongeren is een digitaal systeem dat signalen 

van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. 

Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners 

sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij 

kunnen overleggen over de beste aanpak. De regeling van de 

verwijsindex is opgenomen in de Wet op de jeugdzorg.

Gemeenten zijn verplicht om de aansluiting van professionals 

op de verwijsindex te organiseren en daarvoor al het nodige 

binnen de gemeente te doen. Als school kunnen wij gebruik 

maken van dit systeem. Mocht u als ouder meer willen weten 

over de Verwijsindex, dan kunt u hierover contact opnemen  

met de intern begeleiders van onze school.

Stichting leergeld Apeldoorn-Voorst
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, et cetera) 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.

Daarnaast is er elke dinsdagmiddag van 14.00 uur 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. 

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: 

www.sozka.apeldoorn-onderwijs.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 onder 

andere 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: kidscollegeapeldoorn.nl. 

Aanmelden kan via  de school of de website.



Samen komen 
we verder.
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OVERIGE ZAKEN ABC
A - Aanmelding en toelating
U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. We 

leggen u uit hoe onze schoolorganisatie in elkaar zit en wat  

onze onderwijskundige visie is. Ook wordt u rondgeleid en  

kunt u in alle klassen sfeer proeven. U kunt dan rustig  

nadenken of onze school bij uw kind past.

Wanneer kinderen drie jaar en tien maanden zijn mogen  

ze ten hoogste vijf dagen, verdeeld over vijf weken, komen 

kennis maken in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leer-

kracht. Kinderen kunnen worden toegelaten als ze vier jaar 

zijn. We gaan er vanuit dat uw kind dan zindelijk is. De ouders/

verzorgers dienen de grondslag en doelstelling van de school 

te onderschrijven. In bepaalde gevallen kan, alvorens tot toe-

lating over te gaan, worden bekeken of de school kan voldoen 

aan de specifieke behoeften die een bepaalde leerling nodig 

heeft. Op de Kring zijn 13 lokalen. Wanneer er zich meer 

leerlingen aanmelden, dan wij kunnen huisvesten, dan kan de 

leerling op de wachtlijst geplaatst worden.

A - Aansluiting Voortgezet Onderwijs
Begin oktober organiseren we via school een voorlichtingsavond 

over het vervolgonderwijs en alles wat u de daaropvolgende 

maanden kunt verwachten. In november zijn de gesprekken met 

de ouders en de leerlingen van groep 8 over de schoolkeuze na 

de basisschool. In deze gesprekken informeren we u over de 

diverse soorten voortgezet onderwijs die voor uw kind geschikt 

zijn. Na deze gesprekken ontvangt u een schriftelijk advies 

omtrent de schoolkeuze.

Tijdens de ‘open dagen’ op de vervolgscholen (in januari en 

februari) kunt u zich met uw kind verder oriënteren op de 

te maken keus. De eindtoets basisonderwijs wordt in april 

afgenomen. De ouders melden hun kind zelf, via onze school, 

aan bij de school voor 

voortgezet onderwijs. Wij verzamelen alle aanmeldings-

formulieren en sturen deze samen met de uitslag van de 

Eindtoets-basisonderwijs en het onderwijskundig rapport 

naar de ontvangende scholen. In mei krijgt u bericht van de 

ontvangende school of uw kind is toegelaten.

A - Agenda
De leerlingen in de groepen 7 en 8 werken met een week-

agenda. Deze mogen ze van huis meenemen, maar moeten  

wel ter goedkeuring aan de leerkracht worden aangeboden.

B – Bibliotheek
We werken nauw samen met CODA Apeldoorn. Dit betekent 

dat alle kinderen die bij ons zijn ingeschreven automatisch 

lid worden van de bibliotheek. U ontvangt hiervoor ook een 

biebpasje. Met dit pasje kunnen de kinderen zowel in de 

bibliotheek als op school (vanaf groep 3) boeken lenen.

C- Continurooster
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de 

kinderen, met eigen leerkracht, op school. Dit betekent dat 

zij tussen de middag niet naar huis gaan. U bent als ouder zelf 

verantwoordelijk een gezonde lunch. Hierbij denken we aan 

brood, een stuk fruit en iets te drinken. Het is mogelijk om 

schoolmelk af te nemen via school. Dit wordt op school gekoeld 

bewaard en uitgedeeld op het moment van de lunch. Meer 

informatie vindt u op: schoolmelk.nl. 

E - Eten en drinken
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid  

om iets te eten of te drinken, het zogenaamde tussendoortje.  

U kunt uw kind fruit en drinken (in een beker) mee geven. 

Het is niet de bedoeling dat kinderen zoetigheid en koolzuur-

houdende dranken meenemen.
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F - Fietsen
Aan de achterzijde van ons gebouw is een kleine fietsenstalling. 

Deze stalling is bedoeld voor de kinderen die echt moeten 

fietsen omdat ze te ver van school wonen. Kinderen die in de 

Drevenbuurt wonen, kunnen gewoon komen lopen. Helpt u de 

kinderen er aan te denken dat ze de fietsen in de rekken zetten 

en dat ze niet op het plein mogen fietsen? Het stallen van de 

fiets is op eigen risico.

G - Gebruik van foto’s/video’s van uw kind
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van de activiteiten waar 

kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in 

beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt 

voor in de schoolgids, schoolkalender maar ook voor op de 

website, social media en andere communicatiemiddelen van de 

school. Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt via een 

formulier aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen 

worden voor communicatiemiddelen. Met ingang van mei 

2018 is de wetgeving rondom privacy aangescherpt. Daarom 

ontvangt u vanaf nu meer informatie over hoe de school en 

PCBO Apeldoorn omgaan met uw gegevens en kunt u opnieuw 

aangeven of en waarvoor foto’s van uw kind gebruikt mogen 

worden. U kunt ten alle tijde uw besluit herzien of aanpassen. 

Bij de foto’s worden nooit de adressen en telefoonnummers 

van medewerkers, leerlingen en ouders geplaatst. Het delen van 

foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social 

media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. 

De interne begeleider van de school gebruikt voor klassen-

bezoek soms de video om aan de hand van beelden lessen of 

gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie is altijd 

tussen de leerkracht en beeldcoach/school video interactie 

begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met u aan 

derden getoond.

G - Gevonden voorwerpen
Om vergissingen te voorkomen raden we u aan de naam van 

uw kind op jassen, regenkleding, laarzen en gymkleding te  

zetten. Op school staat een mand waarin alle gevonden voor-

werpen verzameld worden. Deze voorwerpen worden een 

beperkte periode bewaard. Alles wat niet door de eigenaar of 

eigenares wordt opgehaald, gaat naar het Leger des Heils of 

een andere instelling.

G - Groepsindeling
Het samenstellen van de groepen en de groepsindeling wordt 

bepaald door de directie van de school. Hierbij wordt rekening 

gehouden met onder andere de te verwachten leerlingaantallen, 

wensen van leerkrachten en ouders en randvoorwaarden zoals 

wet- en regelgeving.  Op onze school worden broertjes en 

zusjes bij voorkeur niet in dezelfde kleutergroep geplaatst. Daar 

hebben we de volgende redenen voor:

• zelfstandigheid en zelfredzaamheid vinden we belangrijk;

• een kind moet op de leerkracht of de groep terug kunnen 

vallen en niet op een broertje/zusje;

• het kind mag niet afhankelijk worden van een broertje/zusje;

• het leunen op een broertje/zusje kan voor dat kind 

belemmerend werken.

De praktijk heeft ons geleerd, dat het voor de ontwikkeling van 

een kind positief werkt om een eigen zelfstandige wereld op te 

bouwen en te geloven in eigen kunnen.

G – Gym
Tijdens de gymles in de grote gymzaal dragen de kinderen 

een sportbroek, T-shirt en gymschoenen zonder zwarte zolen. 

Gymkleding is verplicht en wordt meegenomen in een tas. 

In de zomermaanden wordt bij goed weer buiten gegymd. 

Aan het begin van het nieuwe cursusjaar ontvangt u het 

gymnastiekrooster voor dat jaar.

H - Hoofdbedekking
Voor de kinderen die onze school bezoeken is het niet 

toegestaan hoofdbedekking te dragen, tenzij hierbij  

met de directie specifieke afspraken over zijn gemaakt.

K – Klachtenprocedure
We proberen door een open en constructieve communicatie, 

waarbij ook ruimte is voor opbouwende kritiek en feedback, 

te voorkomen dat er onenigheid of klachten ontstaan. Mocht 

dit om welke reden dan ook toch voor komen, dan vragen wij u 

eerst contact op te nemen met de groepsleerkracht. Mocht u 

daar geen gehoor vinden of hebt u een klacht over het onderwijs 



32

in zijn algemeenheid, dan kunt u zich wenden tot de directeur 

van de school. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij PCBO 

Apeldoorn. We nemen iedere klacht serieus en we trachten een 

bevredigende oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen. 

Mocht het allemaal om wat voor een reden dan ook niets 

opleveren, dan is er een landelijke klachtencommissie waar u 

een klacht kunt indienen. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat het uitdrukkelijk de bedoeling is alleen gebruik te maken 

van de klachtencommissie als een klacht niet intern kan worden 

opgelost of als u vindt dat uw klacht intern niet correct is 

behandeld.

Als u besluit om direct naar de landelijke klachtencommissie te 

stappen, kunt u kritische vragen van de commissie verwachten, 

waarom u niet eerst geprobeerd heeft de klacht intern op 

te lossen. Indien u het lastig vindt om een klacht ter sprake 

te brengen, u niet weet hoe u dient te handelen en/of welke 

stappen u moet ondernemen, kunt u ten alle tijden contact 

zoeken met de contactpersoon van de school. Deze kan u verder 

helpen en doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van PCBO 

Apeldoorn.

Naam contactpersoon van de school:

Joke Beekman (teamlid PCBO De Kring).

Astrid Wolven (ouder PCBO De Kring).

Vertrouwenspersoon PCBO Apeldoorn:

De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14

7323 LB Apeldoorn

055 - 366 75 65

PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie. Het adres daarvan is:

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070 - 386 16 97
info@klachtencommissie.org

Inspectie van het Onderwijs:

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

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.

K - Kleuters
Gymschoenen

De gymschoenen van de kleuters blijven altijd op school.  

Ze staan op de planken in het gym/speellokaal. Er wordt  

iedere dag gebruik gemaakt van het gym/speellokaal.

‘Kringregels’ voor de groepen 1 en 2

Wanneer uw kind onze school bezoekt, ontvangt u van ons  

een boekje waar uitgebreid allerlei regels en gewoontes bij  

de kleuters staan beschreven. U weet dan precies hoe het in  

de groepen gaat.

Verjaardagen

De kleuters mogen iets maken voor de verjaardag van hun 

vader en moeder. Aan het begin van het schooljaar vult u de 

verjaardagen van deze familieleden in op een overzichtje dat  

u bij de juf inlevert.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid geeft zelfvertrouwen! Mede hierom willen we 

graag dat uw kind zich zelf leert aan- en uitkleden. Wilt u uw kind 

daarbij helpen? Dit geldt bij de gymlessen, maar ook bij het begin 

en eind van de schooldag: zelf de jas uitdoen en ophangen.

L - Leerplicht en vrije dagen
Wanneer uw kind de basisschool bezoekt valt hij/zij onder 

de leerplichtwet. Kinderen van vier jaar mogen naar school, 

kinderen van vijf jaar en ouder moeten naar school. Extra 
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verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur. Voor kort 

verlof is hij bevoegd te beslissen. Voor meer dan tien dagen 

dient dit via de school te worden gevraagd aan de ambtenaar 

leerplichtzaken. Slechts voor gewichtige omstandigheden 

mag/zal verlof worden verleend. Ongeoorloofd schoolverzuim 

is de directeur verplicht te melden. Dit kan een forse boete 

opleveren. Regelmatig wordt door de leerplichtambtenaar 

gecontroleerd of er kinderen zonder toestemming afwezig zijn.

L - Lesuitval
Er is een protocol dat lesuitval moet voorkomen. Vaak zal het 

gaan om afwezigheid van een leerkracht wegens ziekte of 

anderszins. We doen er alles aan om een vervangende leerkracht 

te krijgen. Mocht dit niet lukken dan kunnen de kinderen 

verdeeld worden over de andere groepen, in het uiterste geval 

kan een groep een dag of een dagdeel extra vrij hebben. U 

wordt hiervan via de telefoonketting op de hoogte gesteld. 

Het is van belang te weten dat indien ouders niet voor opvang 

kunnen zorgen, de school voor opvang zorgt.

L - Luizenzakken
Op advies van de GGD is er op onze school een 

hoofdluiswerkgroep. De mensen van deze werkgroep zijn 

opgeleid door de verpleegkundige van de GGD. Na iedere 

vakantie worden alle kinderen en leerkrachten op hoofdluis 

gecontroleerd. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen bij de 

controle geen ingewikkelde kapsels dragen en geen gel in het 

haar hebben? Ieder kind krijgt van school in groep 4 een goede 

luizenzak. Deze gebruiken wij ter preventie van luizen. Mocht 

deze zak kapot gaan of kwijtraken, dan kunt u een nieuwe 

luizenzak via school kopen. Deze kost € 3,00. Voor alle kinderen 

vanaf groep 4 is een luizenzak verplicht. In sommige groepen 

zijn de luizenzakken vervangen voor IKEA-bakken, hiervoor 

gelden dezelfde regels als de luizenzakken.

M - Milieu
Afvalscheiding hoort ook op school thuis. We houden het 

papier afval apart en fruit wordt op de composthoop (op het 

dakterras) gedeponeerd. Verder staat er bij de hoofdingang een 

batterijcontainer.

M - Mobieltjes
Mobieltjes zijn verboden in school en in de pauzes. Soms is het 

noodzakelijk om toch een mobieltje bij je te hebben. In dat geval 

dient het apparaat volledig uitgeschakeld te zijn. De school is 

niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal 

van het mobieltje. Mocht het mobieltje toch onder schooltijd 

gebruikt worden, dan wordt het door ons ingenomen.

O - Ontruimingsplan/veiligheidscoördinator
De school maakt gebruik van een ontruimingsplan. Twee keer per 

jaar wordt er een ontruimingsprocedure geoefend. Er zijn zes 

leerkrachten opgeleid tot BHV-er (Bedrijfs Hulp Verlener) en een 

leerkracht is opgeleid tot veiligheidscoördinator. Deze coördinator 

bewaakt het veiligheidsbeleid binnen de school.

O - Overstappen van school 
Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere 

school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen. 

In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen 

bijvoorbeeld met verhuizing te maken hebben. Maar soms is 

er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de 

andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse 

Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds 

wisselen zo veel mogelijk te beperken. Dit omdat wisselen van 

school de leerprestaties van de leerling niet ten goede komt. 

Wanneer overstappen?

Het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties 

die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:

- Verhuizing.

- Er sprake is van een onoplosbaar conflict op de school.

- De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is.

- Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon 

plaats op een datum die we met ouders bepalen. In de andere 

drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan. 

Benieuwd naar dit proces? Zoek dan contact met de directeur, 

intern begeleider of kijk op www.pcboapeldoorn.nl.
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S - Schoolfonds
Een school is meer dan alleen een instituut om kennis over te 

dragen op kinderen. Om de schooltijd voor uw kind extra prettig 

te laten verlopen vieren wij bij De Kring gezamenlijk Sinterklaas, 

Kerstmis, Pasen en het afscheid van de leerlingen uit groep 8 

met een slotfeest aan het einde van het schooljaar. Ook vieren 

we verjaardagen en moederdag/vaderdag met attenties. Wij 

vinden dit heel belangrijk voor de sfeer in de school.

Daarnaast besteedt De Kring extra aandacht aan culturele 

vorming en bieden wij de leerlingen van groep 8 aan om een 

EHBO diploma te halen. 

Voor het bekostigen van deze activiteiten worden echter geen 

financiële middelen beschikbaar gesteld door de overheid, 

de gemeente of PCBO Apeldoorn. Om deze reden is door 

de ouderraad het schoolfonds opgericht vanwaaruit deze 

activiteiten worden betaald.Alleen met uw bijdrage zijn wij in 

staat om deze extra’s in stand te houden. De ouderbijdrage is 

en blijft vrijwillig.  Ook een lagere bijdrage naar vermogen, helpt 

om ook uw kind deze extra’s aan te kunnen blijven bieden.

In 2018 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 

32,50 euro per kind.

Mocht uw kind of één van uw kinderen in de loop van 

het schooljaar instromen, dan kunt u een evenredig 

deel naar het schoolfonds overmaken (€ 5,00 voor elke 

maand). Het rekeningnummer van het schoolfonds is: 

NL74INGB0001518969 ten name van Schoolfonds De Kring, 

Apeldoorn. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van 

de penningmeester een brief met het verzoek om de bijdrage 

over te maken. Dit kan ook door middel van een doorlopende 

incasso, waarvoor u dan de bijbehorende machtiging dient 

te ondertekenen. De OR doet verslag van haar activiteiten in 

het jaarverslag inclusief een overzicht van de inkomsten en 

uitgaven uit het schoolfonds.

Voor het schoolreisje en de kampen in groep 7 en 8 worden los 

van het schoolfonds de volgende bedragen gerekend:

• Schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 6 (één keer per 

twee jaar) ongeveer €30,=

• HAPS-kamp groep 7 (jaarlijks): ongeveer €65,=

• Kamp groep 8 (jaarlijks): ongeveer €65,= 

S - Schoolgids
De schoolgids wordt jaarlijks uitgebracht. Deze wordt digitaal 

gepubliceerd op de website van de school. Ouders/verzorgers 

die graag een schriftelijk exemplaar willen ontvangen, kunnen 

deze verkrijgen bij de directeur. Gezinnen die gedurende het 

schooljaar een kind aanmelden en informatie willen, ontvangen 

eveneens de schoolgids. De medezeggenschapsraad heeft de 

inhoud van de gids doorgenomen. Zij stemt met de inhoud van 

deze gids in.

S - Schoolplan
In het schoolplan beschrijven we hoe het onderwijs op school 

georganiseerd is. Het plan wordt gemaakt in samenwerking 

met ouders, leerkrachten en directie en één keer in de vier 

jaar vastgesteld door het bestuur. Vervolgens wordt het plan 

ter goedkeuring aan de inspectie van het primair onderwijs 

voorgelegd. Het schoolplan vindt u op onze website.

S - Schooltijden en lesuren
Maandag  8.30 uur – 14.15 uur

Dinsdag  8.30 uur – 14.15 uur 

Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur

Donderdag 8.30 uur – 14.15 uur 

Vrijdag  8.30 uur – 14.15 uur 

• De groepen 1 tot en met 4 zijn (ten opzichte van de andere 

groepen) ongeveer tien dagen extra vrij verspreid over het 

schooljaar;

• De schooldeuren van de hoofdingang gaan vijf minuten voor  

het begin van de les open. De kleuters en de leerlingen van  

de groepen 3 hebben een eigen ingang;

• De school is 15 minuten voor en na schooltijd 

verantwoordelijk voor de leerlingen.

We vinden het belangrijk dat we echt om 8.30 uur kunnen 

beginnen, daarom vragen we u of u er op wil toezien dat uw kind 

op tijd op school is.
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De overheid stelt het minimaal aantal te geven lesuren per jaar 

vast. Het aantal lesuren in 2018-2019 bedraagt in de:

• onderbouw (groep 1 tot en met 2) 940 uur per jaar.

• middenbouw (groep 3 tot en met 4) 940 uur per jaar.

• bovenbouw (groep 5 tot en met 8) 1000 uur per jaar. 

S - Schoolplein
Honden zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan op het 

schoolplein. Roken in en om de school is verboden. Ook op het 

schoolplein wordt niet gerookt.

S - Schorsing en verwijdering
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust 

en veiligheid op school kan de directeur van de school een 

leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de 

ouders en de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte 

periode. Een besluit tot schorsing wordt door de directeur van 

de school, namens het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur 

van PCBO Apeldoorn schriftelijk medegedeeld. Verwijdering 

van een leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van de 

leerling of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden 

nadat het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft 

gehoord. Verwijdering kan niet binnen acht weken en het 

bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat gedurende acht 

weken zonder succes is gezocht naar een andere school. De 

volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op aanvraag 

op school verkrijgbaar. Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag 

van één van de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot 

verwijdering van de leerling over te gaan. Voorbeelden van 

ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring zijn: verbaal/

fysiek bedreigen van leerlingen, ouders en/of personeel. In het 

protocol “sociale veiligheid” van De Kring staan verschillende 

stappen beschreven die het bovenstaande ondersteunen.

S - Skeelers, stepjes, waveborden, et cetera
Op het plein voor de gymzaal en rondom het veld zijn aparte 

stukjes waar de kinderen mogen waveborden en skeeleren. 

Uiteraard is een goede bescherming en het gebruik van deze 

middelen onder schooltijd de verantwoordelijkheid van de 

ouders. Kinderen mogen niet op crossfietsen fietsen wanneer 

we met de hele groep ergens naar toe gaan. Deze voldoen niet 

aan de veiligheidseisen.

S - Sponsoring
In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan. Voor de rest 

is een notitie van het PCBO van toepassing. Deze notitie is 

in overeenstemming met het convenant sponsoring, zoals 

afgesproken door de staatssecretaris met vijftien organisaties 

in het primair onderwijs.

S - Spreektijden schoolleiding en teamleden
U kunt met vragen, suggesties en/of problemen na schooltijd 

terecht bij de teamleden. Voor een lang gesprek kunt u met hen 

een afspraak maken. Dit geldt ook voor de seniorleerkracht, 

directeur en intern begeleider.



Vakanties 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie  24 december t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie  25 februari 2019 t/m 1 maart 2019 

Goede vrijdag  19 april 2019

Tweede Paasdag  22 april 2019 

Meivakantie  29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsdag  30 mei 2019 

Extra dag  

na Hemelvaart  31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag  10 juni 2019 

Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019

Vrije dagen groep 1 t/m 4:
Donderdag:  18 oktober 2018 

Vrijdag:  21 december 2018

Vrijdag  1 februari 2019

Vrijdag  22 februari 2019 

Dinsdag  23 april 2019

Dinsdag  11 juni 2019

Vrijdag  28 juni 2019

Vrijdag  19 juli 2019

Studiedagen, groep 1 t/m 8 vrij: 
Vrijdag  19 oktober 2018

Maandag  25 maart 2019 

Vrije dagen 
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V - Verkeersveiligheid
Veel ouders halen en brengen hun kinderen per auto. We 

verzoeken u om bij het in- en uitstappen van uw kinderen goed 

te letten op hun veiligheid en die van anderen. Dit kan door:

• gebruik te maken van de stopplaatsen die daarvoor bij de 

school zijn ingericht; 

• zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat 

hoeven over te steken;

• in de schoolomgeving extra te letten op spelende en 

overstekende kinderen;

• niet te parkeren op en om plaatsen waar kinderen oversteken.

Autovervoer vanuit school naar activiteiten:

Groep 1 tot en met 4:

• alle kinderen moeten in de gordel;

• alleen uw eigen kind mag voorin op een stoelverhoger  

en de airbag moet uitgeschakeld zijn;

• Groep 5 tot en met 8;  

alle kinderen moeten in de gordel, het maakt niet uit  

of ze voor- of achterin zitten.

V - Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig mag het trakteren in de eigen klas. 

Laat u uw kind dan bij voorkeur trakteren op iets gezonds. 

Bijvoorbeeld: fruit, rozijnen, muesli, kaas, et cetera. Natuurlijk 

ontvangt uw kind op deze bijzondere dag een kaart van de 

leerkracht met daarop alle namen van de leerkrachten.

V - Verzekering/aansprakelijkheid
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten bij Verus. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 

zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief 

zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking 

tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Wij 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 zorgplicht. Het is dus mogelijk dat er tijdens 

schooluren schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 

van enig verwijtbaar handelen van de kant van de school. Een 

voorbeeld daarvan is het volgende: tijdens de gymnastiekles 

krijgt een leerling door een ongelukkige samenloop van om-

stan digheden een bal tegen het hoofd zonder dat sprake is 

van verwijtbaar handelen. De veroorzaker is niet aansprakelijk 

voor de schade en de verzekering, en dus ook de school, dekt 

de schade dan ook niet in zo’n geval. 

• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 

door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 

(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling 

die tijdens de schooluren of tijdens andere door de 

school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 

plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is 

dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Z - Ziekte en verzuim
We ontvangen graag een bericht wanneer uw kind ziek is of 

niet op school kan komen. Dit kan telefonisch vóór schooltijd. 

Mocht uw kind onder schooltijd ziek worden, dan proberen we 

u altijd telefonisch te bereiken. We laten een kind zonder uw 

toestemming nooit alleen naar huis gaan.
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NAMEN EN CONTACTMOGELIJKHEDEN
Teamleden
MT:

Kees Kievit (directeur)

Miriam van der Breemen (senior leerkracht) 

Onderwijsteam: 

Angela Liebrechts 

Annemiek Schouten (taal-/leesspecialist)  

Bart van de Glind 

Bart Terwisscha (beweegcoach) 

Carla van Soeren 

Chantal van Spanje (rekenspecialist)

Debbie van Weert 

Diddy de Sain 

Ellen van Dronkelaar (vakleerkracht handvaardigheid) 

Elle van der Giessen (specialist jonge kind)

Femke Boot

Joke Beekman

Joke Faas

Janny Harmsen (administratie)

Kelly Bakkenes

Lucie van der Maas 

Marjanne Kooijmans

Marjon Hoogstraten (onderwijsassistent)

Miriam van der Breemen (senior-leerkracht)

Nanda van der Schrier 

Neeltje Mandemaker (brainpower)

Renate Wientjes 

Ronald Brons (specialist ICT) 

Ruud van der Zwan (intern begeleider)

Sanne Andela (leerkrachtondersteuner)

Tamara Huis in ‘t Veld (onderwijsassitent) 

Tamara Leeneman  

Trudy van Ginkel

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:

Tom Versteeg (voorzitter)

Niels Zintel (secretaris)

Leoni van Vliet

Dieuwke de Boer 

Namens het team:

Joke Beekman 

Diddy de Sain

Nanda van der Schrier

E-mailadres medezeggenschapsraad:
mrkring@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad
Namens de ouders:

Yvonne van Donselaar (voorzitter)

Pim Pelstra (penningmeester)

Janneke Roskam (secretaris)

Henry Rooks

Nicole Westendorp

Eugenie Knaap

Cynthia Heeringa

Stéphanie Giljam

Reik Heusinkveld

Elze Jongedijk.

Namens het team:

Lucie van de Maas

Sanne Andela

E-mailadres ouderraad:

orkring@pcboapeldoorn.nl



De Kring is onderdeel van:

PCBO De Kring 
Voldersdreef 304   

7328 CA Apeldoorn 

Tel.: 055 533 41 46 

kring.pcboapeldoorn.nl

facebook.com/pcbsdekring


