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In onze prachtige schooltuin  valt er van alles te ontdekken.
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Jenny van Hove
(Directeur PCBO Emmaschool)

VOORWOORD
Welkom op de Emmaschool. Wij zijn een christelijke 

basisschool, waar we de wereld van kinderen groter maken. 

Wij staan voor onderwijs waar kinderen vaardigheden aan

leren om nu en straks zelfstandig te leven in een wereld 

waarin veel gebeurt. We doen dat door de kinderen op school 

bewust te maken van alles om hen heen. Onze school is een 

plaats waar kinderen hun kwaliteiten en talenten kunnen 

ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Het is een plek  

van waaruit de wereld wordt verkend. 

Het aanbieden van vakken als natuur & techniek, aardrijkskunde en de creatieve 

vakken is daarbij een vertrekpunt. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en 

leren samen werken. Met moderne media gaan kinderen nog verder op onderzoek uit en 

halen we de wereld om ons heen naar binnen. Door theorie te verbinden met de praktijk, 

zorgen wij voor meer plezier. Het doel is dat ieder kind ervaart wat hij of zij leert. Vanuit 

een veilige omgeving mogen kinderen op verschillende manier leren en ontdekken waar 

ze goed in zijn. Er is alle aandacht voor de zelfstandigheid van ieder kind, het maakt ze 

bewust van zichzelf en van de wereld om hen heen.

Zo is elk schooljaar op de Emmaschool voor kinderen een ontdekkingstocht en 

leren ze in vertrouwen, met nieuwe kennis en plezierige ervaringen, de wereld  

tegemoet te treden. Hoe wij de visie verder uitdragen kunt u lezen in deze schoolgids. 

Als u na het lezen van deze schoolgids nog vragen heeft, neemt u dan contact op met 

één van de groepsleerkrachten of met de directie van de school. Wij beantwoorden 

graag uw vragen. 

Namens het team van de Emmaschool,



4

INHOUD
Voorwoord 3 

Algemeen  7
 • PCBO Apeldoorn 7

 • Adresgegevens  7

De school 8
 • Christelijke basisschool 8 

 • Het gebouw  9

 • Het buitenlokaal  9 

 • Gezonde school 10

 • Brede school 10

 • Het pedagogisch klimaat  10 

 • Een kind op de Emmaschool  11

 • Een leerkracht op de Emmaschool 11

Voor het eerst naar school 12
 • Aanmelden nieuwe leerlingen  12

 • De start op de Emmaschool  12

 • Warme overdracht  12

 • Huisbezoek  12

 • Zindelijkheid 12

Inhoud van het onderwijs 13
 • Onder, midden en bovenbouw 13

 • Onderwijs op maat  13

 • Differentiatie  13

 • Heterogene kleutergroepen  13

 • De overgang van groep 1 naar 2 en 3  14

 • Samenwerken  14

 • Zelfstandig leren  14

 • Rapportage  14

 • Onderwijskundig  14

 • Onderwijs van de toekomst  14

 • Ontwikkelingsgericht 15

 • Methoden 15

Ondersteuning van leerlingen 16
 • VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie)  16

 • Opstap 16

 • Passend onderwijs 16

 • Interne begeleiding (IB)  17

 • Volgsysteem Cito/LOVS 17

 • PCBO PlusProgramma  17

 • De Sm@rties  17

 • Intensieve Taalklassen 17

 • Opvanggroep voor nieuwkomers 18

 • Huiswerk  18

 • ICT 18

 • Internationalisering  19

 • Wetenschap en techniek  19

 • Cultuur  19

 • Verkeersproef 19

 • De Kanjertraining 19

 • Centrum voor Jeugd en Gezin  19



5

Activiteiten 21
 • Startweek 21

 • Emmashows 21

 • Sportactiviteiten 21

 • Gym  21

 • Excursies  21

  • Opleidingsschool  22

 • Kids College Apeldoorn  22

 • Logopedie 23

 • Fysiotherapie  23

 • Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  23

Peuterspeelzaal en Buitenschoolse
Opvang (BSO) 24
 • Peuterspeelzaal de Spil 24

 • Kinderopvang binnen onze school 24

 • Visie Kindercentrum.nl 24

 • Opvangmogelijkheden bij BSO Emmaschool  24

 • Incidentele opvang  25

Naar het voortgezet onderwijs 26
 • Schoolkeuze 26

 • Uitstroom afgelopen jaren 26

Samenwerken en contact  
met ouders en leerlingen 27
 • Ouderbetrokkenheid 27

 • Contactmomenten met ouders 27

 • Communicatie met leerlingen 27

 • Vakanties en vrije dagen 28

 • De leerlingenraad 29

 • Verkeerscommissie 29

 • Ouderraad (OR)  29

 • Medezeggenschapsraad (MR)  29

 •  Gemeenschappelijke  

Medezeggenschapsraad (GMR) 29

Praktische informatie 30
 • Verjaardagen 30

 • Continurooster: vijf gelijke dagen 30

 • Lunchen op school 30

 • Luizencontrole 30

 • Vervanging  30

 • Ziekte  30

Afspraken en regelingen  32
 • Schorsing en verwijdering  32

 • Stichting Leergeld 32

 • Klachtenregeling 32

 • Contactpersoon  32

 • Overstappen van school  33

 • Vertrouwenspersoon PCBO Apeldoorn  33

 • Sponsoring  33

 • Schoolverzekeringen  34

 • Schaderegeling 34

 •  Gebruik van foto’s/video’s van uw kind  34  



6

Samen met ouders werken we aan een veilig schoolklimaat en hoge opbrengsten.
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ALGEMEEN
PCBO Apeldoorn 
PCBO Emmaschool 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 

5600 leerlingen en ruim 500 medewerkers. De Raad van 

Bestuur, bestaande uit twee personen (voorzitter en lid) 

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.

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 nieuwe 

koers die PCBO heeft opgesteld in het strategisch meerjaren 

beleidsplan 20152019. Vijf kernwoorden bekrachtigen de 

nieuwe richting: bevlogenheid, samen, verschil, ruimte en groei. 

Adresgegevens

Bureau PCBO Apeldoorn
Bezoekadres:

Jean Monnetpark 27

7336 BA Apeldoorn

Postadres:

Postbus 2741

7301 EE Apeldoorn

T: 055 - 522 44 77
I: pcboapeldoorn.nl

E: info@pcboapeldoorn.nl
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DE SCHOOL
De Emmaschool is een buurtschool en telt rond de 210 leer 

lingen, verdeeld over negen basisgroepen. Daarnaast is er nog 

een peuterspeelzaal, kinderopvang vóór en ná schooltijd en een

startgroep peuters. We streven naar een groepsgrootte van  

rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs  

te kunnen borgen.

Voor de school zijn de volgende kernwaarden betekenisvol  

en richtinggevend voor het werk: 

Veiligheid

Onder veiligheid verstaan we uiteraard fysieke veiligheid: 

een veilig gebouw dat voldoet aan alle veiligheidseisen: 

geen scherpe uitsteeksels, losse stoeptegels of onveilige 

verkeerssituaties op weg naar een buitenactiviteit. Maar ook 

emotionele veiligheid: het gevoel je vrij te voelen om jezelf te 

zijn en je te durven en kunnen ontwikkelen bij mensen die je 

open ontvangen. Dit geldt niet alleen voor de kinderen en hun 

ouders/verzorgers, maar ook voor het team.

Kwaliteit

We streven een hoge kwaliteit na op alle gebieden: onderwijs, 

opbrengsten, de maatschappelijke en sociale relevantie, de zorg 

die de school biedt, maar ook het gebouw, de werkplekken en 

de speelruimte voor de kinderen.

Passie en plezier

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met 

plezier naar school gaan en dat onze school in de wijk bekend 

staat als een fijne school, waar men graag komt en waar 

1. Veiligheid

2. Kwaliteit

3. Passie en plezier

iedereen serieus wordt genomen. Wij hechten veel waarde  

aan een goede samenwerking en een goede sfeer. Iedereen 

voelt zich welkom. Leerkrachten geven met passie les waar

door kinderen plezier hebben in leren.

Christelijke basisschool
PCBO Emmaschool is een christelijke school en vanuit 

deze mens en wereldbeschouwing willen wij kinderen de 

mogelijkheden aanreiken de zin van het leven te ervaren en  

van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen ook bijbrengen 

dat er hogere waarden in het leven zijn dan alleen het materiële. 

Wij respecteren de eigen identiteit van ieder kind.

De christelijke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben 

voor alle leerlingen op school. Wij houden rekening met ver

schillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen 

er zijn. De christelijke grondslag impliceert dat wij aandacht 

Op school vinden wij het
belangrijk dat de leerlingen, 

leerkrachten en ouders zich veilig 
en gehoord, gezien en gewaardeerd 

voelen en op een gelijkwaardige 
manier samenwerken aan een 

optimale ontwikkeling van 
het kind.
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hebben voor ‘de mens als geheel’. Dat vindt zijn weerslag in  

het leerproces. Vanuit het christelijke geloof leren wij de 

kinderen goed voor elkaar en hun omgeving te zorgen en  

elkaar te respecteren. Deze waarden laten wij terugkomen  

in onze omgang met elkaar. Vieren vinden we belangrijk.  

Iedere dag beginnen en eindigen we met een gebed. 

De school wordt ook bezocht door kinderen die niet christelijk 

zijn. Ouders geven bij de inschrijving aan dat ze de christelijke 

identiteit en uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen 

van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. Uiteraard wor den

de religieuze feestdagen van andere godsdiensten gerespec

teerd. Tijdens de godsdienstlessen komen die godsdiensten 

expliciet aan de orde. Wij laten de kinderen kennis maken 

met andere religies en leren ze om mensen met een andere 

levensbeschouwing of culturele achtergrond te respecteren.

Het gebouw 
De school is opgericht in 1928 in de buurt Wormen. Dertig jaar 

later werd er een kleuterschool aan toegevoegd. Na een fusie in 

het jaar 1988 breidde de school zich uit. In 1998 werd de school 

opnieuw uitgebreid met twee lokalen. In 2002 werden aan de 

voorzijde bij het winkelcentrum twee lokalen bijgeplaatst.  

In 2010 vond er opnieuw een verbouwing plaats en zijn er in 

hallen en gangen werkplekken voor kinderen gecreëerd en 

kwam er een nieuwe keuken en een ruimere personeelskamer. 

De school beschikt over diverse ingangen. De hoofdingang is 

die via het kleuterplein. 

Door de brand op oudjaarsdag 2015 waarbij veel roet en 

rookschade ontstond, is het gebouw intern gerenoveerd.  

Zo is er een grote hal ontstaan die gebruikt kan worden als 

leerplein. Op dat leerplein staat een enorm keukenblok waar  

we interactieve lessen geven. 

Het buitenlokaal
Een manier om de wereld van de kinderen groter te maken  

is door te ontdekken en te leren in het buitenlokaal. In 2014 

is door de samenwerking met Jantje Beton, IVN, de gemeente, 

de buurt en organisaties en bedrijven die aan onze school zijn 

verbonden, het schoolplein opnieuw ingericht. De opdracht 

was een groener en gezond schoolplein dat uitdaagt om te 

bewegen. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben samen  

een pleinplan gemaakt. Het resultaat mag er zijn.

We beschikken over een waterpomp en diverse klim en 

klautermaterialen. Daarnaast beschikt de school over een 

‘Jungle’ waar diverse planten ‘wild’ kunnen groeien. Ook is  

er een moestuin aanwezig waar de kinderen kunnen zaaien  

en oogsten, maar ook wekelijks de tuin moeten onderhouden. 

Dit doen we met de hulp van een vrijwilliger van IVN en enthou

siaste ouders. Iedere groep, vanaf groep 1, heeft zijn eigen 

stukje moestuin. Door de aanleg van het buitenlokaal leren 

kinderen actief en pikken ze dingen sneller op. Niet alleen in de 

pauze, maar ook tijdens de buitenlessen daagt het schoolplein 

de kinderen uit om te bewegen, ontdekken, ontspannen en 

samen te spelen.
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Gezonde school
Sinds 2015 mogen wij ons gezonde school noemen.  

Wij zijn de eerste school in Apeldoorn die het certificaat: 

Sociaal emotionele ontwikkeling in ontvangst hebben 

genomen. Dit is een erkenning dat de school op een goede 

wijze de zorg op dit gebied op orde heeft. Naast een veilige 

en uitdagende leeromgeving vinden wij een gezonde 

leeromgeving en een gezonde leefstijl bij kinderen belangrijk. 

We hebben in 2015/2016 ook het tweede certificaat 

ontvangen voor sporten en bewegen. In mei 2018 zijn we 

gestart met de Daily Mile. Elke groep doet gedurende de dag 

de Daily Mile, waarbij de groep een rondje in de buurt van de 

school rent of wandelt samen met de leerkracht. Uit onderzoek 

blijkt dat dit een positieve uitwerking heeft op de concentratie 

van kinderen. Tevens is het een extra beweegmoment op de 

dag, wat helemaal past binnen onze Gezonde School.

In het schooljaar 2018/2019 gaan we verder met het certificaat 

gezonde voeding. Op dinsdag tot en met vrijdag eten de 

kinderen fruit of groente in de ochtendpauze. U kunt gebruik 

maken van het aanbod voor schoolfruit. Voor zes euro per 

maand krijgt uw kind vier keer per week een portie schoolfruit/

groente. Ook tijdens evenementen proberen we te kiezen voor 

gezonde hapjes en snacks. 

Brede school
Onze school is partner binnen de Brede School Zuid samen 

met nog twee basisscholen, de kinderopvang en organisaties 

zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Maatschappelijk 

werk, CODA, Markant, Accres sportstimulering, Aventus en 

verenigingen uit de wijk. Samen maken wij ons sterk om de 

ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. De Brede 

School wil een veilige plaats bieden waar kinderen de kans 

krijgen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom wordt 

er juist extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld sport, 

dans, theater, muziek, taalstimulering en leesbevordering, 

weerbaarheid, techniek en creatieve activi teiten. Een speels 

aanbod van leuke en zinvolle activiteiten die de leerprestaties  

van de kinderen verbeteren. De activiteiten vinden zowel onder 

als na schooltijd plaats. 

De leefwereld van kinderen bevat drie belangrijke gebieden: 

gezin, school én buurt. Daarom vinden wij het ook belangrijk 

dat er een goed contact is tussen ouders en de school en 

tussen school en de buurt. De school staat immers midden in 

de buurt. Ouders en buurtbewoners zijn daarom ook betrokken 

bij de activiteiten binnen de Brede School. Doordat heel veel 

instellingen binnen de Brede School samenwerken kan de  

Brede School bijdragen aan een goed opvoed, woon en 

leefklimaat waarin talenten en kwaliteiten zo optimaal mogelijk 

ontwikkeld worden voor zowel kinderen, als voor ouders en 

buurtbewoners. 

Het pedagogisch klimaat

Je mag zijn wie je bent om te worden wie je 
bent, maar nog niet kunt zijn en je mag het 
worden op jouw manier en in jouw tijd als 

een van de kinderen op school als een van de 
mensen op deze wereld.

Een goed pedagogisch klimaat op school is een belangrijke 

voorwaarde voor goed onderwijs. Als kinderen, leerkrachten en 

ouders zich veilig voelen, zal dat de ontwikkeling van kinderen 

ten goede komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich 

thuis voelt op onze school. Er wordt veel aandacht besteed aan 

het welbevinden van alle kinderen. Wij zijn een Kanjerschool.  

Er wordt in elke groep minimaal één maal per week een 

Kanjerles gegeven. Er is een duidelijk gedragsprotocol en er 

zijn duidelijke regels en afspraken. Tijdens de eerste week van 

het schooljaar, de zogeheten startweek, is er extra aandacht 

voor groepsvorming en contacten tussen ouders, leerlingen en 

leerkrachten.
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Een kind op de Emmaschool: 
• heeft zelfvertrouwen;

• gaat met plezier naar school;

• kan goed samenwerken;

• is zelfstandig/kan plannen;

• ontwikkelt zich naar vermogen;

• kent zijn talenten;

• voelt zich veilig; 

• leert van de wereld om hem heen;

• mag ‘anders’ zijn.

 

Op onze school staat de brede ontwikkeling van het kind 

centraal binnen het onderwijs dat we dagelijks aanbieden. 

Een kind heeft van nature de neiging om zich te willen ont

wikkelen, is nieuwsgierig, vol zelfvertrouwen en creatief. 

Kinderen groeien en ontwikkelen zich alleen in een veilige, en 

uitdagende (leer) omgeving, waarin zij zich gewaardeerd, veilig 

en gerespecteerd voelen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen 

talent. Recht doen aan ieder kind betekent dat het onderwijs 

uitgaat van erkende ongelijkheid. Of met andere woorden: dat 

de school de verschillen tussen kinderen kent, erkent en herkent 

en als uitgangspunt neemt voor het onderwijs. Ieder kind mag 

zijn wie hij is.

Een leerkracht op de Emmaschool:
• is betrokken;

• heeft hoge verwachtingen;

• werkt samen;

• heeft vertrouwen en laat los;

• voelt zich veilig;

• staat open voor feedback;

• werkt samen met collega’s, ouders en leerlingen;

• is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen;

• haalt de “wereld” binnen en brengt de school  

naar “buiten”;

• is een sterke begeleider. 

Het team op de Emmaschool is gericht op leren met  

en van elkaar. We willen een lerende organisatie zijn.
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VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
Zodra uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt mag het  

hele dagen naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en 

organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Ruim 

voordat uw kind vier jaar wordt, kunt u contact opnemen met de 

directeur. Zij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking 

op school en geeft u de gewenste informatie. Ook krijgt u de 

gelegenheid de school te bekijken en nader kennis te maken.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op de Emmaschool zijn alle kinderen vanaf vier jaar welkom in 

de kleutergroep. Nadat u het inschrijfformulier bij ons heeft 

ingeleverd krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. U krijgt

dan ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor Parro. 

Parro is een intern communicatiesysteem voor ouders en leer

krachten. Zo krijgt u al een inkijk in de communicatie tussen 

school en u.

De start op de Emmaschool 
Een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uit

nodiging voor een kennismaking met de juf en de groep.  

Om alvast een beetje te wennen, mag uw kind vier ochtenden 

meedraaien. Dit gebeurt altijd in overleg. Wat heeft uw kind 

nodig en hoe sluiten we aan bij zijn ontwikkeling. Naast een 

bezoek aan de klas krijgt u dan alle praktische informatie  

over de start op school. 

Kinderen die in december vier jaar worden starten heel vaak 

na de kerstvakantie op school. Deze beslissing nemen we in 

overleg met u. December is een drukke maand voor kinderen 

en er gebeurt veel op school. Aan de andere kant begrijpen we 

heel goed dat kinderen die vier jaar zijn geworden graag willen 

starten. Ook hier kijken we wat goed is voor uw kind.

Warme overdracht
Als uw kind bij een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf is 

geweest, willen we heel graag met de leidster, u als ouder en de 

leerkracht een afspraak maken om met elkaar te spreken  

over de ontwikkelingen en onderwijsbehoeften van uw kind.  

We noemen dit een warme overdracht. Zo kunnen we vanaf  

de eerste dag inspelen op de ontwikkeling van uw kind.

Huisbezoek
Binnen zes weken na de start van uw kind op onze school 

komt de leerkracht op bezoek bij u thuis. Voorafgaand aan dit 

bezoek vragen we u een uitgebreide vragenlijst in te vullen. 

Deze informatie helpt ons ook om de ontwikkeling van uw kind 

goed te volgen. De leerkracht bespreekt dit met u tijdens het 

huisbezoek. 

Zindelijkheid
Wanneer kinderen bij ons op school komen verwachten we dat 

ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen ‘ongelukjes’ gebeuren, maar 

wanneer zindelijkheid op vierjarige leeftijd een structureel 

probleem is, willen we graag samen met de ouder(s) stappen 

ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Daar

voor is een protocol gemaakt dat met ouders besproken wordt 

indien nodig.

De directeur gaat 
graag met u in 
gesprek over de 

school.
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INHOUD VAN HET ONDERWIJS
Onder-, midden- en bovenbouw
De Emmaschool heeft de school verdeeld in drie bouwen: 

De onderbouw bestaat uit de startgroep en de groepen 1, 2 

en 3; de middenbouw uit de groepen 4 en 5 en de bovenbouw 

bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. 

Onderwijs op maat 
We doen mee aan het landelijke pilot startgroep voor 

peuters (20112017). Het doel van deze startgroep is om 

te onderzoeken of de prestaties van deze jonge kinderen 

vroegtijdig en spelenderwijs verbeterd kunnen worden,  

zodat ze een vliegende start maken op het moment dat  

ze naar de basisschool gaan.

Door de intensieve samenwerking proberen we kinderen, 

die een ontwikkelingsachterstand op het gebied van 

algemene kennis en taal hebben, bij te spijkeren, zodat 

ze het basisonderwijs goed kunnen volgen en ook het 

vervolgonderwijs met succes kunnen doorlopen.

Differentiatie
’s Ochtends staan de vakken rekenen, taal en lezen centraal. 

De leerkracht geeft meestal uitleg aan de hele groep. Kinderen 

die de uitleg begrijpen mogen na de korte instructie aan 

het werk gaan. Vervolgens gaat de leerkracht verder met de 

basisinstructie en controleert ze regelmatig welke kinderen 

zelfstandig verder kunnen. De kinderen die meer tijd nodig 

hebben om zich de leerstof eigen te maken, mogen onder 

begeleiding van de leerkracht verder werken 

aan de instructietafel in de klas. We 

werken steeds meer toe naar 

kleine instructiegroepen die 

een korte instructie krijgen 

op niveau. Door onze nieuwe 

onderwijsorganisatie, vormen 

we instructiegroepen die 

afhanke lijk van het leerdoel 

gevormd worden. Er zal per 

les of blok ge keken worden welke instructiegroepen gevormd 

worden. Ons uitgangspunt is dat de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen leidend zijn voor de organisatie van ons 

onderwijs. Door anders te organiseren krijgen we meer 

mogelijkheden om aandacht en zorg aan ieder kind afzonderlijk 

te geven en houden we meer rekening met verschillen in 

ontwikkelingsniveau en tempo van kinderen. ‘s Middags staan 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en 

de creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en drama 

op het programma.

Ouders en/of verzorgers spreken met de leerkracht van de 

groep over de ontwikkelingen van hun zoon en/of dochter. 

Daarbij kan op verzoek van de ouder of de leerkracht ook een 

ander teamlid worden uitgenodigd. Aan het begin van het jaar 

wordt afgesproken hoe vaak en wanneer er gesprekken moeten 

plaatsvinden tussen ouders, kinderen en leerkrachten. 

Heterogene kleutergroepen
In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen 

dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep 

zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling 

van de kinderen (de groten helpen de kleintjes) maar ook voor 

de verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren het meest van 

elkaar. Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar 

school gaat, houden de leerkrachten bij hoe de ontwikkeling van 

het kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren 

in verschillende speel en werksituaties. Deze bevindingen 

worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
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De overgang van groep 1 naar 2 en 3
Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig 

be leid rond de groep ‘herfstkinderen (augustus december)’. 

Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder 

kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan 

doorlopen. Om dit waar te maken willen we niet automatisch alle 

herfstkinderen twee jaar in de groepen 1 en 2 laten verblijven, 

maar voor ieder kind individueel beslissen of verlenging of 

juist verkorting van de kleuterperiode het beste is. Bij de keuze 

voor verkorting of verlenging van de kleuterperiode is het 

bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, 

niet de kalenderleeftijd. Bij het nemen van deze beslissing zijn 

de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider 

betrokken. Op school kunt u het beleid dat we hebben gemaakt 

opvragen. Bij twijfel of bij een verschil van mening wordt de 

directeur ingeschakeld. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid 

en neemt de beslissing.

Samenwerken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandige  

keuzes kunnen maken en goed kunnen samenwerken.  

Het zijn vaar digheden die voor kinderen belangrijk zijn.  

Om het samenwerken en leren te bevorderen maken we  

gebruik van coöperatieve werkvormen. In het schooljaar  

20162017 heeft het hele team een training gevolgd om  

de coöperatieve werkvormen nog beter in te zetten. 

Zelfstandig leren
Zelfstandig leren werken is heel belangrijk. Dat hebben  

mensen nodig in het leven en het wordt al jong geleerd op  

de Emmaschool. Zo werken we in groep 1 en 2 met een plan

bord. De kinderen kiezen zelf een onderdeel dat ze die dag 

zelfstandig willen doen naast de verplichte opdrachten. In groep 

3 wordt een eerste aanzet gedaan tot een halve dagtaak op 

het bord. In groep 4 en 5 wordt er gewerkt met dagtaken die 

gedurende het jaar uitgebreid kunnen worden naar een twee 

of driedaagse taak. De kinderen krijgen korte instructie waarna 

ze zelfstandig aan het werk gaan met een aantal opdrachten. 

Deze opdrachten mogen ze in een zelfgekozen volgorde maken. 

In groep 6,7 en 8 werken we met weektaken. De kinderen 

krijgen een taakbrief waarop voor elke soort leerstof een aantal 

opdrachten staat die in die week gemaakt moet worden. Ze 

krijgen daar korte instructie over waarna ze zelfstandig aan het 

werk gaan. Veel werk kunnen ze zelf nakijken. In groep 7 en 8 

leren de kinderen werken met een agenda.

Rapportage
De ontwikkeling van kinderen wordt vastgelegd in een port 

folio. Deze verschaft informatie over het verloop van de ont

wikke ling van het kind. De portfolio’s zijn aanwezig in de klas 

en voor de ouders/verzorgers van het kind altijd in te zien. De 

resultaten van toetsen worden in een rapport of digitale portal 

bijgehouden waar ouders en leerkrachten toegang tot hebben. 

Er is een werkgroep waarbij ouders, leerkrachten en kinderen 

samen nadenken over het ontwerp van een rapport.

Onderwijskundig
Op de Emmaschool is veel aandacht voor het behalen van 

hoge opbrengsten, maar hebben we ook aandacht voor de 

procesmatige kant die leidt tot deze hogere opbrengsten. 

Mensen denken vaak dat harder werken, nog meer toetsen en 

de lestijd verlengen de oplossing is. Op onze school staat een 

‘brede ontwikkeling’ van kinderen centraal. Als hoofd, hart en 

handen niet bij elkaar zijn, blokkeert een kind en stagneert de 

ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving 

bieden waar ze niet alleen schoolse zaken leren, maar zich ook 

kunnen ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, 

initiatief en positief gedrag. Wij zien het als een belangrijke 

taak onze leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en 

zelfbewuste volwassenheid.

Onderwijs van de toekomst 
De Emmaschool wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de 

samenleving. Vooral op het gebied van de technologie gaan de 

ontwikkelingen snel. De vaardigheden (21st century skills) die 

belangrijk zijn voor kinderen en die het mogelijk maken hun wereld 

te vergroten zijn onder andere creativiteit, leren samenwerken 

en kritisch nadenken. In groep 4 tot en met 8 willen wij door het 

verbinden van vakken als natuur en techniek, aardrijkskunde, 

geschiedenis en de kunstvakken hier vorm aan geven. 
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Ontwerpend en onderzoekend leren is hierbij ons uitgangspunt. 

We plannen meer projecten om onderzoekend en ontdekkend 

leren en het aanleren van de 21st century skills steeds meer 

een plek te geven binnen ons onderwijs. Het is belangrijk dat 

de aangeboden leerstof betekenisvol is voor leerlingen. De 

leeractiviteiten moeten kinderen stimuleren en motiveren 

om meer te willen leren en zich daardoor breder te kunnen 

ontwikkelen. In de projecten wordt er gewerkt aan meerdere 

doelen tegelijk die ervoor zorgen dat we meer  

ingaan op de brede ontwikkeling van kinderen. 

Ontwikkelingsgericht
In groep 1 en 2 werken we volgens startblokken aan de basis  

ontwikkeling. Het belangrijkste uitgangspunt van basis 

 ontwikkeling is het bevorderen van de brede ontwikkeling 

waarin zaken als initiatief nemen, creativiteit in denken en 

handelen een belangrijke rol spelen. Dit sluit mooi aan op de 

visie en de ontwikkelingen in groep 4 tot en met 8. Kennis en 

vaar digheden worden aangeleerd als onderdeel van de brede 

ont wikkeling en niet afzonderlijk. Er wordt gewerkt in thema’s 

die na circa acht weken worden afgerond. 

Methoden 
Alle vakken, die op de basisschool gegeven moeten worden, 

staan vermeld in de wet op het primair onderwijs. Bij elk vak 

zijn kerndoelen aangegeven, waaraan iedere school moet 

voldoen. Deze doelen bereiken we door les te geven uit 

methoden die voldoen aan de gestelde eisen. Meer en meer 

zoeken wij naar methoden die antwoord geven op onze wens 

om volgens leerlijnen te gaan werken. Dan hoeft niet ‘alles 

volgens de methode’, maar wel ‘alles wat moet volgens de 

leerlijnen en kerndoelen’. We geven onderwijs dat aansluit bij 

de ontwikkeling van de kinderen en een methode is daarbij een 

hulpmiddel, maar geen doel op zich.

 Vakgebied Groep Methode

Godsdienst Groep 1, 2 en 3 Trefwoord

Groep 4  8 Trefwoord

Taal Groep 1 en 2 Startblokken, Basproject Logo 3000

Groep 3 ZLJKLS met Veilig leren lezen

Groep 4  8 Staal

Lezen Groep 3 ZLJKLS met Veilig leren lezen

Begrijpend lezen Groep 4  8 Nieuwsbegrip XL

Technisch lezen Groep 4  8 Estafette

Rekenen Groep 1 en 2 Startblokken

Groep 3  8 Pluspunt

Groep 3  8 Rekentuin

Spelling Groep 4  8 Staal Spelling

Wereldoriëntatie Groep 5  8 Blink

Schrijven Groep 1  7 Schrijven in de basisschool

Verkeer Groep 4  7 Verkeerskranten van VVN

Engels Groep 6  8 Groove me
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ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Kinderen en jongeren hebben soms een leerachterstand die 

te maken heeft met hun sociale of economische achtergrond. 

Gemeenten en basisscholen bieden daarom speciale pro

gramma’s aan om de leerprestaties van jonge kinderen te 

verbeteren. Bij de VVEprogramma’s wordt er gewerkt  

volgens de drie belangrijke pedagogische principes:

• Omgeving is veilig en biedt structuur;

• Omgeving is stimulerend;

• Omgeving is betekenisvol.

Op de Emmaschool werken we met alle partners met Basis

ontwikkeling. Deze manier van werken sluit het beste  

aan bij de ontwikkeling van onze kinderen. De kinderen  

krijgen hierdoor een betere start op de basisschool. 

Opstap
Al 20 jaar is Opstap een kans voor ouders om meer succes 

te gaan boeken in de basisschoolloopbaan van hun kind. De 

basisschool kan ouders doorverwijzen naar Opstap. Het is de 

bedoeling dat ouders met het kind oefenen met het materiaal 

dat Opstap beschikbaar stelt. Dit zijn werkboeken, werkbladen, 

spelmateriaal en kinderboeken. Dit doen ouders ongeveer  

20 minuten per dag. Onderzoek door de Hogeschool Utrecht 

wees uit dat dit programma de kansen van kinderen aan 

zienlijk verhoogt.

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:

www.swvapeldoornpo.nl
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Interne begeleiding (IB) 
Gerichte hulp bieden gebeurt onder leiding van de interne 

begeleiders (ib’ers) Mariska Westra en Marjolein de Jong. Ib’ers 

ondersteunen en coachen leerkrachten bij de organisatie van 

het leren van àlle kinderen. Alle groepen hebben groeps plannen 

waarin de leerdoelen zijn opgenomen en ook wordt gepland hoe 

deze worden bereikt. Zo nodig helpen ib’ers bij het opstellen 

van een individueel ontwikkelingsplan voor kinderen met een 

vertraging of voorsprong in de ontwikkeling. Dit groepsplan 

of ontwikkelingsplan wordt door de leerkracht in de klas uit

gevoerd en regelmatig met andere leerkrachten en de ouders 

doorgesproken. We houden regelmatig besprekingen, waarin we 

als team de ontwikkelingen van de kinderen doorpraten. Bij dit 

alles maken we ook gebruik van externe deskundigen. Ook kan 

het voorkomen dat we kinderen in de verwijsindex plaatsen om 

te kijken of er al meer zorg wordt geleverd en we daarbij kunnen 

aansluiten. Het kan voorkomen dat u wordt uitgenodigd voor 

een leerling bespreking waarbij de leerkracht, de ib’er en soms 

een externe deskundige aanwezig is. 

Volgsysteem Cito/LOVS
De ontwikkeling van de kinderen wordt door de leerkracht, 

naast de resultaten van schriftelijke verwerkingen, regelmatig 

getoetst met behulp van het leerlingvolgsysteem van het CITO, 

waarmee we de vorderingen van het kind ten opzichte van zijn/

haar klasgenoten kunnen volgen, maar ook de vorderingen van 

de kinderen in vergelijking met andere scholen in Nederland. 

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken 

we gebruik van Kanvas. Tweemaal per jaar wordt er gekeken 

naar deze ontwikkeling en is het een onderdeel van de tien 

minutengesprekken.

PCBO PlusProgramma
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op 

maat voor begaafde kinderen. Alle PCBO basisscholen hebben 

de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer en 

hoogbegaafde kinderen. Dit is het fundament, de BasisPlus. 

Op dit fundament staan 2 pijlers:  

de bovenschoolse PlusKlas en de PlusBegeleiding. Met het 

PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn een antwoord op de 

begeleidings en onderwijs behoeften van begaafde kinderen. 

Van begaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij  

zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder waar: ook deze 

leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die vastlopen op hun 

reguliere basisschool. Het PlusProgramma biedt begaafde 

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 Sm@rties
Op de Emmaschool hoeven kinderen die voorlopen in hun 

ontwikkeling niet meer met alle leerstof van de groep mee  

te doen; ze gaan sneller door de stof heen en gaan vervolgens 

leerstof op hun eigen niveau verwerken. We noemen dat com

pacten en verrijken. Daarnaast komen deze kinderen  

(de Sm@rties) elke week bij elkaar onder leiding van Marjolein 

de Jong. Ze leren plannen en kritisch kijken naar hun eigen werk. 

Filosoferen en debatteren is een van de onderdelen van het 

programma. 

Intensieve Taalklassen
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 veertien scholen in Apeldoorn. De taalklassen 

zijn geschikt voor kinderen met een risico op taalachterstand. 

Onze school heeft ook een taalklas verbonden aan de school. Er is 

voor twee dagen een extra leerkracht aan onze school verbonden. 

Deze leerkracht geeft ondersteuning aan kinderen in de groepen 

1 tot en met 3 met een taalachterstand. Door een jaar lang in 

kleine groepjes intensief met de kinderen te werken streven wij 

ernaar dat de taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor 

mondelinge communicatie, uitbreiding woordenschat, begrijpend 

luisteren en (begrijpend) lezen. 
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Deze ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen beter het 

reguliere onderwijs kunnen volgen en na groep 8 terecht 

komen op het schooltype dat bij hen past. De doelgroep is: 

allochtone en autochtone leerlingen met voldoende leer

mogelijkheden maar met een beperkte taalvaardigheid. Ook 

de ouders worden hierbij betrokken, zodat zij de kinderen 

thuis kunnen ondersteunen. Meer informatie hierover kunt 

u krijgen bij de directeur van deze school of de coördinator 

van de Intensieve Taalklassen, Jenny van Hove en Titia Schultz, 

via email: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl. Zie ook 

intensievetaalklassenapeldoorn.nl.

Opvanggroep voor nieuwkomers
Vanaf augustus 2018 is er op de Emmaschool een opvanggroep 

voor nieuwkomers. Binnen Apeldoorn zijn er twee scholen 

waar wordt gestart met een opvanggroep. Deze twee groepen 

zijn verspreid over de gemeente Apeldoorn gesitueerd en 

gekoppeld aan een basisschool. In deze groep wordt de hele 

week onderwijs verzorgd. Alle kinderen van nieuwkomers die 

worden aangemeld in de groepen 3 tot en met 8 ontvangen 

altijd eerst onderwijs in één van de opvanggroepen. Het gaat 

dan om kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn of 

kinderen die de doelen, die opgesteld zijn na één jaar onderwijs 

in Nederland, nog niet gehaald hebben. Kinderen in groep 1/2 

worden door de reguliere basisschool opgevangen. Vanuit een 

vertrouwde omgeving naar Nederland verhuizen is ingrijpend 

voor kinderen. Zo is het logisch dat kinderen van nieuwkomers 

over onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid beschikken 

om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten in het regulier 

onderwijs. Een gezamenlijke start van deze kinderen in het 

eerste opvangonderwijs zorgt voor de meest succesvolle 

ontwikkeling. In de eerste opvang is de onderwijsbehoefte voor 

iedereen gelijk. Namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in 

het reguliere onderwijsprogramma. 

Huiswerk
In groep 5 beginnen we met huiswerk, wat in de daarop 

volgende jaren wordt uitgebreid om de kinderen te laten 

wennen aan het huiswerk dat het voortgezet onderwijs van hen 

vraagt. In incidentele gevallen kunnen kinderen van groep 3 en 

4 ook extra oefenwerk mee naar huis krijgen. Dat hoort bij het 

leren verantwoordelijk en zelfstandig te zijn. In het kader van 

ons leesonderwijs zullen kinderen ook voor thuis leesstof mee 

kunnen krijgen. 

ICT 
We hebben veel aandacht voor ICT. In iedere groep is er 

een digitaal schoolbord en zijn er meerdere computers. We 

hebben Ipads en Tablets tot onze beschikking. Deze worden op 

verschillende manieren ingezet binnen ons onderwijs. In groep 

1 werken de kinderen met een digibord ter ondersteuning van 

het lees en rekenonderwijs. In de midden en bovenbouw 

kunnen kinderen digitale presentaties geven ter ondersteuning 

van hun spreekbeurt, boekbespreking of projectafsluiting. Vanaf 

groep 3 hebben alle kinderen een rekentuinaccount. Rekentuin 

is een adaptief programma dat aansluit bij de ontwikkeling van 

kinderen. Hiermee kunnen ze ook thuis aan de slag.

Het is belangrijk dat kinderen op een goede manier leren  

omgaan met de digitale kenniswereld. Hoe zoek je informatie op,  

hoe betrouwbaar is deze kennis? We gebruiken bewust op  

school geen internetfilter. Wij maken kinderen liever media  

wijs. In groep 6 gebruiken we een programma “veiligheid en 

internet”. Van ouders verwachten we een actieve rol in het 

begeleiden van kinderen als ze omgaan met de computer.  

Vooral de sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp) vraagt om 

goede begeleiding. Veel conflicten ontstaan dáár. Deze worden 

in de thuissituatie en op school voortgezet. Ons advies: zet 

beeldschermen in de woonkamer waardoor u met uw kind  

mee kunt lezen en stimuleer tot verantwoord gebruik van  

internet en mobiel. Wij hebben duidelijk beleid gemaakt voor 

social media. U kunt hier meer over lezen op onze website.
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Internationalisering 
Wij besteden aandacht aan actief burgerschap en sociale 

integratie; ook wel wereldburgerschap genoemd. Dat betekent 

dat leerlingen voorbereid worden op een internationale samen

leving en een breder perspectief hebben op de wereld. Scholen 

die eerder beginnen met het aanbieden van een vreemde taal 

dan wettelijk verplicht is, worden vvto1scholen genoemd. Om 

de wereld van de kinderen groter te maken is het van belang 

dat er aandacht is voor Engels. Er wordt vanaf groep 6 Engels 

gegeven. 

Wetenschap en techniek
Al jaren geven we het vak “techniek” een belangrijke plek in ons 

onderwijs. Zo zijn er excursies naar de ontdekhoek in Zwolle 

en bijvoorbeeld Nemo in Amsterdam. Verder waren we ook 

deelnemer aan het landelijk techniektoernooi. We werken nauw 

samen met de Pabo Windesheim en krijgen van hen materialen 

en kennis binnen de school. 

Cultuur
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge 

mensen tot kritische volwassenen. Via cultuuronderwijs 

ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met 

schoonheid en leren zij de waarde van kunst te begrijpen.  

Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om 

een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Dit alles 

geven we vorm in de wekelijkse crealessen. Afwisselend wordt 

er muziek, tekenen en handvaardigheid gegeven. Regelmatig 

komen er gastdocenten of ouders deze lessen ondersteunen. 

Daarnaast maken we gebruik van het cultuurmenu van Markant. 

Ook proberen we bezoeken aan musea in te plannen, zoals 

Paleis het Loo, museum KrollerMuller en het Rijksmuseum.

Na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van het  

Brede Schoolaanbod. Lessen in muziek, dans, theater en 

creatieve activiteiten kunnen worden gevolgd tegen een  

kleine vergoedingen. 

1  Vvto staat voor ‘vroeg vreemde talen onderwijs’

Verkeersproef
In groep 7 leggen de kinderen de theoretische en praktische 

verkeersproef af. Bij goed gevolg krijgen ze daarvoor een 

diploma. We adviseren de ouders om vroegtijdig met hun  

kind te oefenen.

De Kanjertraining
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen volgen 

wij de kanjertraining. Hiervoor hebben wij in 2014 onze licentie 

A en in 2016 de licentie B gehaald. Het belangrijkste doel is dat

een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kanjer

training bouwt van groep 1 tot en met 8 aan kanjers. Kanjers, die 

trots zijn op zichzelf, sterk staan in deze maatschappij, weerbaar 

zijn tegen vervelend (pest)gedrag en zelf niet meedoen aan dit 

ge drag. We zullen leerkrachten hierin blijven trainen om de  

best mogelijke resultaten te boeken.

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 
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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. 

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
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ACTIVITEITEN
Startweek
De sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor goed 

onderwijs. We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis 

voelt op onze school. We doen daar ons best voor, maar kunnen 

dat alleen bereiken door een grote betrokkenheid én met 

medewerking van u als ouder. Ouders zijn dan ook altijd van 

harte welkom. Aan het begin van elk schooljaar hebben we de 

startweek. Het doel van deze week is dat kinderen elkaar weer 

‘beter’ leren kennen, hierdoor beter in hun vel zitten en zich 

beter ontwikkelen. We doen dit door in de middagen veel tijd in 

te ruimen voor Kanjerlessen, Kanjerspellen en het inzetten van 

coöperatieve werkvormen. 

Emmashows
De Emmashow wordt verzorgd door verschillende groepen van de 

school. Tijdens de Emmashow staat zang, toneel en dans centraal 

en doen desbetreffende groepen een optreden. Dit wordt drie 

keer per jaar georganiseerd. U krijgt een uitnodiging voor het 

bijwonen van de voorstelling. De Emmashow start meestal om 

8.45 uur en duurt ongeveer 40 minuten. 

Sportactiviteiten
De leerlingen van de Emmaschool sporten allemaal één keer per 

week in de gymzaal/sporthal. Daarnaast bewegen de leerlingen 

op het plein tijdens het buiten spelen, de Daily Mile en/of 

tijdens een extra beweegmoment. Er worden veel activiteiten 

georganiseerd op het gebied van sport. De activiteiten worden 

aangeboden door school, Accres en de Brede School. Zo doen wij 

mee aan verschillende sporttoernooien, de Koningsdag (tevens 

de sport dag), de Kidsrun en de sportinstuif. 

Ook worden er sportclinics aangeboden aan groep 4 om  

kennis te maken met verschillende sporten. In de loop van  

het schooljaar zijn er ook wel eens clinics voor andere groepen.

Samen met ouders willen we sport stimuleren en organiseren. 

Alleen als ouders het zelf belangrijk vinden en zich hiervoor willen 

inzetten kunnen sportactiviteiten doorgaan. We roepen

de ouders dan ook op om zich aan te melden bij onze sport

coördinator voor de Emmasportcommissie!

Gym
De groepen 3 tot en met 8 hebben één keer in de week gym in 

de gymzaal van de Groenlingweg. Hiernaast hebben de groepen 

3 en 4 een extra beweegmoment op het plein.

 Afspraken gymlessen: 

• De leerlingen dragen tijdens de lessen gymkleding en 

gymschoenen. Deze spullen worden na de gymles weer 

mee naar huis genomen.

• Sieraden zijn tijdens de gymlessen niet toegestaan.

• Lange haren worden zoveel mogelijk vast gemaakt in een 

staart of iets dergelijks.

• Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen 

aan de gymles verwachten wij een briefje van de ouder/

verzorger. 

De groepen 1 en 2 maken gebruiken van het speellokaal. Deze 

gymlessen zijn op de woensdagochtend en starten in oktober.  

Gymkleding is voor de kleuters niet nodig; gymschoenen wel 

(graag voorzien van naam). Laat uw kind op de gymdag naar 

school gaan in kleding waarin uw kind zich gemakkelijk kan 

bewegen.

Excursies
De Emmaschool maakt je wereld groter. Elk jaar organiseert de 

Emmaschool meerdere excursies. Leerlingen van groep 8 gaan 

op schoolkamp. 
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Opleidingsschool
Wij zijn een opleidingsschool voor Windesheim (HBO) en 

Aventus (MBO). Wij geven studenten de mogelijkheid om 

binnen onze school stage te lopen. Wij vinden het belangrijk  

dat studenten zich thuis voelen. Wij zijn een lerende organisatie 

en vinden het belangrijk dat studenten van ons leren en dat 

wij van de studenten leren. De leerkrachten zijn opgeleid door 

Windesheim om stagiaires te begeleiden. Er vinden regelmatig 

nascholingscursussen plaats. 

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.
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Logopedie
De Emmaschool werkt nauw samen met de ‘Praatmaat groep’. 

Dit betekent dat we een ‘eigen’ logopediepraktijk hebben in 

de school. Hier zijn zowel kinderen als volwassenen van harte 

welkom. Op maandag en vrijdag is hier onze logopediste  

Kelly Trenning aanwezig. 

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, 

spraak, taal, gehoor en slikken. Vooraf aan de behandeling wordt 

er een onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan wordt een 

behandelplan opgesteld zodat de logopediste tijdens de be

hande ling de juiste oefeningen kan aanbieden. Deze oefe ningen 

krijgen de kinderen ook mee naar huis om thuis te oefenen. 

Dankzij de goede samenwerking met de leerkrachten kan er 

gerichte therapie gegeven worden.

Voor meer informatie:

Email: kelly@depraatmaatgroep.nl

Telefoon: 06 - 22 62 88 07.

Fysiotherapie
Door verschillende oorzaken kan een kind een vertraagde 

of afwijkende ontwikkeling hebben. Dit kan ervoor zorgen 

dat het kind problemen heeft met het functionele bewegen, 

waardoor het bepaalde vaardigheden of activiteiten niet goed 

kan uitvoeren. De kinderfysiotherapeut kan het kind stimuleren 

in het ontwikkelen van de vaardigheden of het helpen bij het 

aanleren van nieuwe vaardigheden. Op de Emmaschool wordt 

samengewerkt met de kinderfysiotherapeut van Bos & Weide. 

Iris Hoogezand is elke woensdag op de Emmaschool aanwezig 

om kinderen te helpen. U kunt zelf uw kind hiervoor aanmelden 

of de leerkracht kan dit doen. 

Voordat er een behandeling start zal er een intake gesprek 

plaats vinden waaruit een behandelplan wordt opgesteld in 

samenwerking met kind en ouders.

Voor meer informatie: Iris Hoogezand

Telefoon: 055 - 533 19 41

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) 

verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis 

worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke 

Leerlingen IJsselgroep. Wanneer komt uw kind in aanmerking?

• Als uw kind leerplichtig is.

• Als uw kind in verband met ziekte niet in staat is de school te 

bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet 

het geval zal zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde 

vrijwilligers. Alvorens de lessen starten, wordt contact 

opgenomen met de school. Kijk voor meer informatie en 

contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl. 



24

PEUTERSPEELZAAL EN BUITENSCHOOLSE 
OPVANG (BSO)
Peuterspeelzaal de Spil
Bij peuterspeelzaal De Spil wordt een veilige, stimulerende  

en uitdagende omgeving gecreëerd voor peuters van twee  

tot vier jaar. De peuterspeelzaal is een ideale voorbereiding 

op de basisschool. Peuterspeelzaal De Spil is gevestigd in de 

Emmaschool en we werken met elkaar samen. Peuterspeelzaal 

De Spil is een VVE locatie. Dit betekent dat kinderen die via

Vérian een indicatie krijgen gebruik maken van het VVE 

programma. Er wordt op de peuterspeelzaal gewerkt met de 

methode Startblokken. Kinderen kunnen bij de Spil terecht 

vanaf de leeftijd van twee en half jaar en stromen door vanaf 

hun vierde jaar naar de basisschool. Het concept beperkt zich 

niet alleen tot de peuterspeelzaal maar vormt een geheel met 

het programma van de basisschool. 

 

Openingstijden

Groep 1:

maandag: 8.15  12.00 uur

dinsdag: 12.45  15.15 uur

woensdag: 8.15  12.00 uur

Groep 2:

maandag: 12.45  15.15 uur

dinsdag: 8.15  12.00 uur

donderdag: 8.15  12.00 uur

 

Telefoonnummer kantoor De Spil: 055 - 203 20 65,

te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag  

van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Kinderopvang binnen onze school 
Wij bieden kinderopvang aan binnen de school in samenwerking 

met Kindercentrum.nl. Hun visie sluit aan bij die van onze school 

en biedt opvang in een veilige en uitdagende omgeving. 

Visie Kindercentrum.nl
‘Kindercentrum.nl biedt alle vormen van kinderopvang aan in 

of bij en in samenwerking met de basisschool. Kinderopvang is 

er niet omdat ouders moeten werken, maar omdat het leuk is 

om naar toe te gaan. Dat is de opvang waar wij iedere dag hard 

aan werken en blij van worden. Spelen, beleven en ontdekken. 

Bij Kindercentrum.nl vindt u medewerkers die van dit centrale 

thema echt werk maken! Onze medewerkers hebben oog voor 

het kind. Dat ziet u terug in een goede balans tussen rust en 

activiteit en structuur en flexibiliteit.’

• Wij organiseren Kinderopvang voor 0-13 jarigen  

in of bij de school. 

• Wij werken samen met de school.

• Wij hebben oog voor uw kind. 

• Wij maken echt werk van onze activiteitenthema’s. 

• U regelt zelf uw opvang online. 

• Wij zijn flexibel waar dat kan.

Opvangmogelijkheden bij BSO Emmaschool
BSO Emmaschool kunt u vinden bij de school. De BSO biedt 

opvang voor de 4 tot en met 12 jarigen op alle middagen na 

schooltijd. De BSO heeft een eigen leuk ingerichte ruimte, maar 

kan op drukke dagen ook gebruik maken van het leerplein. 

Het leerplein is de centrale ruimte in onze school waar ook het 

podium te vinden is.
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Bij mooi weer kunt u de kinderen vinden op het schoolplein.  

BSO Emmaschool wil graag voor de kinderen een ontspannen 

 en een gezellige opvangplek zijn. Het is belangrijk dat de 

kinderen vanuit school in een ontspannen sfeer komen bij de 

BSO, waar dagelijks een activiteit wordt aangeboden, maar 

kinderen vrij zijn om te kiezen wat en met wie ze willen spelen.

Incidentele opvang
Wellicht maakt u geen gebruik van kinderopvang, maar zijn er 

soms wel momenten waarop u met een opvangprobleem zit. 

Bijvoorbeeld omdat opa en oma die normaal oppassen een 

weekje op vakantie zijn of omdat u een weekje extra moet 

werken.

Bij Kindercentrum.nl is het mogelijk om uw kind kosteloos in 

te schrijven, zonder daar direct een plaatsing aan te hangen. Uw 

kind is dan bij ons in het systeem bekend en wanneer u een keer 

opvang nodig heeft neemt u contact met ons op. Als er ruimte is 

op de groep, kunt u gebruik maken van deze incidentele opvang 

en krijgt u aan het eind van de maand gewoon een factuur voor 

de afgenomen blokken. U zit dus nergens aan vast, maar heeft 

zo wel een backup.

Loop eens naar binnen

Enthousiast? Wilt u meer informatie over opvang bij BSO 

Emmaschool, loop dan eens naar binnen. Onze medewerkers 

staan u graag te woord.

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden en 

prijzen kunt u contact opnemen met de klantenservice van 

Kindercentrum.nl. Op de website staat een rekenmodule 

waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u betaalt voor de 

kinderopvang.

Kindercentrum.nl Apeldoorn

Telefoon: 088 - 750 08 01
Email: apeldoorn@Kindercentrum.nl

Website: Kindercentrum.nl
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NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Schoolkeuze
Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs zijn 

verplicht om een eindtoets te maken als afronding van acht jaar 

primair onderwijs (PO). Op alle scholen van PCBO Apeldoorn is 

gekozen voor de IEPtoets. Scholen voor voortgezet onderwijs 

mogen de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van 

het resultaat van de eindtoets. 

De directeur is eindverantwoordelijk en bewaakt in die zin 

actief de werkwijze in de school om zorgvuldig tot het advies  

te komen. De uitstroomprocedure begint in groep 6. Zo 

kunnen wij vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het 

advies komen. Wij geven in groep 6 een indicatie over het 

uitstroomniveau. Dat is echter geen garantie. Het is en blijft 

een eerste indicatie die in de volgende twee groepen keer 

op keer bevestigd of gewijzigd wordt. 

Van de gesprekken met ouders en leerling (groep 7 en 8) over 

het uitstroomniveau wordt een notitie gemaakt in het digitaal 

leerlingdossier. Wij vinden het belangrijk dat voor iedereen 

de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn zodat er bij het 

definitieve advies geen verrassingen zijn. In februari krijgen 

ouders en leerlingen het definitieve advies. Voor 1 maart zijn 

alle leerlingen aangemeld op de VOschool. Het traject is be

schreven in een beleidsstuk POVO dat op te vragen is bij de 

directie. Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt terecht 

bij de leerkracht van groep 8, de ib’er of de directie.

Uitstroom afgelopen jaren

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

VWO 8% 15% 13%

HAVO/VWO 8%

HAVO 4% 23%

VMBO TL/ HAVO 4% 25% 17%

VMBO TL 15% 15% 17% 17%

VMBO KL/ TL 8% 17%

VMBO KL 12% 27% 4%

VMBO BL/ KL 4% 25% 8%

VMBO BL 42% 15% 8% 21%

PRAKTIJKONDERWIJS 15% 8% 4%
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SAMENWERKEN EN CONTACT MET OUDERS  
EN LEERLINGEN
Ouderbetrokkenheid
Een goede ontwikkeling van kinderen is de kerntaak van PCBO 

Emmaschool. Dit kan niet zonder een hoge ouderbetrokkenheid. 

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de ont

wikkeling van kinderen. Als school vinden we het erg belangrijk 

dat er een goed contact is met de ouders. Een school kan 

niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. Op de 

Emmaschool vinden wij dat ouders en school elkaar moeten 

aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. 

Samenwerken is een interne behoefte van de school. 

Contactmomenten met ouders 
Ook naast de reguliere momenten zoals opgenomen in de 

jaarplanning/jaarkalender, bent u als ouder altijd welkom:

• Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond 

voor de ouders van de kinderen van die klas. De leerkracht 

vertelt wat de kinderen in dit schooljaar gaan leren, wat de 

hoogtepunten zijn in het schooljaar en waar we de hulp en 

ondersteuning van de ouders goed bij kunnen gebruiken.

• In de eerste drie weken van het schooljaar zijn de 

startgesprekken.

• Naast het startgesprek zijn er nog drie andere momenten 

waarop ouders op school worden uitgenodigd voor een 

gesprek over de ontwikkeling van hun kind. In november 

en maart zijn de voortgangsgesprekken. We verwachten 

dat ouders zich voor minimaal één voortgangsgesprek 

aanmelden. Aan het eind van het schooljaar zijn de 

evaluatiegesprekken. De ouders en de leerkrachten 

kijken terug naar het afgelopen schooljaar en gaan in 

gesprek over hoe het schooljaar is gegaan en welke 

kennis moet worden overgedragen aan de volgende 

leerkracht(en). We verwachten alle ouders bij de start en 

de evaluatiegesprekken. Er is altijd de mogelijkheid om 

individuele afspraken te maken met de leerkracht over 

communicatie tussen school en thuis.

• Een keer in maand verschijnt een nieuwsbrief voor ouders.

• Als communicatiemiddel maken we gebruik van Parro. Ouders 

en leerkrachten, maar ook ouders onderling, kunnen hiervan 

gebruik maken.

• Elk jaar organiseren we één ouderavond met een thema. Dit 

thema wordt in overleg met ouders gekozen. 

• Eenmaal in de vier jaar wordt er een enquête onder ouders 

gedaan. Dit wordt georganiseerd vanuit PCBO Apeldoorn.

• Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid om een les bij te 

wonen. We noemen dit de open lessen. Deze zijn gepland in 

de jaarplanning. 

• Op onze website kunt u de schoolgids en andere informatie 

vinden. De website wordt vooral gebruikt als PR middel voor 

toekomstige ouders. We gebruiken Parro en persoonlijke 

gesprekken met u als ouder als communicatiemiddel.

• We hebben een Facebookpagina (facebook.com/

pcbskoninginemma).

• Tijdens de schoolloopbaan van een kind is er eenmalig een 

huisbezoek door de leerkracht. In sommige gevallen kan het 

noodzakelijk zijn vaker een huisbezoek af te leggen. Dit zal 

altijd in overleg met de ouders zijn. 

• Eénmaal per jaar wordt er een ouderpanel onder leiding 

van de directeur georganiseerd. De onderwerpen van de 

ouderpanels gaan over beleid of actuele zaken rondom de 

Emmaschool. De inbreng van de ouders is hierbij adviserend.

Communicatie met leerlingen
• De Emmaschool kent een leerlingenraad. De leerlingen 

worden gekozen in de groepen 5 tot en met 8. De kinderen 

mogen meepraten en we vragen hen om advies. 

• Leerlingen krijgen een actieve rol bij de open dag.

• Alle kinderen zijn bij de tienminutengesprekken welkom. 

Kinderen leren op deze manier verantwoordelijk te zijn voor 

hun eigen ontwikkeling. Zeker vanaf groep 5 adviseren wij 

gesprekken te hebben met ouders èn kinderen. 
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Start schooljaar maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie zaterdag 20 oktober tot en met  

 zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie zaterdag 22 december tot en met  

 zondag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie zaterdag 23 februari tot en met  

 zondag 3 maart 2019

Goede Vrijdag vrijdag 19 april 2019

Paasmaandag  maandag 22 april 2019

Koningsdag zaterdag 27 april 2019

Meivakantie zaterdag 27 april tot en met  

 zondag 5 mei 2019

Hemelvaartsdag donderdag 30  

 en vrijdag 31 mei 2019

Pinkstermaandag maandag 10 juni 2019

Zomervakantie donderdag 20 juli tot en met  

 zondag 1 september 2019

Vakanties 
    en vrije dagen
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De leerlingenraad
Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegen woor

digers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die 

zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de 

school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot 

en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft 

onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig 

met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over 

onderwerpen die voor allen van belang zijn. In september tijdens 

de startweek wordt de leerlingenraad gekozen. Wij vinden 

het belangrijk dat kinderen een eigen stem hebben binnen 

de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Ze 

maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De 

kinderen zijn zo meer betrokken bij de school en voelen zich 

verantwoordelijk voor schoolse zaken. Ze krijgen meer inzicht 

de schoolorganisatie en het bevordert actief burgerschap. De 

leerlingenraad vergadert circa zes maal per jaar en organiseert 

een activiteit samen met de OR. Het reglement van de 

leerlingen raad ligt ter inzage op school.

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie bestaat uit een aantal ouders en vraagt 

op diverse manieren aandacht voor de verkeersveiligheid 

van onze leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de verkeers

veiligheid in de omgeving van de school, maar ook om 

het verkeers onderwijs en speciale projecten. U kunt de 

verkeerscommissie bereiken via het volgende emailadres: 

verkeersoudersemma@pcboapeldoorn.nl.

Ouderraad (OR)
De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen 

de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en 

andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond 

feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad/school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrij

willige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor 

het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen 

vergoeding geeft. U kunt daarbij denken aan de kosten voor  

het Sinterklaasfeest, het Kerst en Paasfeest, sportevenement

en, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering, enzovoort. 

Kortom: allemaal activiteiten die de kinderen ten goede komen. 

En waar uw kind dus ook van profiteert. Dit fonds wordt beheerd 

door de ouderraad. In de maand september/oktober ontvangt  

u van de penningmeester hierover een brief.

Het bedrag van de vrijwillige bedrage is 20 euro per kind. 

Rekeningnummer van de ouderraad is:

IBAN : NL47 INGB 0003 1190 82 

ten name van: Ouderraad Koningin Emmaschool te Apeldoorn.

Alle ouders ontvangen aan het begin van het jaar een Emma

meehelplijst. Daarop kunt u aangeven of u bereid bent mee te 

helpen. Wilt u dus af en toe eens helpen bij het organiseren van 

activiteiten dan bent u van harte welkom! 

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten 

en ouders. Zij praten mee over bestuurlijke, inhoudelijke en 

beleidszaken van de school. De MR is te vergelijken met een 

ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij is de schakel tussen 

school en bestuur. Het contactadres van de MR vindt u op de 

website van de school, en het is te vinden bij de hoofdingang. 

Email: mremma@pcboapeldoorn.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Alle 27 medezeggenschapsraden van PCBO Apeldoorn zijn 

vertegenwoordigd in de GMR door middel van een gedelegeerde 

van de ouder of leerkrachtenvertegenwoordiging. De GMR is 

een overkoepelende MR en houdt zich bezig met zaken die  

alle scholen van PCBO Apeldoorn aangaan.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Verjaardagen 
Het vieren van een verjaardag is een belangrijke gebeurtenis  

voor een kind. Daar hoort het uitdelen van een (gezonde) 

traktatie bij. Het kan zijn dat er in de klas van uw kind misschien 

kinderen zitten met een bepaalde voedsel of kleurstoffenallergie 

en ook kinderen die vanwege hun geloof bepaalde traktaties niet 

mogen eten. Het leukste is wanneer iedereen kan meegenieten 

van de traktatie. Wij willen u vragen hier zoveel mogelijk rekening 

mee te houden. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de 

groepsleerkracht. Naast het trakteren is het een mooie traditie 

dat kinderen op hun verjaardag met twee medeleerlingen de klas 

rond mogen. Ook past daar een felicitatie van iedere leerkracht 

bij. Ieder jaar merken we hoeveel extra traktaties we als leer

krachten ontvangen van al die jarigen. Graag dragen we bij aan de 

verjaardagsbeleving van de kinderen, maar u hoeft geen traktatie 

voor de leerkrachten mee te geven aan uw kind. Elk jaar hebben 

we een juffen en meesterdag en vieren we de verjaardag van 

alle leerkrachten tegelijk. 

Continurooster: vijf gelijke dagen
Wij werken met een continu rooster. Het rooster biedt rust, 

structuur en duidelijkheid. Dit sluit goed aan bij onze visie. Alle 

groepen gaan van maandag tot en met vrijdag van  

8.30 – 14.00 naar school.

Lunchen op school
Alle kinderen eten tussen de middag op school. De kinderen 

nemen hiervoor hun eigen lunch mee en een theedoek die als 

placemat kan functioneren. We willen u vragen uw kind een 

gezonde lunch mee te geven. 

Luizencontrole
Om te voorkomen dat luizen de kans krijgen om een groot 

aantal kinderen te besmetten, worden de kinderen op de 

tweede dinsdag na elke vakantieperiode door een vast team 

van ouders op luizen gecontroleerd. Wilt u uw kind die dag geen 

gel of lastige staarten in het haar doen? Als uw kind luizen blijkt 

te hebben, wordt u hierover dezelfde dag gebeld. We gaan er 

vanuit dat u maatregelen treft om van de luizen af te komen. 

Vervanging
Bij ziekte van een leerkracht doen wij ons uiterste best om 

een vervanger te vinden. We doen eerst een beroep op eigen 

leerkrachten. Lukt dit niet, dan bellen we de vervangings

coördinator. Gaat het om vervanging voor een dag, dan kunnen 

we ook nog twee groepen bij elkaar voegen. Als ook dat niet 

lukt, moeten we helaas de kinderen naar huis sturen. Gelukkig is 

dat laatste niet zo vaak nodig.

Ziekte
Als uw kind ziek is, willen we u vragen tussen 8:00 en 8:30 uur 

naar school te bellen (055 - 533 37 69) of aan een ander kind 

een briefje meegeven. Ook als uw vierjarige kleuter om wat voor 

reden niet op school komt, ontvangen we daarvan graag bericht 

zodat we ons niet onnodig ongerust hoeven te maken. De 

school belt naar huis wanneer kinderen zonder bericht om 9.00 

uur nog niet op school zijn.
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Wij hechten veel waarde

aan een goede samenwerking 

en een goede sfeer.
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AFSPRAKEN EN REGELINGEN
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 groeps

leerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan niet binnen acht 

weken en het bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat 

gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een andere 

school. De volledige regeling voor schorsing en verwijdering is 

op aanvraag op school verkrijgbaar. Ook (herhaaldelijk) ernstig 

wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk een reden zijn 

om tot verwijdering van de leerling over te gaan. 

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld ApeldoornVoorst wil ervoor zorgen  

dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder 

hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen.

Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten 

(sport, dans, creatieve vorming) worden deze door de Stichting 

Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld 

helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120%

van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van

4 tot 18 jaar. 

Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur 

in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299 op de 

derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: 

www.leergeld.nl/apeldoornvoorst. 

Klachtenregeling
PCBO Apeldoorn hecht aan goede relaties en een goede 

samenwerking tussen iedereen die bij PCBO Apeldoorn en/

of een van de scholen van PCBO Apeldoorn betrokken is. 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. Ons 

uitgangspunt is dat wij problemen die tussen betrokkenen 

binnen PCBO Apeldoorn spelen, graag zo dicht mogelijk bij de 

bron willen oplossen. 

Lukt dit na herhaald proberen niet, dan kan contact gezocht 

worden met de intern begeleider of de directeur. De school

leiding kan samen met de betrokkene(n) waarmee de problemen 

zich voordoen, proberen tot een oplossing te komen. Lukt dat, 

ook na herhaald proberen niet, dan kunnen een van de hierna 

volgende stappen aan de orde zijn: de contactpersoon, de 

vertrouwenspersoon, overleg op het niveau van de organisatie 

PCBO of de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder 

Onderwijs.

Elke PCBO school heeft een klachtenregeling die op te vragen 

is of ter inzage ligt bij de directeur. De klachtenregeling is ook

digitaal op de schoolwebsite terug te vinden. Hierin staat 

aangegeven hoe een klacht ingediend moet worden.

In het kader van de klachtenregeling is er per school een 

contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake 

de taak van de contactpersoon verwijzen wij u naar de 

klachtenregeling.

Contactpersoon 

De contactpersoon voor onze school is Mariska Westra. Zij is  

de ib’er van de onderbouw en groepsleerkracht van groep 3.  

U kunt haar mailen: mes@pcboapeldoorn.nl
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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.

Vertrouwenspersonen PCBO Apeldoorn:

De vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn is:

De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn

Tel. 055 - 366 75 65

PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie. Het adres daarvan luidt:

Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs: onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs (wet en regelgeving): 1400  

(Informatie Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen tussen 

08.00 en 20.00 uur)  

 

Vragen over taken of werkwijze onderwijsinspectie of kwaliteit 

van het onderwijs: 088 - 669 60 60  

Dit is het Loket Onderwijsinspectie. Zij zijn bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  

 

Vertrouwensinspecteurs

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 

ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u melden bij Meldpunt 

Vertrouwensinspecteurs via 0900 - 111 31 11. Zij zijn 

bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Sponsoring
Sponsoring van school is in bepaalde gevallen toegestaan. Het 

PCBO heeft hier een notitie over opgesteld, die overeenstemt 

met het convenant sponsoring dat door de staatssecretaris met 

een aantal organisaties is afgesloten.
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Schoolverzekeringen
De school heeft een collectieve aansprakelijkheids 

verzekering afgesloten bij Verus. De aansprakelijkheids

verzekering 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 omstandigheden 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.

Schaderegeling
Als uw kind schade veroorzaakt aan eigendommen van een 

ander of van school, bent u als ouder daarvoor aansprakelijk. 

De school stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing 

of beschadiging van eigendom van derden die niet door de 

school in beheer is genomen. Als u kind op school opzettelijk 

leermiddelen vernielt, informeren wij u daarover en vragen we 

om een vergoeding hiervan. 

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 

klassenbezoek 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.
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Neem een kijkje op onze school, ga naar:
emma.pcboapeldoorn.nl



Emmaschool is onderdeel van:

PCBO Emmaschool
Thorbeckestraat 8

7331 RG Apeldoorn

Tel.: 055 533 37 69

emma@pcboapeldoorn.nl

www.emma.pcboapeldoorn.nl


