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EEN SCHOOL KIEZEN
VOOR JE KIND
Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van het
Passe-Partout, dé Montessori basisschool van
Apeldoorn. De school heeft twee vestigingen,
één in het Centrum van Apeldoorn en één in
de wijk Kerschoten. In deze schoolgids wordt
beschreven hoe wij denken over onderwijs en
werken. Hopelijk helpt het u bij het kiezen van
de juiste basisschool voor uw kind. Een groot
deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw
kind vindt namelijk plaats in het basisonderwijs.
Deze gids wordt jaarlijks uitgegeven en is bedoeld voor ouders die nu
kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.
Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording
af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij
van ons mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u nog vragen of
behoefte aan een gesprek naar aanleiding van wat u gelezen heeft? Neemt u
dan gerust contact met ons op.

Robert van Woudenberg
(directeur)
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ONZE SCHOOL
PC Montessorischool Passe-Partout
Een passe-partout geeft rust en ruimte en haalt dat wat je
wilt bekijken intenser naar voren. Zet je een kind in die fotolijst,
het passe-partout, dan benadruk je daarmee het unieke van
dat kind. Zo willen wij de talenten en mogelijkheden van de
kinderen op onze school naar voren halen en kinderen op die
manier laten sprankelen.
Leefgemeenschap
De school is een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten
en ouders. Iedereen heeft een taak in het geheel en heeft de
verantwoordelijkheid zijn of haar onderdeel daarin zo goed
mogelijk gestalte te geven. In het samenwerken is het belangrijk dat wij ons realiseren dat deze taak voor ieder een andere
kan zijn en dat onze mogelijkheden daarin niet gelijk zijn.
Samenleven met anderen heeft ook zo zijn beperkingen.
Maria Montessori spreekt in dit geval van vrijheid in gebondenheid. In het samenwerken met elkaar is het belangrijk gelijkwaardigheid en wederzijds respect na te streven: van volwassenen naar kinderen, van kinderen naar volwassenen,
van kinderen en van volwassenen onder elkaar.
Centrale ligging
Montessorischool Passe-Partout is dè Montessori basisschool
in Apeldoorn, met twee vestigingen. De vestiging in het
Centrum is gelegen in de wijk Welgelegen aan de Lange Grafte,
de vestiging in Kerschoten is gelegen aan de Boerhaavestraat.
Dit geeft ouders uit verschillende wijken de kans om voor deze
onderwijsvorm te kiezen.
Het gebouw
De vestiging Centrum is gevestigd in een prachtig gebouw in
de wijk Welgelegen Haven. De school is opgebouwd uit drie
lagen: de begane grond voor de onderbouw, de 1ste verdieping
voor de middenbouw en de 2de verdieping voor de bovenbouw.
Bij de vormgeving en indeling is rekening gehouden met de
onderwijskundige visie op het werken met kinderen in het

montessorionderwijs en is voor Apeldoorn uniek! Zo heeft elke
verdieping een studieruimte bij de lokalen, zodat de leerlingen
zowel in het klaslokaal als in de nevenruimten aan het werk
kunnen zijn. Het atelier, een zeer bijzonder onderdeel in school,
geeft de ruimte om creatief aan de slag te gaan en is als het
ware op zichzelf een omlijsting voor creativiteit. We willen
dan ook veel mooi kinderwerk in een passe-partout omlijsten!
Op de begane grond is een ruimte gerealiseerd, die gebruikt
kan worden voor vieringen, maar ook als gymruimte voor de
kinderen uit de onderbouw.
De vestiging Kerschoten is gevestigd in een ruim en licht
gebouw met verschillende mogelijkheden in en om de school.
De kinderen werken in grote groepsruimtes die in de onderbouw en in de middenbouw geschikt zijn gemaakt om te werken
vanuit de montessorivisie. De centrale hal is huiselijk ingericht
voor MAM’s Montessori BSO en wordt ook gebruikt voor
vieringen en presentaties op het podium. Daarnaast is er een
bibliotheek, een atelier en een eigen schooltuin, waar kinderen
onder begeleiding in aan het werk mogen. Het Montessori
Minicollege heeft een huiselijke eigen ruimte voor de peuters.
Samenstelling leerlingen
De kinderen komen niet alleen uit verschillende wijken, maar
hebben vaak ook een verschillende achtergrond. Een deel van
de ouders kiest onze school omdat we een christelijke school
zijn.
Een groot deel van de ouders kiest bewust voor onze school
omdat we een montessorischool zijn, weer anderen kiezen voor
de school als buurtschool. Binnen onze school hebben we dan
ook te maken met kinderen vanuit verschillende culturen en
verschillende godsdiensten. >>
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We vinden het daarom heel belangrijk dat kinderen elkaar leren
respecteren en dat een ieder de ruimte krijgt om in vrijheid te
kunnen leren. Sfeer, veiligheid, respect, openheid en zorg voor
jezelf, de ander en de omgeving staan hierbij centraal.
Onderdeel van Stichting PCBO Apeldoorn
Montessorischool Passe-Partout 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 580 medewerkers.
De Raad van Bestuur, bestaande uit twee personen Gert Nijmeijer
en Wim Schotman 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 onderwijsorganisatie, 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 2015-2019, met als titel: Samen het verschil
maken. Het plan bevat het PCBO verhaal en richtinggevende
visie uitspraken die koersbepalend en doel stellend zijn.
Vijf kernwoorden bekrachtigen de nieuwe richting: bevlogenheid, samen, verschil, ruimte en groei. Het strategisch meerjaren beleidsplan 2015-2019 is te downloaden op de
website van PCBO.

pcboapeldoorn.nl

8

Schoolgids_Passe Partout_2017-2018_v2.indd 8

25-07-17 13:09

’LEER MIJ HET
ZELF TE DOEN!’
Onze missie, die van school en van ouders, is er één van gelijke
aard: naast het overbrengen van kennis, willen wij de kinderen
die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp bieden, zodat het
kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid
die verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn
omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij
leren het kind als het ware ‘het zelf te doen’. Voor onze school
is de christelijke identiteit en het gedachtegoed van Maria
Montessori daarbij de leidraad.
Christelijke identiteit
Zoals eerder genoemd, valt onze school onder de Stichting
PCBO Apeldoorn. De manier waarop het christelijke karakter
vorm krijgt in het onderwijs is weergegeven in het mission
statement van het PCBO:
‘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. Wij doen dat met
respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.
In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang
met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in
vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als
verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg
en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap’. >>
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Maria Montessori
Maria Montessori was een Italiaanse arts die zich haar leven
lang heeft ingezet voor wat zij noemde ‘de rechten van het
kind’. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing. Daarbij is het van belang elkaar de ruimte te geven en
in waarde te laten, zodat elk kind de kans heeft een gelukkig
mens te worden die kan zijn wie hij werkelijk is. Haar bekende
uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’ geeft heel duidelijk aan dat
ze het kind serieus neemt en respect heeft voor wat het zelf kan
ontdekken en doen. Deze uitspraak, ons motto, vormt dan ook
de kern van ons montessorionderwijs.
Voor meer informatie over Maria Montessori en haar visie op
onderwijs verwijzen wij u naar de website van onze school:

passepartout.pcboapeldoorn.nl

Uitgangspunten van onze school
Vanuit het mission statement van het PBCO en het gedachtegoed van Maria Montessori hebben we volgende uitgangspunten
gedefinieerd voor het onderwijs op onze school.
• Uitdagen, stimuleren en motiveren
We gaan ervan uit dat het kind van nature een innerlijke
drang heeft tot ontwikkeling, waarin we het kind willen
ondersteunen door het uit te dagen, te stimuleren en te
motiveren.
• Zelfstandig denken en handelen
Wij willen het kind leren zelfstandig te denken en te handelen.
Wat voor ons inhoudt: individueel, probleemoplossend en
samenwerkend leren.
• Heterogene groepen
In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende
leeftijden bij elkaar. Dit houdt in dat de school verdeeld is in
bouwen: de onderbouw (3/6 jarigen), de middenbouw (6/9
jarigen) en de bovenbouw (9/12 jarigen). Zo leren de kinderen
op verschillende manieren samen te werken en elkaar te
helpen. De jongsten leren van de oudsten en de oudsten leren
rekening te houden met de jongeren. In elke bouw is een kind
een keer de jongste, middelste en de oudste en ervaart dus
verschillende rollen.
• Individuele ontwikkeling en competentie
We komen tegemoet aan de individuele ontwikkeling en
competentie van kinderen. Op school scheppen we daarom
een leeromgeving waarin kinderen materialen en activiteiten
vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling.
Hierdoor is de kans groot dat de kinderen hun aangeboren
nieuwsgierigheid behouden.

‘Leer mij het
zelf te doen.’
10
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De verschillen tussen kinderen en hun wijze van ontwikkelen
maken dat niet elk kind op hetzelfde moment aan bepaalde
leerstof toe is. Tijdens het werken in de groep wordt dan ook
tegemoet gekomen aan de spontane belangstelling van het kind
en kiest het zijn eigen werk. Van dit proces is de leerkracht de
begeleider, waarbij we streven naar een duidelijke en zichtbare
leerlijn en ervoor zorg dragen dat de kinderen niet te eenzijdig
kiezen. Doel is dat het kind eigenaar van zijn eigen leerproces
kan worden. Omdat de persoonlijke ontwikkeling binnen het
montessorionderwijs centraal staat, is er aandacht voor zowel
hoog, gemiddeld als minder begaafde kinderen.
Veilig en sociaal klimaat
We werken samen in een levendige en open school. We hechten
daarbij veel waarde aan het scheppen van een veilig en sociaal
klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontplooien tot een
mens die verantwoordelijkheid wil dragen voor zichzelf, de
ander en zijn of haar omgeving.
Taken team
De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig en
financieel, alsmede het personeelsbeleid op beide vestigingen.
Daarnaast heeft elke vestiging een eigen locatieleider.
De locatieleiders sturen de vestigingen aan en begeleiden de
leerkrachten bij het werken vanuit de montessorivisie.
Er is veel samenwerking met ouders op allerlei gebied. Waar
mogelijk worden ouders als hulpouder ingezet. Elke specifieke
taak van leerkrachten en ouders in de school is bedoeld ter
ondersteuning van het hele team.

U kunt hierbij o.a.
denken aan:
• aansturen van een bouw;
• i-coach, coördinatie ICT;
;
• intern begeleider, leerlingenzorg
• opleider in de school
(stagebegeleiding);
• coördinatie cultuureducatie;
• coördinatie sportactiviteiten;
• expert hoogbegaafdheid;
• expert gedrag;
• expert kosmisch onderwijs;
• beeldcoach;
• locatieleider.

Stagiaires
Elk jaar stellen we stagiaires in de gelegenheid om in onze
school stage te lopen en zo al meewerkend ervaring op te
beelddoen. Onze stagiaires komen met name van de PABO
(Marnix Academie en Saxion Hogescholen).
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‘Prikkelen tot leven, maar vrij
in ontwikkeling. Maar ook de laten
g
stellen waarbinnen het kind rzenzen
ontdekkingen kan en mag doeijn
n’.
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HET ONDERWIJS OP
ONZE SCHOOL
We durven te stellen dat ieder kind geschikt is voor deze
vorm van onderwijs, juist omdat het zijn eigen leerproces kan
volgen. We werken met een eigen structuur, hebben een vaste
dagindeling en afspraken die voor iedereen helder zijn. Alleen
doen we het anders dan op andere scholen. Kinderen zitten hier
niet de hele dag stil aan hun tafeltje te werken. De leerkracht
geeft niet klassikaal les, maar ondersteunt, coacht en stimuleert
de kinderen door persoonlijke gesprekken en individuele- of
groepslesjes. Daarbij leren de kinderen rekening te houden
met elkaar.
Deze visie op onderwijs en opvoeding vraagt om een thuisklimaat dat hierbij aan sluit. Zo kunnen ouders thuis een situatie
creëren waarin het kind ‘aan het werk’ kan. Dit doen zij door
zowel mogelijkheden en ruimte voor activiteiten te maken,
als waar nodig grenzen te stellen.
Montessori zegt het in de volgende woorden: ‘Prikkelen tot
leven, maar vrij laten in ontwikkeling. Maar ook de grenzen
stellen waarbinnen het kind zijn ontdekkingen kan en mag
doen.’
Gebruik van materialen en methoden
In het montessorionderwijs is de inrichting van de klas van
groot belang. Het wordt ‘de voorbereide omgeving’ genoemd.
In deze omgeving moeten de kinderen de materialen vinden
die hun belangstelling opwekken en waarmee ze zelf aan het
werk kunnen.

Naast het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal,
maken wij daarom gebruik van aanvullend materiaal en
methoden. Wij waken er hierbij echter wel voor dat het
gebruik van deze aanvullende materialen en methoden niet
ontaardt in klassikaal onderwijs, want individuele aandacht
staat bij ons onderwijs voorop. Alle materialen en methoden
zijn zorgvuldig gekozen, omdat ze als doel hebben de
kinderen zich persoonlijk zo breed en goed mogelijk te
laten ontwikkelen.
Van een montessorileerkracht wordt verwacht, dat hij de
ontwikkeling van een kind stimuleert en zorgvuldig volgt,
onder andere door grondige kennis van de gebruikte leerlijnen
en materialen. Maar ook door gerichte observatie. Hij draagt
de zorg voor het goed voorbereiden van de omgeving.
Vrije werkkeuze
Mensen ontwikkelen zich het best als ze zelf richting kunnen
geven aan hun eigen ontwikkeling en daarin eigen keuzes
kunnen maken. Kinderen hebben ook de mogelijkheid om hun
eigen ontwikkeling aan te sturen en om verantwoordelijk te
zijn voor hun eigen ontwikkeling. Een kind krijgt bij ons veel
vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en, of in te delen. De leerkracht let erop dat die keuze past binnen de mogelijkheden
van het kind en zorgt er voor dat het kind niet te eenzijdig
kiest. >>
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Uitgangspunten bij het inrichten van het werken zijn:
• kinderen zijn betrokken;
• er is een gevoel van samen zijn;
• er is vrije werkkeuze voor kinderen;
• kinderen worden serieus genomen;
• kinderen zijn zich bewust van het leerdoel;
• de leerkracht helpt de kinderen leren leren;
• het kind voelt zich verantwoordelijk;
• het kind kan zelf een planning hanteren;
• plannen is de taak van kind en leerkracht;
• voorspelbaar gedrag van de leerkracht.

Uiteraard horen bij werken ook afspraken:
• binnen is beginnen;
• alleen lopen als het nodig is voor het leren;
• duidelijke afspraken;
• zelf rustig zijn als leerkracht;
• de kinderen registreren welk werk klaar is;
• we laten de kinderen zo veel mogelijk zelf hun werk
corrigeren;
• de leerkracht maakt een vaste ronde door de klas
en zit tijdens de uitleg naast het kind;
• het is voor de kinderen duidelijk op welke momenten
de leerkracht een ronde maakt of observeert.
De leerkracht stimuleert het kind om langere tijd en zelfstandig met de materialen en verwerkingen te werken en
er geconcentreerd mee te oefenen. Met individuele- en
groepslessen stimuleert en begeleidt de leerkracht het
leerproces van ieder kind individueel. Het kind wordt aangemoedigd om het niveau te behalen dat voor hem of haar
maximaal haalbaar is. Steeds worden er wegen gezocht om
het kind daartoe te motiveren en daarmee het leerproces
positief in gang te zetten.

We halen uit
het kind
‘wat er in zit.’

Het rustige, stille, teruggetrokken kind krijgt een andere
benadering dan het meer dynamische kind. Het kind dat zich
moeilijk kan concentreren, krijgt begeleiding die gericht is
op verbetering van de werkhouding. We halen uit het kind
‘wat er in zit’. Deze visie op opvoeding en onderwijs vraagt
om een thuisklimaat dat hierbij aansluit.
Zelfdenkend vermogen
De kinderen proberen zelf of worden uitgedaagd om een
oplossing voor problemen te vinden. Bij een hulpvraag stelt
de leerkracht daarom vragen in plaats van meteen de uitleg te
geven, zodat het kind in staat wordt gesteld zelf gericht naar het
probleem te kijken. De leerkracht stimuleert en motiveert de
kinderen hiermee het probleem zelf op te lossen.

14
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Dagprogramma
Onderbouw
08.20 uur

binnenkomst en begroeting (hand)

08.30 uur

werkperiode (flexibele fruitpauze)

10.30 uur

buiten

11.30 uur

groepsactiviteit

12.00 uur

lunch en bezinning

12.30 uur

voorlezen

13.00 uur

werken/spel en bewegen/taken

14.00 uur

einde schooldag

Middenbouw
08.20 uur

binnenkomst en begroeting (hand)

08.30 uur

werkperiode (flexibele fruitpauze)

11.30 uur

buiten

12.00 uur

lunch en bezinning

12.30 uur

lezen

13.00 uur

groepsactiviteit/werkperiode

13.45 uur

taken

14.00 uur

einde schooldag

Bovenbouw (Centrum)
08.20 uur

binnenkomst en begroeting (hand)

08.30 uur

werkperiode (flexibele fruitpauze)

11.30 uur

lunch en bezinning

12.00 uur

buiten

12.30 uur

jeugdjournaal en lezen

13.00 uur

groepsactiviteit/werkperiode

13.45 uur

taken

14.00 uur

einde schooldag

De vakken
Wij willen de leermiddelen in onze school zo kunnen toepassen
dat ze passen bij de onze moderne montessorivisie. Op diverse
leergebieden maken we, als onderdeel van de leerlijnen, gebruik
van met name de montessorimaterialen. Hiernaast gebruiken
we ook (onderdelen van) methodes. De methodes worden zoveel als mogelijk is individueel gebruikt. De individuele aandacht
en het kunnen volgen van de persoonlijke ontwikkeling van het
kind staat in ons montessorionderwijs voorop.
Elk jaar kijken we opnieuw naar het onderwijsaanbod en de
materialen die we in de school gebruiken. Waar nodig schaffen
we nieuw materiaal aan om de voorbereide omgeving zo goed
en verzorgd mogelijk te kunnen inrichten. Daardoor worden
kinderen geprikkeld en uitgedaagd tot leren.
Godsdienstige vorming
Onze school is een christelijke montessorischool die openstaat
voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en
werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte
en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal
maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de
omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal
die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. In elke
groep is er dagelijks tijd voor een bezinningsmoment. Tijdens
dit moment is er ruimte voor het levensbeschouwelijke gesprek
met kinderen, een gebed, het zingen van een lied of het bespreken van een bijbels verhaal. Zo veel mogelijk wordt een
link gelegd met de actualiteit.
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Wereldgodsdiensten
Er wordt ook aandacht geschonken aan het vak ‘Wereldgodsdiensten’. In de bovenbouw wordt hier middels
onderwerpen en door het maken van werkstukken aandacht
aan geschonken. Binnen de kosmische onderwerpen is vaak
aandacht voor wereldgodsdiensten en andere culturen. In onze
gesprekken met de kinderen klinken een aantal uitgangspunten
door: kinderen en volwassenen verdienen respect en waardering, ieder is geboren om in vrijheid te leven. We hebben zorg
voor elkaar, de ander, maar ook voor onze prachtige schepping.
Zintuiglijke ontwikkeling
In de onderbouw wordt veel gebruik gemaakt van
montessorimaterialen en overige ontwikkelings- materialen
voor de zintuiglijke ontwikkeling. Door te zien, horen en voelen,
leren de kinderen allerlei begrippen en wordt het ruimtelijk
inzicht gestimuleerd. Het kind leert beter waarnemen en
leert deze waarnemingen te ordenen. Deze ordening van
waarnemingen noemt Maria Montessori de opvoeding van de
intelligentie. Ook de materialen en middelen die we gebruiken
bij het leren lezen, het leren van taal en rekenen gaan uit van
deze belangrijke mogelijkheid tot het leren ordenen.
Taal
We hebben veel aandacht voor de taalvorming. Dit vormt
immers de basis voor heel veel ander leren. We willen dat
kinderen zich goed leren uitdrukken en kunnen communiceren,
zowel mondeling als schriftelijk. Bij de ontwikkeling van de
taalvaardigheid hoort ook de ontwikkeling van het denken.
We werken in de midden- en bovenbouw met de vernieuwde
taalsets van “Taal doen!”

• Mondelinge
taalvaardigheid
• Taalbeschouwing
• Taalbegrip

• Stellen
• Woordenschat
• Spelling
• Mediataal

In de onderbouw werken we met veel verschillende
taalactiviteiten. Er wordt onder andere gewerkt met de map
Fonemisch Bewustzijn. Het gaat hierbij om het bewust zijn
van klanken in woorden. Een belangrijk onderdeel om te
kunnen komen tot lezen. Regelmatig werken de kinderen
op de computer met opdrachten. Ook maken we gebruik
van montessorimaterialen, prentenboeken, opzegversjes
en kringgesprekken.
Een belangrijk onderdeel van taal is het zelf leren schrijven
van teksten, het verwerken van teksten, het schrijven van
verslagen en ook het schrijven van brieven. Ook verkennen
de kinderen poëzie. Bijvoorbeeld door het maken van posters.
We maken gebruik van de Verhalenwijzer en de Poëzie kist.
Vanaf de midden- en bovenbouw wordt er gewerkt aan
werkstukken. De kinderen verzamelen informatie en
verwerken dit in verslagen over diverse onderwerpen.
Door middel van spreekbeurten en boekbesprekingen leren
de kinderen hoe informatie mondeling kan worden overdragen.
Vanzelfsprekend wordt de computer ook gebruikt bij het maken
van de teksten en werkstukken. Het ontwikkelen van taal
begrippen en het ontwikkelen van een goede zinsbouw wordt
via het montessorimateriaal aangeboden. Met de montessori
taaldozen leren de kinderen de woordsoorten te benoemen
en zinnen te ontleden.
Lezen
In een montessorischool leert een kind lezen zodra het daar
aan toe is. In de onderbouw zijn daarvoor naast de diverse
montessorimaterialen, materialen van de methode Leeslijn,
de Leeskast en iPads aanwezig. We stimuleren de kinderen in
het leren van letters en het leren lezen van woorden. Ons doel
hierbij is dat de kinderen lezend doorgaan naar de middenbouw.
Het is de taak van de leerkracht om te observeren en te
stimuleren.
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We stimuleren
de kinderen in het lerenn
van letters en het lere
lezen van woorden.

Bij de start in de middenbouw wordt per kind het aanvankelijk
leesniveau bepaald. Aan de hand daarvan wordt bekeken welke
leerlijn we met dit kind gaan volgen. Ook hiervoor gebruiken
we naast de montessorimaterialen de methode ‘De Leeslijn’
‘De Leeskast’ en computerprogramma’s. U helpt uw kind door
ook thuis regelmatig uit boeken voor te lezen en uw kind zelf
te laten lezen. De leerkracht kan u helpen bij de keuze van de
boeken. Na het aanvankelijk lezen komt de nadruk steeds meer
te liggen op het technisch lezen en het begrijpend lezen.
We besteden vroegtijdig aandacht aan lees- en taalproblemen
middels het protocol dyslexie. Lees- en taalproblemen zijn
een cruciale factor in het ontstaan van leerachterstanden,
faalangst en motivatie problemen. De kinderen worden regelmatig getoetst op het technisch lezen. Naar aanleiding van de
uitslagen van de AVI-leestoets en de 3 minutentoets wordt
er gekeken op welk niveau de kinderen instructie krijgen. De
niveaus lopen van AVI Start t/m AVI Plus. Gemiddeld verwachten
we dat een kind eind groep 5, begin groep 6 het technisch lezen
beheerst. De kinderen waarbij geen vooruitgang waarneembaar
is, die dus blijven hangen in een bepaald niveau, krijgen extra
leesbegeleiding.
Als het technisch lezen op het benodigde niveau is, krijgen de
kinderen ook les in begrijpend lezen. We gebruiken daarvoor de
actuele leerlijn van Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen wekelijks
teksten aangeboden met onderwerpen uit de actualiteit. Aan
de hand van deze teksten worden de strategieën voor goed
begrijpend lezen aangeleerd.
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen.
We proberen ze ook liefde voor de boeken bij te brengen. We
lezen dan ook regelmatig oor en er vinden veel activiteiten
plaats rond de kinderboekenweek. In de midden- en bovenbouw
houden we regelmatig een leeskring. Een kind bereidt een
hoofdstuk uit een door hem of haar gekozen boek voor. Zodat
niet alleen het technisch lezen de aandacht krijgt maar ook
leesbeleving, voordracht en presentatie.
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Spelling
Het leren van de juiste spelling van de taal is een belangrijk
onderdeel van de taalvorming. We hebben op onze school een
nieuwe spellinglijn geïmplementeerd op basis van de methode
Spelling per Persoon. Spelling per Persoon is bedoeld voor
individueel gebruik in de groepen 3 tot en met 8. De methode is
ontwikkeld om ingezet te worden in het montessorionderwijs.
Om de spelling te structureren zijn alle woorden in vier
categorieën ingedeeld:
• luisterwoorden: klankzuivere woorden;
• net-zoalswoorden: woorden geschreven via analogie;
• regelwoorden: woorden volgens een bepaalde regel;
• weetwoorden: woorden waar geen regel voor is.
Elke categorie bestaat uit een aantal blokken waarin een bepaald
spellingprobleem wordt behandeld. Ieder blok begint met een
instapdictee; afhankelijk van het resultaat volgt een individueel
lesje, waarna de leerling met een bepaalde werkkaart begint te
oefenen. Aan het eind volgen één of meer woordlijsten. Deze
worden gebruikt om de leerling de woorden mondeling te laten
analyseren en als oefen- en herhalingsmateriaal. Elk blok wordt
afgesloten met een uitstapdictee. Als de leerling de categorie
nog niet beheerst is er extra oefenmateriaal beschikbaar.
Uiteindelijk wordt het blok afgetekend op een aftekenkaart.
Om te leren hoe een spellingprobleem systematisch aangepakt
kan worden, worden regelmatig groepslesjes gegeven. Twee
maal per jaar wordt een diagnosedictee afgenomen waarmee
hiaten kunnen worden opgespoord.
Ook maken we structureel gebruik van de montessoritaalsets,
waarin diverse werkjes op het gebied van spelling en zinsstructuren gegeven worden. Hoe kunt u uw kind het beste
helpen bij het oefenen van een correcte spelling?
• Veel feedback op spelling en spelfouten
• Dagelijks oefenen met Taalzee
• Eventueel oefenen van woordlijsten

Schrijven
Een handschrift gaat bijna je hele leven mee en daarom is het
belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Maria Montessori
heeft voor de onderbouw diverse materialen ontworpen waar
de fijne motoriek van de kinderen geoefend wordt. Het ontwikkelen van de fijne motoriek is een belangrijke stap op weg
naar het leren schrijven. Kinderen leren schrijven door het
voelen van schuurpapieren letters, het schrijven in zand, op een
bordje met een natte kwast en op papier. Om het handschrift en
de grip op de pen te verbeteren krijgen de kinderen uit groep
3 een Stabilo-potlood en vanaf groep 4 een Stabilo-pen om
mee te schrijven. Het potlood blijft in bezit van de school. De
pen wordt eigendom van het kind. Bij verlies of vernieling van
een pen of een potlood worden de kosten van vervanging in
rekening gebracht.
Voor het schriftelijk inoefenen gebruiken we de methode
‘Novoskript’. De kinderen in de middenbouw en bovenbouw
leren middels deze methode hun eigen handschrift te
ontwikkelen. Daarnaast behalen de kinderen in de bovenbouw
hun typediploma.
Rekenen
In de onderbouw wordt veel gebruik gemaakt van de
montessorirekenmaterialen. In deze leeftijdsgroep gaat het
vooral om te leren tellen en kleine sommetjes te maken. Maar
ook werken onze kinderen in de onderbouw al met grote
getallen door middel van het ‘gouden materiaal’. Kinderen in
de onderbouw beleven veel plezier aan het verkennen van en
werken met grote hoeveelheden aan de hand van het ‘gouden
materiaal’. In middenbouw en bovenbouw gebruiken we naast
de montessorirekenmaterialen onderdelen van de methodische
verwerkingsmaterialen en de verwerkingen van CED bij de
montessori materialen bij ons rekenonderwijs. We geven, naast
de individuele instructie ook regelmatig groepslesjes, zodat de
kinderen leren van elkaar.
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In methodische verwerkingen staat de structuur van de
getallenlijn centraal. Elementen als leren schatten, reeksen
leren zien en samenwerkend komen tot oplossingen zijn hierbij
belangrijke onderdelen. In de onderwijsleergesprekken komt
dit alles regelmatig aan de orde. De montessorirekenmaterialen
zijn een belangrijk onderdeel voor het leren rekenen.

Kinderen in de
onderbouw beleven
veel plezier aan
het verkennen van
en werken met
grote hoeveelheden
aan de hand
van het ‘gouden
materiaal’.

De laptop of I-pad neemt ook een belangrijke plaats in bij het
rekenonderwijs. De kinderen oefenen met het programma
‘Rekentuin’: hoofdrekenen, vermenigvuldigen, procenten,
breuken, etc. Kinderen in de leren ook te werken met grafieken
en geometrie.
Sociaal-emotionele vaardigheden
We gebruiken een digitaal volgsysteem ‘OpSchool’, om
de ontwikkeling van kinderen te volgen op de sociaalemotionele ontwikkeling. We noemen deze lessen op onze
school ‘Wellevendheidslesjes’. We vinden het belangrijk,
dat de kinderen leren om sociaal emotionele vaardigheden
zoals: inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen,
betrouwbaarheid, luisteren, je gevoelens uiten, toe leren te
passen tijdens de dagelijkse praktijk. Deze eigenschappen
zijn immers niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling
voor kinderen belangrijk maar ook voor het (latere)
functioneren in de samenleving.
In onze montessorivisie en werkwijze zijn veel van de sociaal
emotionele vaardigheden verweven. We reageren met de
kinderen op actuele en herkenbare situaties. Daar waar nodig
is het pestprotocol de leidraad voor het handelen van kinderen
en leerkrachten. Ook gezond gedrag en seksuele voorlichting
komen aan de orde.
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Engels
In de bovenbouw bieden we het vak Engels aan. We gebruiken
hiervoor de digitale methode ‘Groove Me’. De leerlingen leren
op een leuke en speelse manier met elkaar te communiceren
in het Engels, aan de hand van muziek uit de hitlijsten en door
middel van vraaggesprekjes, luisteropdrachten, spelletjes en
eenvoudige schrijfopdrachten. De lessen dagen uit tot actief
leren in het Engels.
Kosmisch onderwijzen en opvoeden
Kosmisch onderwijs neemt op onze montessorischool een
belangrijke plaats in. Het Griekse woord ‘kosmos’ betekent
orde en harmonie in de wereld en op een globaler niveau, het
universum. De tegenstelling van ‘kosmisch’ is chaos. ‘Kosmisch’
impliceert dat het hele universum samenwerkt tijdens de
ontwikkeling van alles dat bestaat. Ieder element in de natuur
heeft in eigen taak in het in stand houden van de balans in het
universum.
Bij kosmisch onderwijs maken we de kosmische ordeningen
zichtbaar en plaatsen die in een steeds groter wordende omgeving. Kosmische opvoeding ontwikkelt bij de kinderen een
gevoel voor de samenhang tussen alle elementen van de wereld
om hen heen. Ervaringen op het gebied van tijd, plaats en natuur
brengen het kind op een steeds hoger niveau en zo ontstaat
er steeds meer begrip voor het belang van de bijdrage van de
mensen aan de ontwikkeling van de aarde.
Het doel van kosmische opvoeding: De bewustwording van de
unieke plaats van ieder mens in het universum. Met behulp van
de materialen doen kinderen allerlei ervaringen op die nodig zijn
om de kosmos te begrijpen en een idee te krijgen wat hun eigen
plaats is in het grote geheel.
Voorbeelden van Kosmische onderwerpen zijn:
• Ridders en Kastelen
• Amfibieën en Reptielen
• Zorg om de aarde
• De mens
• Vogels en Zoogdieren
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Kunst en cultuureducatie
Onze school ontving subsidie om in kaart te brengen wat wij
doen aan het vak kunst en cultuureducatie. Dit is uitgemond in
een beleidsplan. Hierin staat precies beschreven staat hoe we in
school met kunst en cultuur om willen gaan.
De school heeft een leerlijn ontwikkeld voor kunst en cultuureducatie samen met Markant. Deze leerlijn is gekoppeld aan
de Kosmische onderwerpen. In deze leerlijn is er veel aandacht
voor het creatief proces. Daarnaast maken we gebruik van de
culturele Top50; dit zijn uitstapjes die we maken gekoppeld
aan de verschillende Kosmische onderwerpen. Zo gaan we
bijvoorbeeld op bezoek bij een kasteel als het onderwerp
‘Ridders en Kastelen’ aan de beurt is, of naar het Naturalis
bij het onderwerp ‘Reptielen en Amfibieën’.
Muziek in de Klas
Een wereld zonder muziek kan niemand zich voorstellen. Muziek
inspireert, verstilt, ontroert en verzoent. Muziek brengt mensen
samen, scherpt het verstand en spreekt emoties aan. Muziek
is belangrijk voor iedereen. Muziekeducatie is belangrijk voor
ieder kind. Onze montessorischool neemt deel aan het project
‘Muziek in de Klas’. Muziek in de klas maakt muziek bereikbaar
voor ieder kind in Gelderland. De kinderen op onze school leren
onder schooltijd een muziek instrument bespelen. Ze kunnen
kiezen uit Saxofoon, Viool, Ukelele of Slagwerk. Muziekscholen,
basisscholen en muziekverenigingen slaan hiertoe de handen
ineen. Leerlingen op onze school krijgen muziekles van een
professionele muziekdocent, gewoon in hun eigen klas. Plezier
in muziek en samenspel staan hierbij voorop. De meester of juf
doet actief mee en ook ouders worden betrokken bij lessen en
uitvoeringen. De basisschool verankert muziekeducatie in haar
curriculum. Onze school werkt hiervoor samen met Markant.
De extra kosten voor deze muzieklessen worden dit schooljaar
onder andere betaald uit de ouderbijdrage. Alle partijen werken
samen aan één doel: kwalitatief goede muziekeducatie,
bereikbaar voor ieder kind.

Mediawijsheid
Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden
en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en
actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en
fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Het gaat er om dat
kinderen in staat zijn om oude media (televisie, radio, pers)
en nieuwe media (internettoepassingen) te gebruiken en
dat ze een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media
hebben, waarbij ze zich bewust zijn van de mogelijkheden en
onmogelijkheden daarvan. De vaardigheden met betrekking tot
nieuwe media kunnen worden ingedeeld in ict-vaardigheden,
informatievaardigheden en veilig gebruik social-media. In onze
school werken de kinderen regelmatig met computers. Voor
iedere groep zijn educatieve programma’s beschikbaar. De
computers zijn aangesloten op een intern netwerk, zodat het
niet uitmaakt op welke computer het kind werkt. Het kind kan
op elke willekeurige computer het programma waar het mee wil
werken openen of verder gaan met het werk dat het opgeslagen
heeft in de eigen map. We werken met diverse programma’s.
Voor de onderbouw op het gebied van ruimtelijke oriëntatie, het
leren herkennen van en het werken met letters en getallen; voor
midden- en bovenbouw bijvoorbeeld programma’s voor het
oefenen met spelling, rekenen, topografie etc.
In elke groep zijn iPads aanwezig, waarop de kinderen kunnen
werken met educatieve Apps. De school maakt gebruik
van Touchscreens in alle groepen. Een prachtig middel ter
ondersteuning van de lessen op veel vakgebieden.
Gymnastiek
In de onderbouw bieden we elke dag een of twee momenten
spel en beweging. Bij droog weer spelen we dagelijks buiten.
De overige spelmomenten buiten worden als vrij spel ingevuld.
Eén maal per week is er een gymles, waarbij we gebruik kunnen
maken van de klim en klautermaterialen. >>
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Voor lesideeën putten de leerkrachten uit de methode:
‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Vanaf de middenbouw
krijgen de kinderen gymles in de nabijgelegen sporthal. De
kinderen lopen onder begeleiding van de leerkracht naar en van
de zaal. Er is een veilige route met verkeerslichten uitgezocht.
We werken bij deze gymlessen vanuit de methode: Basislessen
voor bewegingsonderwijs. Daarnaast is er elke week een buiten
gymles voor alle groepen.
Geen cijfers
De beoordeling en de bespreking van de ontwikkeling vinden
plaats in het licht van de mogelijkheden van elk individueel
kind. We geven op onze montessorischool daarom geen cijfers.
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling door goed te
observeren en te registreren. Deze observaties en registraties
worden vastgelegd door de leerkracht om de ontwikkeling van
een kind goed in beeld te brengen. Door middel van een verslag
dat u twee keer per schooljaar ontvangt, houden we u op de
hoogte van onze bevindingen.
Huiswerk
Vanaf de middenbouw kan uw kind zo af en toe huiswerk
meenemen. Zoals bijvoorbeeld topografie, maar ook het leren
van de tafels, oefenen met Nieuwsbegrip XL of Digi-Spelling.
Daarnaast werken kinderen thuis aan het voorbereiden van
lees- en spreekbeurten en het verzamelen van materiaal voor
werkstukken. In de bovenbouw kan de leerkracht besluiten
om voor een bepaald onderdeel oefenwerk mee naar huis te
geven. Ook maken kinderen uit de bovenbouw hun werkstukken thuis en leveren deze op school in. De kinderen
uit groep 8 krijgen ter voorbereiding op het voortgezet
onderwijs regelmatig huiswerk mee voor rekenen en spelling.
Betrokkenheid van de ouders bij het thuis werken aan
schoolwerk is daarbij van groot belang. Wij stellen het
dan ook op prijs dat u uw kind begeleidt als het een
opdracht van school mee naar huis neemt.

Leerstofoverzicht
Godsdienst

Lijn van de Bijbelse verhalen

Technisch Lezen

Leeslijn
De Leeskast
Map Fonemisch Bewustzijn
Montessori materialen
Leesboeken (Bibliotheek op school)

Begrijpend Lezen

Nieuwsbegrip XL

Taal

Montessorimaterialen
Taal doen!
Taalzee

Spelling

Spelling Per Persoon
Spellingsdoosjes
Digi-spelling

Stellen

Verhalenwijzer
Poëziekist

Schrijven

Montessorimaterialen
Novoskript

Rekenen en wiskunde

Montessorimaterialen
Pluspunt en Wereld in getallen
Rekentuin
WMBO materiaal

Engels

Groove Me

Kosmisch Onderwijs

Blokboek
Top-O-wereld
Kosmisch Onderwijs
Montessorimaterialen
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Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk
krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden
kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen
ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014
van kracht is. Door de Wet passend onderwijs zijn scholen
verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op
een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal
onderwijs.
Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in
de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkings verband
(SWV) Passend Onderwijs 25-05. Ook al voor de komst van
de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht
dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk
verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en
leer mogelijkheden.
Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons
stelt, hebben wij dan ook op orde. In het zogenaamde School
Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra
ondersteuning wij bieden. Dit SOP is te vinden op onze website.
Als blijkt dat kinderen niet op onze school terecht kunnen dan
zoeken we naar een andere plek binnen het reguliere onderwijs.
Mocht een kind daar ook niet terecht kunnen, dan kunnen zij
in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst
worden.

swvapeldoornpo.nl
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Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op:
Als u uw kind wilt aanmelden op onze school en het heeft
extra ondersteuning nodig, dan verkennen we met elkaar de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, uw verwachtingen en
de mogelijkheden van onze school. We hanteren daarbij een
aantal afwegingen, zoals:
• Hebben wij als school voldoende te bieden voor het kind?
• Wat zijn de consequenties voor de overige leerlingen?
• Wat zijn de consequenties voor de ‘ontvangende’ leerkracht
en is de ondersteuning te realiseren?
• Kunnen wij ook in de volgende groepen en gedurende
de gehele schoolloopbaan een goede ondersteuning en
begeleiding bieden?
Toetsen en signaleringsinstrumenten
Op onze school wordt naast het observeren en registreren van
observaties ook gebruik gemaakt van de toetsen die ontwikkeld
zijn door het Cito en door Boom test uitgeverij. We gebruiken
deze toetsen om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen en de
ontwikkeling van onze kinderen in kaart te brengen. Daarnaast
gebruiken we een digitaal volgsysteem in de onderbouw
(BOSOS) en een digitaalvolgsysteem voor sociaal emotionele
ontwikkeling (OpSchool)
• Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid
• Screeningsinstrument Dyslexie
• Rekenen-Wiskunde
• DMT en AVI
• Begrijpend lezen
• Spelling
• Eindtoets Basisonderwijs IEP
• Sociogram
• SVT rekenen en hoofdrekenen
• SVT begrijpend lezen
• Tempotoets rekenen
• SVT spelling

De volgende
toetsen en
instrumenten
worden
gebruikt:

Voor het volgen van de ontwikkeling van het technisch lezen
wordt het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’ gevolgd met
de daarbij behorende signalerings momenten en interventieperiodes. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die
het bij het onderwijs nodig heeft, wordt er samen met u een
plan gemaakt met ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs.
Dit plan wordt ook door u ondertekend. Ook wanneer uw kind
onze school al bezoekt kan het zijn dat we ontdekken dat er
behoefte is aan extra ondersteuning, We bepalen samen met de
ouders van het kind welke ondersteuningsbehoefte er is en of
de school dit nog steeds waar kan maken.
Plusbegeleiding (begaafdheid)
Met het PlusProgramma biedt Stichting PCBO Apeldoorn
onderwijs op maat voor begaafde kinderen. Onze 27 basisscholen hebben de ambitie om passend onderwijs te bieden
aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit is het fundament,
de BasisPlus. Op dit fundament staan twee pijlers: De bovenschoolse PlusKlas en de PlusBegeleiding. Een aantal scholen
is bezig om begaafdheid binnen hun zorgprofiel verder uit
te bouwen en vorm te geven. Dit traject is begonnen in het
schooljaar 2010-2011 en wordt op onze school vormgegeven
vanuit het beleidsplan hoogbegaafheid. Dit wordt als derde
pijler gezien.
BasisPlus
Basisplus houdt in dat alle reguliere scholen een aanbod
en begeleiding bieden op de eigen school, specifiek voor
begaafde leerlingen. Scholen worden ondersteund door de
PlusBegeleiding, het expertise- centrum van PCBO Apeldoorn
voor onderwijs aan begaafde leerlingen.
Plusbegeleiding op onze school
Op onze school wordt BasisPlus in de eerste plaats vormgegeven door middel compacten en verrijken in de groep.
Bijvoorbeeld door het werken met uitdagende verwerkingen
en het ‘indikken’ van de leerstof. Als blijkt dat dit nog voor
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onvoldoende uitdaging zorgt dan kan het zijn dat we een
kind laten deelnemen aan de zogenaamde Bloemgroep voor
de middenbouw, of de Meandergroep voor de bovenbouw.
De Plusbegeleiding op onze school wordt aangestuurd en
gecoördineerd door Mariëlle Mooij, onze Expert Begaafdheid.

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.

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.

Wanneer komt uw kind in aanmerking?
• Als uw kind leerplichtig is
• In verband met ziekte niet in staat is de school te bezoeken en
het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet het geval zal zijn.
Alvorens met de lessen wordt begonnen, wordt contact opgenomen met de school. Als u voor uw zieke kind graag onderwijs wilt
hebben, thuis of in het ziekenhuis door leerkrachten van de SOZKA,
dan kunt u contact opnemen met: ozl.info@ijsselgroep.nl
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VERSLAGLEGGING
We vinden het van groot belang om u als ouders, verzorgers
goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind
en u te informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op
school met betrekking tot uw kind. Allerlei zaken worden elke
dag vastgelegd, om uw kind zo goed mogelijk te volgen. U kunt
daarbij denken aan observaties, toets-uitslagen en registratie
van het gemaakte of gedane werk.
Rapportverslagen
De kinderen krijgen twee keer per jaar een verslag mee. Eén
keer in november en een keer in juni. Ook voor de kinderen in
de onderbouw wordt een verslag geschreven. Het verslag heeft
twee functies. Het is de bedoeling dat de leerkracht het met u
bespreekt maar ook dat u het verslag met uw kind bespreekt.
Door middel van dit verslag willen we u zo goed mogelijk
informeren over de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve
ontwikkeling van uw kind. Het verslag is een combinatie van de
resultaten en observaties.

Kind-ouder
gesprekken
In de tussenweken wordt u uitgenodigd
om samen met uw kind naar school te
komen voor een kind-ouder gesprek.

Gesprekken
Op onze school werken we in drie periodes van ongeveer
11 weken. In de tussenweken wordt u uitgenodigd om samen
met uw kind naar school te komen voor een kind-ouder gesprek.
In dit gesprek wordt gesproken over de doelen voor het kind in
de periode die voorbij is en de periode die komt. De gesprekken
hebben tot doel om de driehoek, leerkracht, kind, ouder te
bekrachtigen. Ook worden er dan afspraken gemaakt met
betrekking tot de pedagogische of didactische aanpak van
uw kind. Als dit nodig is ontvangt u een gespreksverslag
ter ondertekening, waarin de gemaakte afspraken worden
bevestigd.
Onderwijskundige rapporten
Van iedere leerling die de school verlaat, stelt de groepsleerkracht ten behoeve van de ontvangende school een
onderwijskundig rapport op. De directeur leest dit rapport
door en ondertekent het. Een afschrift van dit rapport wordt
ter ondertekening aan de ouders van de leerling verstrekt.
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Wij staan open voor uw vragen
en opmerkingen. We nemen de tijd
als dit voor uw kind nodig is.
28
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OUDERS EN DE SCHOOL
Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door,
waardoor een deel van de opvoeding van uw kind door de
school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de
kinderen dat we goed samenwerken. Wij willen ouders zoveel
mogelijk betrekken bij de school en hopen dat onze ouders met
belangstelling de ontwikkelingen van hun kind op school volgen.
Verwachtingen over en weer
Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?
Onze visie op montessorionderwijs is voor ons de leidraad bij
onze omgang met de kinderen. We verwachten van u als ouder
dat u deze visie onderschrijft en ondersteunt. We verwachten
ook van u dat u op onze informatieavonden komt.
Wij vinden het belangrijk dat zowel ouders als teamleden
in goed overleg samenwerken om het kind de juiste gereedschappen mee te geven die het nodig heeft. Wij staan open
voor uw vragen en opmerkingen. We nemen de tijd als dit voor
uw kind nodig is. Is er iets dat voor uw kind of voor u van belang
is, maakt u dan een afspraak met de leerkracht of indien nodig
met de intern begeleider of de directeur. Blijft u niet te lang
rondlopen met een probleem. Wij weten immers niet waar u
mee zit, als het ons niet verteld is. Wij van onze kant nemen met
u contact op als wij een overleg met u van belang vinden. In het
algemeen geldt dat de leerkracht na schooltijd meer rust en
tijd heeft om met u te overleggen, dan voor schooltijd. Actieve
inbreng en feedback van ouders wordt zeker gewaardeerd.

af volgens een door de raad op te maken rooster.
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders en is ondergebracht in
een stichting. De ouderraad helpt bij de voorbereiding van
de schoolreisjes, feesten en andere activiteiten. Ook is de
OR actief tijdens activiteiten voor belangstellenden, zodat
belangstellenden uitgebreid de kans krijgen om via ouders
van OR informatie over de school te krijgen. De ouderraad
komt regelmatig bij elkaar voor overleg.
Vrijwillige ouderbijdrage
Sommige evenementen worden niet door de rijksvergoeding
bekostigd. Daarom vraagt de OR aan u als ouder een vrijwillige
bijdrage. De OR stelt deze bijdrage vast in overleg met de MR
en int en beheert de bijdrage. >>

Medezeggenschap (MR)
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft
instemmingsbevoegdheid met betrekking tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel,
sollicitatieprocedures. Daar waar activiteiten voor belangstellenden worden georganiseerd helpt de MR mee en geeft
informatie vanuit de MR aan belangstellenden. De MR bestaat
uit ouders en leerkrachten. De zittingsduur van de leden is drie
jaar. Van de leden van de MR treedt jaarlijks een derde deel
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De hoogte van de vrijwillige bijdrage is €100,- per schooljaar
voor kinderen in de onder- en middenbouw. Voor kinderen in de
bovenbouw is dit €150,-. Deze bijdrage is inclusief schoolreisjes
en uitstapjes in het kader van kosmisch onderwijs en inclusief
de bijdrage voor het schoolkamp in de bovenbouw. Ook Muziek
in de Klas wordt voor een deel bekostigd uit de ouderbijdrag.
Wanneer uw kind bij ons op school start, ontvangt u een
machtigingsbrief. U wordt gevraagd deze ondertekend terug
te geven. Waarna de penningmeester tweemaal per jaar de
bijdrage zal incasseren. Wanneer uw kind de school verlaat
wordt de machtiging automatisch stopgezet. Wilt u niet via een
machtiging betalen, dan kunt u dit aangeven op het formulier en
de bijdrage zelf overmaken. Mocht de vrijwillige ouderbijdrage
voor u een financieel probleem op leveren, geeft u dit dan tijdig
aan bij de directeur.
Een deel van de ouderbijdrage wordt ook besteed aan een
aanvulling van materialen die niet door de rijksvergoeding
worden bekostigd. De kinderen zijn bij alle activiteiten in
schoolverband verzekerd.

Ouderhulp
Ouders zijn op vele manieren actief in de school.
Een moderne basisschool kan niet zonder. Zo is er een
medezeggenschapsraad en een ouderraad. Zij spelen
een belangrijke rol in de school. Maar ook andere ouders
zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.
Een paar voorbeelden:

- de sportdagcommissie;
- hulp bij het lezen;
- hulp bij creatieve opdrachten;
- het rijden en begeleiden
bij een excursie;
- de tuin- en pleingroep;
- de luizenwerkgroep;
- hulp bij klusactiviteiten.
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U kunt zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor de
diverse activiteiten middels een intekenlijst. Daarnaast kan het
zijn dat u specialist bent in één van de schoolvakken. Op basis
van vrijwilligerswerk stellen wij gastlessen zeer op prijs. Heeft u
een idee? Neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van
uw kind of met de directie. De directeur en het onderwijzend
personeel blijven altijd verantwoordelijk voor de gang van
zaken. Hulpouders zijn dan ook gehouden de aanwijzingen van
de directeur en het onderwijzend personeel op te volgen.
Gescheiden ouders
Regelmatig heeft school te maken met ouders die gescheiden
zijn. Het invullen van het gezamenlijk gezag verloopt meestal
zonder problemen en beide ouders zorgen in overleg voor goed
contact met de leerkracht van hun kind. Soms leven er echter
vragen ten aanzien van het gezamenlijk gezag in contact met
school. We willen hier graag duidelijke afspraken over maken
in het belang van het kind. We vragen gescheiden ouders om het
convenant met school te delen, zodat er helderheid is over de
afspraken die gemaakt zijn.

U kunt zich aan het
begin van het schooljaar
opgeven voor de diverse
activiteiten middels een
intekenlijst.
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Eén van de uitgangspunten van
onze school is dat kinderen met
plezier naar school kunnen gaan
en dat leren en werken leuk is.
32

Schoolgids_Passe Partout_2017-2018_v2.indd 32

25-07-17 13:10

REGELS EN AFSPRAKEN
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen
met plezier naar school kunnen gaan en dat leren en werken
leuk is. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken
nodig. We hanteren hiervoor een aantal basis afspraken.
Deze basisafspraken gelden voor iedereen:
• Wij gaan respectvol met elkaar om.
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
• Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil.
• Wij praten met en niet over elkaar.
• Wij lachen met en niet om elkaar.
• Wij mogen op een goede manier boos zijn.
• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen.
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een
ander en van onszelf.
Doktersbezoek
We willen u met klem verzoeken om bij het maken van
afspraken met tandarts en dokter rekening te houden met
de schooltijden. Dus graag op de middagen na 14.00 uur!
We weten dat dit in sommige gevallen niet mogelijk is, dan
kan het niet anders; maar we willen u vragen om hier zoveel
mogelijk uw best voor te doen.
Hek dicht tijdens, maar ook na schooltijd
Zowel voor onze kinderen als voor de kinderen die MAM’s
Montessori BSO bezoeken, vragen wij u om het hek op het plein
achter u dicht te doen. Dit om te voorkomen dat jonge kinderen
een vriendje of vriendinnetje aan de overkant zien spelen en
zonder zich te bedenken van het plein af gaan. Als ieder meteen
het hek achter zich dicht doet, is het voor onze kinderen veiliger
op het plein.

Medicijngebruik op school
Het is leerkrachten en hulpouders in principe niet toegestaan
om medicijnen toe te dienen bij leerlingen. Ook het op initiatief
van de leerkracht, of hulpouders in laten nemen van medicatie
is niet toegestaan. Er zijn echter uitzonderingen op deze afspraak. Dan geeft de leerkracht na overleg met directie en op
verantwoording van de ouder, het kind de medicatie die nodig
is.
Oorlogsspeelgoed- en kleding
Wij vragen u om uw kind geen oorlogsspeelgoed mee te
geven naar school. Ook stellen we het op prijs als uw kind niet in
camouflagekleding naar school komt. Er is in de wereld al zoveel
geweld. In school zien we daar liever geen afgeleiden van.
We willen de kinderen bewust maken van een wereld waarin
we elkaar respecteren en waarin we proberen problemen op
te lossen door het gesprek erover te voeren in plaats van met
agressie.
Veiligheid in en om de school
‘Veilig het plein op en af’ is voor ons een belangrijk thema.
We vragen uw blijvende hulp bij onderstaande punten.
Samen zorgen we op deze wijze voor ‘het veilig het plein op
en af gaan’ door de kinderen van onze school. Bedankt voor
uw medewerking. >>
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1. Wilt u uw kind zelf het plein opbrengen en het daar ophalen?
2. De kinderen wachten bij hun juf of meester op het plein tot ze
opgehaald worden. Bent u te laat, geeft u dit dan even door,
dan kan uw kind met de leerkracht weer mee naar binnen.
3. Zet u uw fiets op het plein neer in plaats van buiten tegen het
hek. Dit maakt het op en af gaan van het plein overzichtelijker
en veiliger (locatie centrum).
4. Steeds meer kinderen komen lopend, met de fiets aan
de hand het plein op. We hopen dat dit goede voorbeeld
gevolgd wordt.
5. In ons fietsenhok wordt het al aardig vol. Vandaar het
volgende verzoek: Wilt u als ouder uw kind helpen om de
fiets goed aansluitend aan de fietsen die er al staan neer
te zetten?
6. Woont u in de buurt en kan uw kind ook best lopend naar
school, wilt u uw kind dan lopend naar school brengen?
7. In verband met de veiligheid van onze kinderen en de
kinderen van de MAM’s BSO vragen wij u het schoolpleinhek
achter u dicht te doen als u het plein op of af gaat.
Ziekte
Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor schooltijd telefonisch
doorgeven? Mocht uw kind langer ziek zijn dan kunt u altijd
even langs komen en vragen of er thuis ook gewerkt kan
worden.

Kijk ook eens op:rn.nl

oo
passepartout.pcboapeld
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PRAKTISCHE ZAKEN
Avondvierdaagse
Bij voldoende hulp van ouders kunnen kinderen van de
vestiging Centrum zich opgeven om mee te lopen met de
avondvierdaagse in Ugchelen. De kinderen van vestiging
Kerschoten lopen mee in Apeldoorn. Deze avondvierdaagsen
worden gehouden in de maand mei en juni. Een aantal ouders
neemt de organisatie en de begeleiding van de groepjes
kinderen op zich; deze activiteit valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Onder begeleiding van hun eigen
ouders wandelen jaarlijks kinderen van onze school mee. Na
afloop ontvangen ze dan ook trots hun medaille. De kosten
van inschrijving en de medaille worden door de ouders van
het kind betaald.
Eten en drinken / flexibele fruitpauze
Gedurende de werkperiode eten en drinken de kinderen een
kleinigheid. Het moment waarop ze dan doen, mogen ze zelf
bepalen. Het eten en drinken wordt ’s morgens verzameld in
kasten in de klas, zodat de kinderen het gemakkelijk kunnen
pakken. Het is fijn als bekers en trommels voorzien zijn van de
naam van uw kind. Enkele kinderen in school mogen in verband
met hun geloof, geen varkensvlees eten. Om misverstanden
te voorkomen, vragen wij u om geen worst of ander vlees toe
te voegen aan traktaties. We vragen u ook om een gezond
tussendoortje mee te geven.

kunt u dat bij de directie van de school schriftelijk aangeven.
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 en wordt niet zonder
overleg aan derden getoond.
Goede doelen
Wij sparen niet wekelijks, maar doen vanuit school twee
keer per jaar mee aan een actie voor een goed doel: Actie
Schoenmaatjes. Deze actie start meestal in november en heeft
als doel kinderen in o.a. India, Pakistan, Afghanistan, Roemenië
en Tanzania een beetje mee te laten delen in onze feesten
rondom Sint en Kerst. Deze actie wordt georganiseerd door
Edukans. Tijdens onze schoolproject in het voorjaar sparen we
met de kinderen voor een goed doel dat we per jaar uitkiezen.
Dit doel wordt gekoppeld aan onze educatieve activiteiten
tijdens deze projectmaand.
Groepsindeling
Het samenstellen van de groepen en de groepsindeling wordt
bepaald door de leerkrachten onder verantwoordelijkheid
van de directie van de school. Groepsleerkrachten hebben
het overzicht over die zaken die bij ouders meespelen met
betrekking tot de indeling van de groepen. >>

Foto’s en video’s op de website
De school heeft een website waarop u informatie over onze
school kunt lezen. Tevens kunt u foto’s zien van diverse
activiteiten. Bovendien worden er regelmatig foto’s geplaatst
op de facebookpagina van de school waarop kinderen te zien
zijn die met een activiteit bezit zijn. In het kader van de wet op
privacy is op PCBO-niveau afgesproken, dat er geen adressen
en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders
worden geplaatst. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van
foto’s van uw kind op de facebookpagina en/of de website,
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Als ouder kunt u ervoor zorgen dat leerkrachten hiervan
goed op de hoogte zijn zodat zij deze kunnen laten meewegen
bij de indeling van de groepen. Kinderen leren op deze manier
om zich aan te passen in een groep en nieuwe contacten en
vriendschappen aan te gaan.
Gymlessen
De gymuren van de midden- en bovenbouw op de vestiging
Centrum zijn op de woensdagen en vrijdagen gepland. Zij
krijgen les in Sporthal Welgelegen. Het adres is Morellenlaan 41
in Apeldoorn. De kinderen op de vestiging Kerschoten krijgen
gymles op dinsdag en vrijdag in de nabijgelegen sporthal. Graag
prettig zittende kleding en gymschoenen meegeven. Zet u de
naam van uw kind in de gymschoenen?
Kraskaarten voor parkeren
Op de vestiging Centrum hebben we dringend kraskaarten
nodig om nieuwe ouders, hulpouders en bezoekers bij school
te kunnen laten parkeren. Wij kunnen als school zelf geen
kraskaarten bij de gemeente kopen. De school wordt gezien als
bedrijf en valt onder de parkeerregels voor bedrijven. Ouders
die in de wijk rondom school wonen, kunnen voor ons bij de
gemeente kraskaarten kopen. Natuurlijk vergoeden wij voor
u de kosten. U helpt ons er geweldig mee.
Ontruimingsoefening
Twee maal per jaar houden we een ontruimings- oefening in
school. Dit doen we om de kinderen bekend te maken met
een snelle ontruiming zodat ze niet in paniek raken bij een
werkelijke calamiteit. Vooraf maken we aan de ouders bekend
in welke week de ontruimingsoefening plaats zal vinden. In
de periode hieraan voorafgaand wordt het ontruimings- plan
goed doorgesproken in de groepen. De uitgang en de route
worden verkend. Zo ook de verzamelplaats per groep en de
wijze waarop daar verzameld wordt. Onze ervaring is, dat door
deze oefening de kinderen zeer vlot en geordend de school uit
kunnen gaan.

Schoolkamp
Het kamp voor de bovenbouw vindt plaats aan het begin van
het schooljaar. Wij zien dit als een belangrijke start voor het
groepsproces in de bovenbouw. Het kamp is er niet alleen voor
de pret en gezelligheid. Gedurende elk kamp is er een educatief
element. Eén keer in de drie jaar gaan we naar het Hapskamp.
Dit is het prehistorisch kamp in Berg en Bos. We willen dat elk
kind in de bovenbouw deze ervaring een keer opdoet. De twee
overige jaren gaan we met de bovenbouw op kamp rond een
onderwerp, bijvoorbeeld het thema ‘Reis om de wereld’ of
‘Jungle’. Voorafgaand aan het kamp gaan de kinderen rondom
dit onderwerp aan het werk.
Kosmische uitstapjes en schoolreis
In een montessorischool leggen we de focus op de brede
ontwikkeling van kinderen. We vinden het van groot belang
om concepteigen activiteiten te ontwikkelen en te continueren
in het kader van kosmisch onderwijs. Te denken valt aan activiteiten passend bij de kosmische onderwerpen. Zo kunnen we
bijvoorbeeld het onderwerp ‘Ridders en Kastelen’ afsluiten
met een bezoek aan kasteel De Cannenburgh, het onderwerp
‘Sterren en Planeten’ afsluiten met een mobiel planetarium
op school en kunnen we een schoolproject zoals ‘Tropisch
Regenwoud’ completeren met een bezoek aan Burgers Zoo.
Het jaarlijkse schoolreisje staat bij ons op school dan ook in het
teken van het kosmisch onderwijs. Verder zijn er mogelijkheden
voor kosmische activiteiten bij het Openluchtmuseum, Paleis
Het Loo, Stichting Veldwerk enzovoort. Dit wordt betaald
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die geen ouderbijdrage hebben betaald, worden altijd verzocht om het bedrag
voor de schoolreis apart te voldoen. Mocht de bijdrage voor het
schoolreisje voor u een financieel probleem opleveren, geeft u
dit dan tijdig aan bij de directeur. Zie hiervoor ook de informatie
over Stichting Leergeld Apeldoorn in deze schoolgids.
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Schooltijden
Vanaf 08.20 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen
en hun ouders de school in. We hanteren de regel ‘binnen is
beginnen’, dit betekent dat de kinderen na het hand geven hun
eerste werk gaan kiezen. Het is de bedoeling dat de ouders dan
uit de klassen vertrekken.

‘binnen is
beginnen’
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur

–
–
–
–
–

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Snipperdagen
De kinderen op de vestiging Centrum en de kinderen in de
onderbouw en de middenbouw van de vestiging Kerschoten
hebben dit jaar de mogelijkheid om vier snipperdagen op te
nemen. Hieraan zijn de volgende spelregels verbonden:
• Opnemen als hele dagen, mag aaneengesloten behalve de
weken voor en na de kerst- en zomervakantie;
• Data doorgeven het liefst voor de 1e van de maand;
• Administratie en aanvraag loopt via de eigen leerkracht;
• Snipperdagen kunnen niet meegenomen worden naar het
volgende schooljaar.

Sponsoring
Onder sponsoring verstaan we het verstrekken van giften
(geld en/of goederen) door de ene partij, de sponsor, met als
doel het leveren van een tegenprestatie door de andere partij,
de school. Doelen: naamsbekendheid en omzetstijging voor
de sponsor en extra inkomsten voor de school. In bepaalde
gevallen is sponsoring toegestaan, zoals bijvoorbeeld het
plaatsen van advertenties. Voor de overige zaken is de notitie
sponsorbeleid van het PCBO van toepassing. Deze notitie is
in overeenstemming met het convenant sponsoring zoals
afgesloten door de staatssecretaris met vijftien organisaties in
het primair en voortgezet onderwijs. De notitie houdt in dat de
school slechts over kan gaan tot sponsoring, na toestemming
van het bestuur van PCBO. Wanneer sponsoring onder bepaalde voorwaarde toegestaan wordt, zal er een schriftelijke
overeenkomst gesloten worden door het bevoegd gezag (het
bestuur) en de sponsor.
Stichting leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de
kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben,
kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee
te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (sport, dans,
creatieve vorming,…) worden deze door de Stichting Leergeld
geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt
gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120%
van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van
4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken door te bellen naar
06-12675159 of door een e-mail te sturen:

leergeldapeldoorn@hotmail.com
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Vakantieijse dagen
en vr
Start schooljaar

maandag 21 augustus 2017

Herfstvakantie

vrijdag 13 oktober tot en met
zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie

vrijdag 22 december 2017
tot en met zondag 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

vrijdag 23 februari tot en met
zondag 4 maart 2018

Paasweekend

donderdag 29 maart tot en met
maandag 2 april 2018

Meivakantie

vrijdag 27 april tot en met
zondag 6 mei 2018

Hemelvaart

donderdag 10 mei en
vrijdag 11 mei 2018

Pinksterweekend

maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

vrijdag 13 juli tot en met
zondag 26 augustus 2018
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Verlofaanvraag
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder
schooltijd onmogelijk is. Ouders kunnen in de vastgestelde
schoolvakanties met hun kinderen op vakantie gaan. Extra verlof
kan nooit gegeven worden om op vakantie te kunnen gaan. Nu
kan het zo zijn dat een kind niet met zijn ouders op vakantie
kan gaan omdat een van de ouders zo’n specifiek beroep heeft
dat hij in het betreffende schooljaar in geen enkele (zomer,
kerst, voorjaar) schoolvakantie als gezin op vakantie kan
gaan. De leerplichtwet 1969 (Artikel 11f en en 13a) biedt in
dat geval de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Uitgangspunt is dat een kind één keer per jaar
10 dagen aaneengesloten met zijn ouders een vakantie moet
kunnen doorbrengen. Een beroep op deze mogelijkheid, een
zogenaamde vrijstelling, doen de ouders aan de directeur van de
school. Alleen de directeur van de school is bevoegd hier over te
besluiten. Er kan in een schooljaar eenmalig, voor ten hoogste
10 dagen, aaneengesloten vakantie gegeven worden. De
aanvraag mag gekoppeld worden aan een week schoolvakantie.
De vakantie mag nooit gegeven worden in de eerste twee
weken van een schooljaar.

fout. De school moet dus te kort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden,
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de
kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een
bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door
de school vergoed.
• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade
door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of,
als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die
tijdens de schooluren of tijdens andere door de school
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf
(of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van
belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Verzekering
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen
die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel;
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. 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
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KINDEROPVANG EN BSO
MAM’s Montessori Kinderopvang biedt dagelijks, 52 weken
per jaar, een passende en uitdagende omgeving waar de
kinderen met liefde, aandacht en vakkennis worden begeleid.
In het huiselijke Montessori kinderdagverblijf richten we ons
op kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. Het is onze overtuiging
dat het belangrijk is dat kinderen worden opgevangen in een
liefdevolle, doordacht voorbereide Montessori omgeving waar
ze de ruimte en tijd krijgen om te ervaren, te ontdekken en
te experimenteren. Waar kinderen uitgenodigd worden om
zelfstandig (mee) te werken en MAM’s specialisten zijn die
kinderen positief benaderen. Vanaf hun derde jaar kunnen
kinderen kennis maken met de kinderen uit de onderbouw van
Montessorischool Passe-Partout middels het mini-college.

MAM’s buitenschoolse opvang (BSO):
De Montessori BSO is er voor kinderen van 3 tot ongeveer
13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd
te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoet komt
aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend
een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden.

Kinderen in de leeftijd van 3 jaar integreren in de
onderbouwgroepen van het Passe-Partout. Uw kind zal dan
direct in de groep geplaatst worden, waar hij/zij ook geplaatst
zou worden als hij/zij 4 jaar zou zijn. Op deze wijze willen MAM’s
en Passe-Partout inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van
ieder kind. Daarnaast biedt de BSO (buitenschoolse opvang)
plaats aan maximaal 30 kinderen per dag in de leeftijd van 3
tot 13 jaar. Buiten de verschillende ontdekhoeken, ‘chillroom’,
kookcafé, knutsel- en tekentafels biedt MAM’s Montessori
Kinderopvang ook de mogelijkheid om met de MAM’s bus
naar MAM’s Sport&Avontuur te gaan.

Contactgegevens
MAM’s Montessori Kinderopvang
Lange Grafte 37
7321 ZC Apeldoorn
055 360 62 34
montessori@mamskinderopvang.nl

Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk
kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven tenslotte
invulling aan hun vrije tijd. Ons ‘huis met de kamers’ is zo
ingericht, dat we tegemoet komen aan de diverse talenten van
kinderen o.a.: ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren,
spelen of heerlijk sporten en bewegen.

Aartje Neuteboom (MAM's Montessori Expert)
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SCHOOLKEUZE NA
DE BASISSCHOOL
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het feit, dat
zij onze school gaan verlaten en op een school voor voortgezet
onderwijs zullen komen. Er is keuze uit vele scholen. Wij
proberen hen daarbij te helpen. Gedurende het schooljaar
worden de volgende stappen ondernomen:
• Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding
nodig is voor welk beroep.
• Een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs.
• Een oriëntatie van ouders en kinderen via de open dagen, om
hen nader kennis te laten maken met de scholen.
• Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de
schoolkeuze, zoals: mogelijkheden, interesses, motivatie en
doorzettings- vermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet
onderwijs en het maken van de Eindtoets
De ouders worden geadviseerd door de groepsleerkracht
van groep 8. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing bij
welke school zij hun kind gaan aanmelden. Ook nemen sommige
scholen voor VO nog een aparte instaptoets af. Hier krijgt u dan
bericht over van de betreffende scholen.
Eind groep 7 vindt een voorlopig adviesgesprek plaats.
Op basis van dit voorlopig advies kunnen de kinderen zich
gaan oriënteren op scholen die binnen hun advies vallen. In
januari is het definitieve advies. Op basis van dit advies kan er
aangemeld worden op een school voor Voortgezet Onderwijs.
Ouders en kinderen worden gewezen op de open dagen van de
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

De overdracht van gegevens naar het VO
De ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het zoeken
van een school voor voortgezet onderwijs, die past bij de mogelijkheden en wensen van hun kind. De basisschool heeft hierin
een adviserende rol. Bij de overstap naar het VO is het advies
van de leerkracht leidend.
Het advies van de leerkracht
Hierbij wordt gekeken naar de verschillende vaardigheden.
De leerkracht wordt hierbij gesteund door gegevens als
observaties en toetsen. In de loop der jaren is veel informatie
over het kind verzameld in het dossier. Wij kunnen hierdoor
uitgebreide informatie geven over de persoonlijke aspecten
van het kind, zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen,
concentratie en werkhouding.

Eind groep 7 vindt een
voorlopig adviesgesprek
plaats.
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Om voor plaatsing in het praktijk onderwijs of leerwegondersteunend onderwijs (dit zijn scholen of delen van scholen
voor voortgezet onderwijs met een speciaal programma en
kleine groepen) in aanmerking te komen, moet een speciale
toets worden afgenomen, het capaciteitenonderzoek. Om de
overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen, vindt er van tevoren overleg
(mondeling en/of schriftelijk) plaats met de ontvangende
scholen.
• Vrije School De IJssel Zutphen.
• Koninklijke Scholen Gemeenschap.
• Gymnasium Apeldoorn.
• Veluws College Mheenpark.
• Veluws College Walterbosch.
• Veluws College Cortenbosch.
• Christelijk Lyceum.
• De Heemgaard.
• AOC Oost Twello.
• Sprengeloo.
• Edison College.

Onze leerlingen van
groep 8 zijn de afgelopen
jaren uitgestroomd
naar onder andere de
volgende scholen voor
Voortgezet Onderwijs:
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KWALITEITSBELEID
Wij blijven voortdurend kijken naar de kwaliteit van ons
onderwijs. Dat doen we aan de hand van team- en bouwvergaderingen, teamscholing, groepsbesprekingen en
gesprekken met kinderen en ouders. We laten van tijd tot tijd
de school als organisatie, onze werkwijze en de onderwijsresultaten onderzoeken. Feedback van kinderen en ouders is
welkom en nemen we serieus. De medezeggenschapsraad geeft
ons structurele feedback en we werken met ouderpanels en
leerling-panels. Daarnaast wordt onze organisatie en werkwijze
structureel door de rijksinspectie van het primair onderwijs
uitvoerig doorgelicht. Het verslag hiervan wordt met de medezeggenschapsraad besproken. Ook de ouders informeren
we en stellen we op de hoogte van onze verbeterplannen.
De rapporten van de onderwijsinspectie zijn op hoofdlijnen
positief. De toetsuitslagen liggen altijd rond het landelijk
gemiddelde, vergeleken met dezelfde zogenaamde landelijke
schoolscore groep.
Schoolplan
Het team van Montessorischool Passe-Partout werkt aan de
verbetering van haar kwaliteit en de vernieuwing van het beleid
aan de hand van het schoolplan. Het schoolplan geeft een
beschrijving van de huidige stand van zaken en de voorgestelde
schoolontwikkeling van PC Montessorischool Passe-Partout
voor de periode 2015-2019 weer. In het schoolplan zijn de
strategische visie en beleidskeuzes op hoofdlijnen voor de
komende vier jaar beschreven. De directie heeft in overleg
met het MT en de teamleden gewerkt aan de totstandkoming
van dit plan. Een goede planning en control-cyclus is van groot
belang voor het bereiken van de resultaten. Het schoolplan dient
daarvoor als basis.

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs op onze school. Personeel,
ouders en leerlingen zijn tevreden over de school. We zien
het als een uitdaging die kwaliteit vast te houden
en nog meer te vergroten.
Het schoolplan heeft diverse functies:
• Presentatie van de school en het beleid.
• Kader voor de interne dialoog.
• Basis voor gedetailleerde jaarplanning.
• Verantwoordingsdocument inspectie en RvB.
INK-model
PCBO Apeldoorn gebruikt het INK managementmodel
vooral als denkmodel om naar de organisatie te kijken en
om verbeteractiviteiten te plannen en voor te bereiden.
Met de visie van de school als basis en uitgangspunt worden
in de 5 organisatiegebieden activiteiten ondernomen
(of verbeterd) om optimale resultaten te bereiken ten
behoeve van de betrokkenen in de 4 resultaatgebieden:
1) klanten;
2) medewerkers;
3) maatschappij;
4) bestuur/financiers (eindresultaten).
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PDCA-cyclus
Op beide vestigingen van Montessorischool Passe-Partout
wordt cyclisch gewerkt aan schoolverbetering, aan de hand van
de PDCA-cirkel van Deming.
Nascholing team
Ieder jaar wordt er bekeken en met het team gesproken over
de items, waar wij ons als team verder in willen bekwamen.
We bekijken hoe we de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen
begeleiden en wat wij daar als team voor nodig hebben.
We hebben diverse scholingen gevolgd en de focus zal
blijven liggen op de professionalisering van het team:
• Montessoriopleiding nieuwe teamleden
• Opleiding Rekenexpert
• Spelling in de middenbouw
• Teamtraining ICT en Onderwijs
• Master Management in Education
• Coachingsopleiding
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GGD, SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen
over opgroeien en opvoeden. U kunt er terecht voor advies,
begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap
tot aan het moment dat een kind volwassen is. Ook jongeren
zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp.
Bijvoorbeeld of het nu om babyverzorging gaat of om lastige
pubers, om voeding en gezondheid of ontwikkeling en gedrag.
Binnen het CJG kunt u alle deskundigheid van verschil- lende
professionals op één plek vinden. Hierbij kunt u denken aan
de orthopedagoog, de (school-) maat- schappelijk werker, de
jeugdarts en jeugdverpleeg- kundige en de jeugdhulpverlener.
Wanneer er vragen zijn waarvoor de deskundigheid van een
breed multidisciplinair team gevraagd wordt kunt u als ouder,
samen met school, het CJG-ZAT benaderen. Het ZAT (Zorg
Advies Team) is een team dat informatie en advies kan geven en
zo nodig vragen op verschillende gebieden af kan stemmen.
Onderzoeken voor kinderen op de basisschool
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te
kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5
en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente
jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist.
Zij maken onder- deel uit van het CJG.De contactgegevens zijn
op school bekend.
Hoe kunt u het CJG vinden? U kunt op diverse plaatsen binnenlopen in het CJG, bellen of contact opnemen via de website.

Website van het CJG: www.cjgapeldoorn.nl
Telefoon nummer 055 357 88 75
De medewerkers van het CJG hebben bovendien regelmatig
contact met school. Wilt u weten welke medewerkers vanuit het
CJG op uw school komen, vraag dit dan aan de leerkracht van uw
kind of aan de intern begeleider van school.

Het CJG is er voor:
- kinderen en jongeren
tot 23 jaar;
- (toekomstige) ouders
en verzorgers;
- alle beroepsoefenaren
die werken met kinderen,
jongeren, ouders/verzorgers.
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Neem een kijkje op onze school ga naar:
passepartout.pcboapeldoorn.nl
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KLACHTENPROCEDURE

PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten
commissie. Het adres daarvan luidt:

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Per 1 augustus 1999 is de onderwijswet gewijzigd in verband
met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het
klachtrecht, ook wel de kwaliteitswet genoemd. Volgens deze
wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het
bevoegd gezag en het personeel. Een ieder die deel uitmaakt
van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. De regeling is alleen van toepassing als men met een klacht niet ergens
anders terecht kan.

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 694
2270 AX Voorburg
Tel. 070 386 16 97
Fax. 070 348 1230
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen,
personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Is dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk,
dan kan een beroep worden gedaan op deze klachtenregeling.
Op iedere PCBO school ligt een exemplaar van de regeling ter
inzage, waarin ook 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 voor de vestiging Centrum is Silvia
Eggink en voor de vestiging Kerschoten is dat Wieky Meiboom.
Vertrouwenspersonen voor de Stichting PCBO zijn:
• De heer R.W. Dijkstra
Tutein Noltheniuslaan 5
7316 BD Apeldoorn
Tel. 055 521 47 20
• De heer Dr. P. Slump
Aubadestraat 14
7323 LB Apeldoorn
Tel. 055 366 75 65

Inspectie van onderwijs
Adres 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
0900-1113111 (lokaal tarief)

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 i.c. de Raad van Bestuur van de Stichting PCBO
schriftelijk medegedeeld. Verwijdering van een leerling, op basis
van niet te tolereren gedrag van de leerling of diens ouders of
verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het bevoegd gezag de
betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan niet
binnen 8 weken en het bevoegd gezag moet kunnen aantonen
dat gedurende 8 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.
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Tineke

Mariëlle
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ADRESSEN &
TELEFOONNUMMERS
PC Montessorischool
Passe-Partout
Locatieleider: Corry Ebbe
cebbe@pcboapeldoorn.nl
Lange Grafte 37,
7321 ZC Apeldoorn
Tel.: 055 355 53 52

PC Montessorischool
Passe-Partout Kerschoten
Locatieleider: Jan Huizinga
jhuizinga@pcboapeldoorn.nl
Boerhaavestraat 111,
7316 LE Apeldoorn
Tel.: 055 521 80 71

MAM’s Montessori
Kinderopvang
Lange Grafte 37,
7321 ZC Apeldoorn
Tel.: 055 360 62 34

Stichting PCBO
Jean Monnetpark 27,
7336 BA Apeldoorn
Tel.: 055 522 44 77

MAILEN KAN NAAR
VESTIGING CENTRUM
Amy Koerse
Bas Jansen
Corry Ebbe
Diane van Milligen
Freek Veeneman
Gijsje Visser
Guyonne Krijnen
Ingrid Snel
Joram van Houten
Kim Hobert
Kim Lensen
Lotte de Brouwer
Marieke Stam
Marielle Mooij
Nicolet Groeneweg
Rian Belderink
Robert van Woudenberg
Sanne van 't Klooster
Sibylle Schmoz
Sylvia Eggink
Tineke de Jonge

leerkracht middenbouw
leerkracht bovenbouw
locatieleider
leerkracht middenbouw
leerkracht bovenbouw
invalleerkracht PCBO
leerkracht onderbouw
leerkracht middenbouw en
expert Kosmisch Onderwijs
leerkracht bovenbouw
leerkracht middenbouw
leerkracht onderbouw
MAM’S specialist Mini College
MAM's Specialist Mini College
expert Hoogbegaafdheid
Intern Begeleider
leerkracht bovenbouw
directeur
leerkracht onderbouw
leerkracht onderbouw
leerkracht onderbouw en beeldcoach
leerkracht midden- en bovenbouw

akoerse@pcboapeldoorn
bjansen@pcboapeldoorn.nl
cebbe@pcboapeldoorn.nl
dmilligen@pcboapeldoorn.nl
fveeneman@pcboapeldoorn.nl
gvisser@pcboapeldoorn
gkrijnen@pcboapeldoorn.nl
isnel@pcboapeldoorn.nl
jhouten@pcboapeldoorn.nl
khobert@pcboapeldoorn.nl
kroufs@pcboapeldoorn.nl

mmooij@pcboapeldoorn.nl
ngroeneweg@pcboapeldoorn.nl
rbelderink@pcboapeldoorn.nl
rwoudenberg@pcboapeldoorn.nl
sklooster@pcboapeldoorn.nl
sschmoz@pcboapeldoorn.nl
seggink@pcboapeldoorn.nl
tjonge@pcboapeldoorn.nl
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VESTIGING KERSCHOTEN
Carlijn van Bosheide
Jan Huizinga
Loes Bouwknegt
Marielle Mooij
Nicolet Groeneweg
Robert van Woudeberg
Roger Scholten
Susanne Steunenberg
Timo Bijl
Toos van Overeem
Ylona Blokvoort
Judith Hellema
Yvonne van der Veer
Silvia Eggink

leerkracht onderbouw
locatieleider
leerkracht onderbouw
expert hoogbegaafdheid
Intern Begeleider
directeur
MAM’s Specialist Mini College
leerkracht middenbouw
leerkracht middenbouw
leerkracht middenbouw
leerkracht onderbouw
leerkracht bovenbouw
leerkracht bovenbouw
lichte ondersteuning

cbosheide@pcboapeldoorn.nl
jhuizinga@pcboapeldoorn.nl
lbouwknegt@pcboapeldoorn.nl
mmooij@pcboapeldoorn.nl
ngroeneweg@pcboapeldoorn.nl
rwoudenberg@pcboapeldoorn.nl
ssteunenberg@pcboapeldoorn.nl
tbijl@pcboapeldoorn.nl
tovereem@pcboapeldoorn.nl
yblokvoort@pcboapeldoorn.nl
jhellema@pcboapeldoorn.nl
yveer@pcboapeldoorn.nl
seggink@pcboapeldoorn.nl
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Vestiging Centrum
Lange Grafte 37
7321 ZC Apeldoorn
Tel.: 055 355 53 52
passepartout.pcboapeldoorn.nl
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Vestiging Kerschoten
Boerhaavestraat 111
7316 LE Apeldoorn
Tel.: 055 521 80 71
passepartout.pcboapeldoorn.nl

Passe-Partout is onderdeel van:
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