
Schoolgids
2018-2019



2



3

WELKOM BIJ  
DE ONTDEKKING! 

Voor u ligt de schoolgids 2018-2019 van De Ontdekking, dé enige  

christelijke Jenaplan basisschool van Apeldoorn. In deze schoolgids 

wordt beschreven hoe wij denken over onderwijs, werken en leren. 

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 is voor ouders 

die overwegen hun kind bij ons naar school te laten gaan of hun kind 

net hebben aangemeld. Onze schoolgids is altijd terug te vinden op 

onze website. 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.

Sabrina Bol
(directeur De Ontdekking)
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ONZE SCHOOL
De Ontdekking PC Jenaplanschool
Het leven is een ontdekkingsreis. Zeker op school valt er  

van alles te ontdekken. Bovenop een goede basis van taal, 

rekenen en schrijven ontwikkelen kinderen op De Ontdekking 

méér. Met vaardigheden als samenwerken, je eigen leervragen 

formuleren en daar zelf antwoorden op te zoeken kom 

je nog verder in de wereld. Op De Ontdekking hebben wij 

het onderwijs vormgegeven volgens de Jenaplanvisie die 

ontwikkeld is door de Duitse pedagoog Peter Petersen  

(1884-1952). Jenaplanonderwijs is geschikt voor elk kind.  

De stamgroepleiders kijken naar ieder kind om te ontdekken 

waar het goed in is en hoe het geholpen kan worden bij zijn/

haar eigen ontwikkeling.

 

De basisprincipes ‘gesprek’, ‘spelen’, ‘werken’ en ‘vieren’  

vormen de basis van ons onderwijs. We beginnen de dag  

in de kring. Thema’s waaraan gewerkt wordt bij wereld-

oriëntatie zijn zichtbaar in de school. Er zijn ontdekhoeken 

waar kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren, 

ontdekken en samenwerken. Ook is er veel aandacht voor 

cultuur. Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal-

emotionele ontwikkeling héél belangrijk. Kinderen 

leren anderen te respecteren, leren samenwerken en 

verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en anderen. Allemaal 

vaardigheden waarmee je verder komt in de wereld.

Jenaplan geschiedenis
Sinds 1972 is De Ontdekking een Jenaplanschool. De school is 

aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (de NJPV) 

en werkt samen met andere scholen in de regio Veluwe/Salland.

Van scholen die aangesloten zijn bij de NJPV wordt verwacht dat 

zij werken volgens de door de NJPV vastgestelde basisprincipes. 

De basisprincipes geven het kader en de speelruimte aan voor 

de ontwikkeling van Jenaplanscholen.

Unieke ligging/omgeving
De Ontdekking is gelegen op een unieke plek in de wijk 

Zevenhuizen, naast Kinderboerderij Laag-Buurloo.  

Het spreekt voor zich dat we hier in ons onderwijs en tijdens de 

buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk gebruik van maken 

door binnen- en buitenschools leren met elkaar te verbinden.

Het gebouw
De school is gevestigd in een mooi gebouw in de wijk 

Zevenhuizen. De school is opgebouwd uit twee lagen. Wanneer 

je via de hoofdingang binnenkomt en rechts afslaat loop je via 

de onderbouw naar de middenbouw. Aan de linkerzijde van 

ons schoolgebouw is nog een middenbouw schoolwoonkamer. 

De bovenbouw schoolwoonkamers zijn hiernaast en op de 

bovenverdieping gelegen. Centraal in onze school ligt de 

Wereldzaal. De zaal waar we met elkaar vieren en de zaal die 

ruimte biedt om creatief aan de slag te gaan.

In onze school zie je dat de vormgeving en indeling Jenaplan 

ademt en uitstraalt. Zo heeft elke stamgroep een eigen leef-

gebied, een eigen groepskleur, vaste inrichtingselementen en 

een bijpassende groepsnaam. In onze Jenaplanschool hangt aan 

de muren mooi kinderwerk; dit presenteren wij. Samen zijn we 

trots. Het warme hart van onze school, “de keuken” grenst aan 

de Wereldzaal en aan de benedenruimte, het Universum, waar 

onze buitenschoolse opvang (BSO) is gevestigd. In de school 

en in de gangen zijn veel werkplekken gecreëerd voor kinderen 

waar ze zelfstandig of samen kunnen werken. Direct bij de 

hoofdingang is de directiekamer te vinden. Het team gebruikt 

de leefkeuken ook als teamruimte.

Samenstelling kinderen
De Ontdekking telt ongeveer 140 leerlingen verdeeld over 

zes stamgroepen. De meeste kinderen komen uit de wijk 

Zevenhuizen en Zuid-Broek. We merken dat steeds meer ouders 

onze school weten te vinden op basis van het Jenaplanconcept 

en de goede naam van de school.
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Onderdeel van PCBO Apeldoorn
De Ontdekking 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 kinderen 

en ruim 550 medewerkers. De Raad van Bestuur, bestaande uit 

twee personen leidt de organisatie. De Raad van Toezicht, die 

toetst of de organisatiedoelen worden gehaald, bestaat uit zes 

personen. Het bureau van PCBO Apeldoorn ondersteunt de 27 

scholen. Het bureau draagt zorg voor een stabiele, betrouwbare 

en proactieve bedrijfsorganisatie.

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

organisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomstgericht, passend onderwijs. ‘Ruimte voor groei’ is het 

motto van PCBO Apeldoorn, behorende bij de koers die PCBO 

heeft opgesteld in het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-

2019. Het plan bevat het PCBO-verhaal en richtinggevende visie 

uitspraken die koers bepalend en doel stellend zijn.  

Vijf kernwoorden bekrachtigen de richting: 

• Bevlogenheid

• Samen

• Verschil

• Ruimte

• Groei

Het strategisch meerjaren beleidsplan 2015-2019 is te 

downloaden van de website van PCBO Apeldoorn.pcboapeldoorn.nl
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ONTDEK EN ER GAAT EEN WERELD VOOR JE OPEN 
Onze missie 
Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën en 

inzichten van Peter Petersen (1884-1952). Hij was één van 

onderwijsvernieuwers die zich afzette tegen de klassieke 

school, omdat die geen rekening hield met het feit dat 

kinderen naar aanleg en tempo verschillen. Petersen werkte 

als hoogleraar in de opvoedkunde. Ook kreeg hij de leiding 

over een oefenschool in het Duitse Jena. Petersen hechtte 

veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn 

idee kunnen kinderen van jongs af aan leren omgaan met de 

samenleving. De samenleving van later zou door het kind in 

allerlei situaties geoefend moeten worden, door anderen te 

helpen, zelf geholpen worden, constructieve kritiek te geven en 

te ontvangen. Een school moest ruimte bieden voor individuele 

ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep. 

Zelfwerkzaamheid, afgewisseld met groepsopdrachten.

Op De Ontdekking zijn we het daar grotendeels mee eens,  

maar wel vertaald naar de wensen en eisen van de maatschappij 

van nu. Voor onze school zijn de christelijke identiteit en het 

gedachtegoed van Peter Petersen de leidraad. 

Christelijke identiteit
De Ontdekking is een protestants christelijke basisschool en 

daarbij een brede ontmoetingsschool. Wij doen dat met respect 

voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is. Onze identiteit is 

zichtbaar op de manier waarop de stamgroepleider, de ouders en 

de kinderen met elkaar omgaan. Wij verwachten van de kinderen 

en de ouders dat zij de protestants christelijke identiteit van onze 

school respecteren. Wij willen onze kinderen de boodschap van 

God meegeven en uit de bijbelverhalen die we aan de kinderen 

vertellen de onderliggende “waarden en normen”  overbrengen 

en bespreekbaar maken. Samen zingen we godsdienstige 

liederen en we vieren de godsdienstige feesten. Elke maandag-

morgen starten we de week met een weekopening in de Wereld-

zaal. Deze opening staat in het teken van een godsdienstig thema 

dat we gaandeweg de week verder uitdiepen.  

Uitgangspunten van onze school 
Ons motto: ontdek en er gaat een wereld voor je open. Op De 

Ontdekking vormen de basisprincipes de waarden van ons 

Jenaplanonderwijs, die vervolgens samen te vatten zijn in de 

Jenaplan kernkwaliteiten. Wij zijn een erkende Jenaplanschool 

en wij zorgen ervoor dat we de Jenaplankernkwaliteiten op 

schoolniveau vertalen naar deze tijd. De basisprincipes en 

kernkwaliteiten die ons een Jenaplanschool maken, kunt u  

terug vinden achterin onze schoolgids. 

We hebben een uitstekend team, een mooie school en een 

prima pedagogisch klimaat. We maken ook gebruik van de 

moderne hulpmiddelen als tablets, computers, Bee-bots, 

mechanisch lego, digiborden en I-pads. Daarbij boeken we 

goede leerresultaten, zoals u in onze opbrengsten kunt zien.  

We maken er vooral een punt van om uw kind een boeiende 

actieve basisschooltijd te bezorgen. Een plezierige schooltijd 

geeft een positief zelfbeeld, voorkomt faalangst en versterkt  

de onderwijsresultaten. 

Op De Ontdekking zitten de kinderen in een stamgroep
Een stamgroep is een groep met kinderen uit twee of drie 

leerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar in 

een middenbouwstamgroep. De hele stamgroep voelt zich 

verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in die stamgroep. 

Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken we plannen en 

voeren die uit. We weten dat kinderen veel van elkaar leren en 

daar maken we graag gebruik van. Leren is een ingewikkeld 

proces. En leren doe je zelf. Aan de opvoeders de taak om er 

voor te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. 

Kinderen zien andere kinderen als voorbeeld, willen ook graag 

kunnen wat andere kinderen kunnen en willen het graag goed 

doen. Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitgedaagd 

wordt en waar je je veilig voelt.
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De stamgroep is je thuisgroep. Daar mag je zijn wie je bent, 

daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In een sterk 

individualiserende maatschappij is de Jenaplanschool voor veel 

kinderen de enige plaats waar ze kunnen leren samenleven. 

Acht jaar lang leren samenleven en leren samenwerken. In zo'n 

stamgroep oefen en ervaar je hoe het is om jongste, middelste 

of oudste te zijn.  Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. 

Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is 

om iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw 

in een groep te komen. En als de oudsten eens willen laten zien 

hoe belangrijk ze zijn, hoef je alleen maar te zeggen: “Weet je nog 

toen jij de jongste was…”

Kinderen zitten twee of drie jaar in de stamgroep bij dezelfde 

stamgroepleiders. Twee of drie jaar de tijd om samen te werken 

aan ontwikkeling. Twee of drie jaar de tijd om een relatie op 

te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de 

ontwikkeling, want “zonder relatie geen prestatie”. De kinderen 

van de stamgroep zitten elke dag meerdere keren in de (vaste)

kring. Dat is de plek waar de groep overlegt, leert, plannen maakt, 

speelt en viert.

Het leren van vaardigheden gebeurt in kleinere groepen. 

Kinderen leren basisvaardigheden van en aan elkaar in 

tafelgroepen. Het gaat er steeds om dat tafelgroepen zo 

zijn samengesteld dat je er veel profijt van hebt en dat je 

er veel van kunt leren in de breedste zin van het woord. 

Ook komen kinderen aan de groepstafel zitten om uitleg te 

krijgen. Heel vaak helpen en instrueren kinderen elkaar en is 

de stamgroepleider meer de regisseur van groepjes lerende 

kinderen. Kinderen met specifieke talenten worden ingezet  

om andere kinderen nieuwe vaardigheden te leren. En het zijn 

niet altijd de besten die iets mogen uitleggen en helpen. Juist 

voor een kind dat niet zo goed leest is het een uitdaging om te 

gaan voorlezen aan jongere kinderen. Eerst goed oefenen en 

dan mooi voorlezen. Dan ben je belangrijk, dan wil je het goed 

doen! 

De vier basisactiviteiten
De grondvormen waarmee we werken in het Jenaplanonderwijs, 

zijn gesprek, spel, werk en viering.  Deze vier zijn allemaal 

belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat ze ook even vaak 

voorkomen op een dag. Werk neemt veel meer tijd in beslag  

dan gesprek, spel en viering. Toch zorgen deze vormen ervoor 

dat de kinderen in balans zijn, dat er aandacht is voor hoofd,  

hart en handen.

Gesprek:

• Samen overleggen en beslissen.

• Het bespreken van ervaringen.

• Meningsvormen.

• Kennisverwerving.

• Verwerven van sociale- en communicatieve vaardigheden.

• Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

• Kritisch zijn en genieten van de inbreng van anderen.

 

Spel:

• Spel is de oervorm van leren. Leren begint vaak met nadoen 

(simulatie) en groeit uit tot verkennen, diepgang (exploratie)

• Spel heeft relaties met alle kwaliteitscriteria en Jenaplan 

kwaliteitskenmerken.

• Met spel oefen je denken, weten, willen, voelen, kunnen en 

verbeelden.

• Spel en onderzoek gaan vaak in elkaar over.

• Spel vraagt letterlijk en figuurlijk ruimte.

• De stamgroepleider speelt samen met de kinderen.  

Werk: 

Het gaat om het leren werken onder eigen verantwoordelijkheid. 

Kunnen plannen, uitvoeren, evalueren, inoefenen, volharden 

en het ontwikkelen van kwaliteitsbesef. Dat kan bij de basisstof 

en bij wereldoriëntatie. Je helpt ze zelfredzaam te maken. 

Werk neemt een groot deel van de dag in beslag. Werk is taal 

en rekenen. Aan het werk van onze kinderen worden bepaalde 

eisen gesteld en koppelen we zoveel mogelijk aan het stamgroep 

thema. Zo wordt werken betekenisvol en interessant voor 

kinderen.
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Om zelfverantwoordelijk te kunnen leren, moet je:

• De doelen kennen.

• Leren samenwerken.

• Leren plannen, kiezen, structureren, vastleggen en tijdsbesef 

ontwikkelen.

Viering:

Het gaat om het samen delen van authentieke ervaringen. 

Week- en jaarritme worden sterk bepaald door vieringen.  

Deze zijn vooral bedoeld om te laten zien wat we als stamgroep 

gedaan, geleerd en ontdekt hebben. Zo delen we onze kennis, 

vaar dig heden en houding met de andere stamgroepen 

en ouders. Met vieringen werk je aan de school als leef- 

werkgemeenschap van kinderen, ouders en stamgroepleiders. 

Bij vieringen krijgen kinderen veel kansen om te leren 

presenteren. De vieringen staan op de schoolkalender. 

Twintig basisprincipes
Het Jenaplan is een onderwijsconcept. In een onderwijsconcept 

komen theorie en praktijk samen. Als basis zijn er twintig 

duidelijke uitspraken geformuleerd, die richting geven aan 

ons denken en handelen. De twintig principes zijn als volgt 

geordend:

• Vijf uitspraken over het gewenste mensbeeld.

• Vijf uitspraken over de samenleving (thuis, op school  

en in de maatschappij).

• Tien uitspraken over opvoeding en onderwijs. 

De basisprincipes geven ons een gezamenlijke basis waaruit  

wij willen werken (zie bijlage).

Jenaplan essenties
Naast het verkrijgen van een goede kennisbasis leren de 

kinderen op De Ontdekking meer. Ze leren en oefenen 

vaardigheden voor de toekomst. Deze vaardigheden vertalen  

wij naar de Jenaplan essenties:

• Ondernemen, reflecteren, plannen, verantwoorden, 

samenwerken, zorgen voor, creëren, communiceren, 

reflecteren, presenteren en mediawijs zijn.
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Wat is jouw 
talent? 
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JENAPLANONDERWIJS OP ONZE SCHOOL 
Op De Ontdekking valt letterlijk en figuurlijk voor de kinderen 

een wereld te ontdekken. Het verhaal van De Ontdekking is 

door de hele school te zien en te volgen. Bijvoorbeeld op onze 

buitenmuur of onze afbeeldingen in de stamgroepen. Samen 

vertellen we een sterk verhaal waar je deelgenoot van wilt zijn. 

Loop je een rondje door de school? Dan ontdek je verschillende 

leefgebieden. Elke schoolwoonkamer representeert een habitat 

en is ook volgens dit thema ingericht. In de Wereldzaal komen 

we samen en is de wereld van De Ontdekking compleet. Hier 

hebben we vieringen en leert elk kind zich presenteren van 

jongs af aan. 

Onze buitenschoolse opvang (BSO) is te vinden in het 

Universum, waar we ook veel computers tot onze beschikking 

hebben. In het poolgebied - de Peuterspeelzaal - leven onze 

Pinguïns en IJsbeertjes, de jongste kinderen.

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Kinderen 

komen in aanraking met verschillende aspecten van natuur, 

aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en gezond gedrag. We 

zorgen dat kinderen optimaal betrokken zijn bij het onderwijs 

doordat het betekenisvol is. De stamgroepleider formuleert de 

leerdoelen en bedenkt startactiviteiten die kinderen prikkelen 

om meer te willen weten van het onderwerp. In de onderbouw 

worden hoeken ingericht, die uitnodigen tot spelen en leren. 

In de middenbouw vindt een overstap plaats van spelend leren 

naar leren. In de bovenbouw onderzoeken kinderen wat ze al 

weten van een onderwerp en formuleren vervolgens hun eigen 

leervragen. Daarna starten ze met het zoeken naar antwoorden 

op die leervragen en doen ze onderzoek in groepjes of indivi-

dueel. Ze lezen boeken, raadplegen internet, onderzoeken, 

experimenteren en doen ontdekkingen. De kinderen zoeken 

oplossingen voor problemen, die zij tegenkomen op hun 

zoektocht naar antwoorden op hun eigen leervragen. 

In de schoolwoonkamer, het lokaal met de uitstraling van een 

woonkamer, staat de ontdekhoek centraal als werk-, verzamel- 

en inspiratieplek. Hier kunnen de kinderen hun activiteiten 

tijdens het proces laten zien. Uiteindelijk presenteren de 

kinderen de resultaten aan elkaar en een aantal keren per 

jaar aan hun ouders en eventuele andere belangstellenden. 

De stamgroepleiders begeleiden en stimuleren de kinderen, 

zodat de doelen bereikt worden. Ouders, familieleden en de 

buurt worden zoveel mogelijk betrokken door onder andere 

gastlessen te verzorgen die passen bij het thema. We vinden 

het belangrijk om zoveel mogelijk “levende” wereldoriëntatie 

te realiseren. Dus niet alleen maar uit boekjes leren, maar de 

kinderen ook zelf onderzoek laten doen, bijvoorbeeld door 

het doen van proefjes of door opdrachten in de schooltuin of 

het kippenhok. Jaarlijks hebben we twee schoolbrede thema’s 

die we in elke stamgroep centraal stellen en daarnaast werkt 

iedere stamgroep aan eigen thema’s.

Kunst & Cultuur / Wetenschap & Techniek
Op de middagen wordt er in alle stamgroepen binnen WO 

thematisch gewerkt rond cultuur en wetenschap & techniek. 

Dit betreft de vakken handenarbeid, tekenen, toneel, dans 

en muziek. De techniektorens worden ingezet om kinderen 

spelenderwijs kennis te laten maken met techniek. Veel ouders 

en vrijwillige ouderen helpen met techniek. Cultuur en techniek 

worden zoveel mogelijk geïntegreerd in wereldoriëntatie.  

Ook verrijken wij ons onderwijs met vernieuwende ICT-snufjes 

om met onze huidige veranderende maatschappij mee te 

bewegen. Te denken aan Bee-bots, jong leren programmeren  

en mechanisch lego. 

Wij denken in doelen 
Ieder kind is eigenaar van zijn leren. Wij gaan op zoek  

naar de intrinsieke motivatie van ieder kind. Waar loop jij 

warm voor? Wat is jouw talent? Wat wil jij later worden? 

Waar ligt jouw interesse? 
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De stamgroepleiders gaan in gesprek met het kind en samen 

stellen ze een individueel, zelfgekozen einddoel op. In onze 

spreektaal, LTD genoemd. Dat staat voor Lange Termijn Doel. 

Een kind weet nu waarom het leert! 

Spreken, luisteren en schrijven 
Voor het taalonderwijs werken wij met Jenaplantaal. We gaan 

uit van eigen geschreven teksten, gedichten en werkstukken 

van kinderen. Deze “vrije teksten” schrijven de kinderen 

vanuit een bepaalde Jenaplan didactiek aangeboden door 

de stamgroepleider. Er ontstaan de prachtigste teksten die 

de kinderen presenteren in hun eigen verhalenschrift. In 

het trotsboek van onze kinderen worden alle teksten met 

tekeningen verzamelt waar de kinderen erg trots op zijn.  

Aan deze eigen geschreven teksten koppelen we taaldoelen 

en taalcursussen. De methode: ‘Taaljournaal’ en “de Dikke 

Dat” gebruiken we hierbij als methodiek/leidraad. Taal- en 

woordenschatontwikkeling is een belangrijk onderdeel van  

het taalaanbod in onze school. Dit wordt gekoppeld aan het 

wereld oriënterende thema van de stamgroep. Daarnaast 

besteden we aandacht aan de leerlijnen: spreken en luisteren 

vanuit onze Jenaplanvisie. Taal is een zeer belangrijk middel  

tot communicatie. We willen de kinderen mondig maken.  

Als methode wordt in groep 3 voor het leren lezen ‘Veilig  

Leren Lezen’ gebruikt.

Spellen
Voor spelling gebruiken wij de spellingregels van de methode: 

Taaljournaal. Deze regels leren we aan op koor, in de vorm 

van een soort rap/liedje. Zo kunnen kinderen de regels goed 

onthouden, waardoor de stap naar toepassen kleiner wordt. In 

een dictee oefenen we woorden uit verschillende categorieën. 

We gebruiken woordlijsten uit de methode en woordlijsten 

van woorden die aansluiten bij het thema van de stamgroep 

op dat moment. Wanneer een kind een bepaalde categorie 

nog niet beheerst, is er extra oefenmateriaal beschikbaar. Een 

periode lang staat een strategie centraal, de kinderen oefenen 

en leren spelling en zinstructuren goed toe te passen in eigen 

geschreven teksten. Kinderen willen eigen geschreven teksten 

correct leren spellen.

Taal en Lezen
In de school hanteren we verschillende leesvormen onder andere:

• voorlezen;

• stillezen;

• duolezen: twee kinderen van ongeveer hetzelfde leesniveau 

lezen samen om het technisch niveau te verbeteren;

• tutorlezen: een kind met een hoger leesniveau geeft hulp aan 

een kind met een lager niveau;

• ralfilezen: om het leesniveau te verhogen wordt dezelfde 

tekst elke dag gelezen;

• begrijpend lezen;

• voordrachtslezen;

• studerend leren: leren leren.

Voor begrijpend lezen gebruiken we Leeslink en Nieuwsbegrip, 

een digitale methodiek.

Veel lezen vergroot de 
woordenschat en draagt 

ertoe bij dat je beter 
wordt in begrijpend lezen
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Rekenen en Wiskunde
Kinderen leren van jongs af aan omgaan met wiskundige 

begrippen, zoals: dik/dun, meer/minder, hoog/laag, voor/achter, 

enzovoort. Ook worden voortdurend vragen gesteld waardoor 

kinderen aangezet worden tot logisch redeneren. 

We gebruiken de methode ‘Met Sprongen vooruit’ van groep 1 

tot en met 8 als methodiek om ons rekenonderwijs thematisch 

op te bouwen. We verwerken de geleerde rekenstof met het 

programma: Gynzy kids. De kinderen werken voor langere tijd 

aan één rekenonderwerp op een aantrekkelijke manier. Wanneer 

we werken over meten, gaan we ook daadwerkelijk meten. Door 

middel van materiaal uit de daarbij horende rekenkist kunnen de 

kinderen ook letterlijk ervaren hoe meten in de praktijk in zijn 

werk gaat. Hoe lang is het schoolplein? Wat is de oppervlakte 

van het voetbalveld? Daarna volgt verwerking op eigen niveau 

via werkbladen/werkschriften/spelmateriaal of via de tablet. 

Digitale leermethodes
Vanaf de middenbouw, groep 5, werken wij met tablets via 

het programma Snappet. Ze werken gedifferentieerd aan het 

rekenthema van de stamgroep. Het programma onthoudt waar 

het kind goed in is en waar het nog verder mee kan oefenen. 

Ook krijgt het kind direct feedback bij het maken van de som. 

Dit zorgt voor een kritische werkhouding en adaptief werken. 

Keukelen (Koken)
Op De Ontdekking wordt door ouders met de kinderen 

gekeukeld. Wat dat is? Keukelen is een samentrekking van 

koken en keuvelen. Eén of twee ouders maken met de kinderen 

iets lekkers klaar voor de stamgroep. In de stamgroep vertellen 

de kinderen hoe ze het gemaakt hebben.

Computers
In het Universum staan vijf computers en in elke stamgroep nog 

één, twee, of drie. Voor wereldoriëntatie hebben wij ook een 

aantal programma’s waar de kinderen zelfstandig mee aan 

het werk kunnen. De programma’s Word, Powerpoint, Excel, 

Publisher, Paint, Fotoshop, Presenter-Tool, enzovoort, worden 

gebruikt bij het schrijven van verhalen en het maken van 

werkstukken. Daarbij is ook het internet belangrijk. 

15
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Kanjertraining 
De aanpak volgens de ‘Kanjertraining’ zorgt voor vertrouwen, 

veiligheid, rust en respect tussen kinderen, tussen kinderen en 

stamgroepleiders en tussen stamgroepleiders onderling. Sinds 

enkele jaren werken we met de sociaal-emotionele methode 

‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining 

is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. 

Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale 

stress. Gebleken is dat veel kinderen na het volgen van de 

Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school 

en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is 

eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in 

sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt. De 

Kanjertraining is schoolbreed ingevoerd. De positieve effecten 

zijn dagelijks merkbaar op school. De afspraken worden geleerd 

en in de school gehanteerd, ook bij de BSO. Verder worden er  

in alle groepen groepsregels gehanteerd die elk jaar samen  

met de kinderen worden afgesproken.  

Pestprotocol 
Daarnaast hanteren we een pestprotocol. Als onderdeel  

hiervan gebruiken de groepleiders een preventieprotocol.  

Alle groepleiders zijn gericht op het zo vroeg mogelijk 

signaleren van mogelijke pestgedrag. Als dit het geval 

is, worden de stappen doorlopen volgens het pest- en 

preventieprotocol. Beide exemplaren liggen op school  

ter inzage.

Gym voor de onderbouw
In de kleutergroep (stamgroep 1/2) heeft bewegen een 

belangrijke plaats in het weekrooster van de kinderen. Elke dag 

spelen zij buiten en gebruiken hierbij verschillende materialen 

(zoals: karren, stelten, zandbakmateriaal, fietsjes, steppen, 

klossen, enzovoort). Hierbij speelt spel een belangrijke rol. Ook 

gymmen de kleuters een keer per week. Tijdens deze gymlessen 

wordt de methode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ 

gebruikt. De kinderen leren zich bewegend te ontwikkelen 

met betrekking tot de leerlijnen, mikken, vangen, slaan en het 

voortbewegen met de bal wordt geoefend. Het sociale element 

is hierbij ook van belang. De kinderen maken kennis met de 

verschillende rollen binnen spelsituaties, hierbij staat samen 

spelen, winnen en verliezen centraal. De kleuters hebben voor 

gym een T-shirt, een gymbroek en gymschoenen nodig. Deze 

spullen nemen zij van huis mee. 

Gym voor de midden / bovenbouw 
In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met lessen uit 

‘Bewegen samen regelen’. De lessen worden gegeven door 

een vakdocent gym van Accress. De vorderingen worden 

bijgehouden en in het portfolio/rapport is de ontwikkeling 

van het kind binnen het vak bewegingsonderwijs te zien. Alle 

kinderen zorgen voor een gymtas die op de gymdag wordt 

meegenomen naar school. In deze gymtas zit een gymbroekje, 

een gymshirt en gymschoenen met een zool, waarop kinderen 

niet uit kunnen glijden. De gymtas wordt na de gymdag weer 

mee naar huis genomen, zodat de kleren thuis uitgewassen 

kunnen worden.

In de gymlessen krijgen de kinderen een breed aanbod van 

verschillende bewegingsactiviteiten, waarin differentiatie op 

niveau, sport en spel een belangrijke rol spelen. De kinderen 

worden op deze wijze voorbereid op een bewegingsniveau dat 

aansluit op het voortgezet onderwijs. Als er tijdens de gymlessen 

ongevallen gebeuren, hanteren wij ons ongevallenprotocol. 
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Sport en de brede school
Onze school is een brede school, waarin sportoriëntatie  

een belangrijke rol speelt. Binnen de brede school zit de 

organisatie Accres. Deze zorgt voor een ruim aanbod van 

sportactiviteiten na en onder schooltijd. Bij de sportcoördinator 

komt het sportaanbod binnen. Ouders en kinderen kunnen 

zelf kiezen of ze zich willen aanmelden voor een activiteit 

(bijvoorbeeld tafeltennistoernooien, atletiek, straatvoetbal, 

sportweek, enzovoort). Ook doen we als school regelmatig 

mee met diverse sport activiteiten: bijvoorbeeld het school-

voetbaltoernooi Apeldoorn of atletiek. Sport is een belangrijk 

onderdeel op Koningsdag. Dan maken de kinderen in groepjes 

samengesteld uit verschillende leeftijden kennis met de 

verschillende sporten. 

Op ons schoolplein en in onze ontdektuin valt veel te ontdekken. 

Het biedt de kinderen uitdaging tot exploratie van de 

bewegingsdrang. De kinderen kunnen zich hier volop uitleven 

in hun spel. In de materialenschuur en in de ontdekkar is ook 

een groot aanbod buitenmateriaal te vinden voor verschillende 

leeftijden. Kortom, De Ontdekking PC Jenaplanschool kan zich 

dan ook met trots een ‘sportieve school’ noemen.

Godsdienst
We beginnen en eindigen de schooldag met gebed. Wij gebruiken 

de methode ‘Kind op maandag’. Wij verwachten van alle ouders 

dat zij hun kinderen laten meedoen met de christelijke vieringen. 

Daarbij hoort ook het luisteren naar de Bijbelverhalen, het zingen 

van de liedjes en het respect tonen tijdens het gebed.

Engels 
We gebruiken in groep 7 en 8 de methode ‘Take it Easy’, een 

aantrekkelijke methode waardoor kinderen enthousiast worden 

gemaakt voor de Engelse taal. Kinderen komen daarnaast veel 

met Engels in aanraking via tv-programma’s en muziek. Het 

accent bij de Engelse lessen ligt op spreken en luisteren. In de 

andere stamgroepen komen er regelmatig thema’s langs waarin 

de Engelse taal een grote rol speelt. 

Kleuter Nieuws
Als kinderen vier jaar zijn, mogen ze naar de basisschool. Voor 

die tijd kunnen ze vijf keer een ochtend op school komen om 

te wennen. Het is prettig voor hen als de ouders een poosje in 

de stamgroep blijven. Zij kunnen dan zien hoe het er op school 

aan toegaat en hoe het kind vertrouwd raakt met de nieuwe 

omgeving. Overigens zijn ouders altijd van harte welkom op 

school. Als kleuters voor het eerst op de basisschool komen 

krijgen ze heel veel indrukken te verwerken. Het is dan ook niet 

gek als ze in het begin erg moe zijn. Sommige kleuters komen in 

het begin alleen de ochtenden naar school. We gaan ervan uit dat 

kinderen zindelijk zijn op het moment dat ze naar school gaan.

Inloop 
Tien minuten voordat het tijd is, gaan de deuren open. Als de jas 

is opgehangen en de tas is weggezet, kunnen ouders hun kind in 

de kring een boekje voorlezen. Zo is de overgang van thuis naar 

school niet te abrupt en wordt het lezen gestimuleerd. Ook is 

het heel gezellig en goed om met z’n allen in de kring te zitten. 

Korte mededelingen kunnen altijd aan de stamgroepleider 

door gegeven worden. Voor langere gesprekken vinden wij het 

prettig als er na schooltijd een afspraak gemaakt wordt.
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Gezonde school
Rond 10.00 uur is het in alle stamgroepen tijd voor de fruitkring 

en omdat we gebruik maken van een continurooster lunchen de 

kinderen samen met de stamgroepleiders op school. Ook op dit 

moment hechten we waarde aan gezonde voeding. Op vrijdag-

morgen hebben de onderbouw stamgroepen een fruitschaal-

moment. Het samen eten en delen van al het meegenomen fruit 

staat centraal. In de midden en bovenbouw is het op vrijdagmiddag 

cup-a-soup dag of tosti-dag. Wij stellen het op prijs wanneer u 

mee wilt helpen gezonde voeding centraal te stellen. Een gezonde 

verjaardag traktatie maken is een mooi gezond begin. 

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 kinderen 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.

Plusbegeleiding op De Ontdekking
De stamgroepleiders werken met een periodeplan, waarin 

staat welke kinderen pluswerk nodig hebben. Met hen wordt 

aan allerlei vaardigheden gewerkt die gericht zijn op brede 

ontwikkeling. Zij krijgen, net als voorgaande jaren, uitdaging  

en begeleiding. Kinderen die in aanmerking komen voor 

pluswerk zijn:

• Kinderen die 1 of 1+ scoren op de Cito toetsen en waaraan 

de stamgroepleiders merken dat zij meer uitdaging nodig 

hebben. 

• Kinderen die onderpresteren. Deze kinderen zijn wel zeer 

intelligent maar het komt niet tot uiting.

• (Meer)begaafde kinderen met dyslexie.

• Begaafde kinderen met sociaal emotionele problematiek.  

Dit zijn kinderen waarvan het welbevinden als niet goed 

ervaren wordt door ouders, stamgroepleider of het kind zelf.

Wanneer 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 kinderen? 

• 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? 

www.swvapeldoornpo.nl
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Plusbegeleiding (begaafdheid) 
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op 

maat voor begaafde kinderen. Onze 27 basisscholen hebben 

de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Het fundament is het PlusProgramma. 

Op dit fundament staan twee pijlers: de bovenschoolse 

PlusKlas en de PlusBegeleiding, het expertisecentrum van PCBO 

Apeldoorn voor onderwijs aan begaafde kinderen dat scholen 

ondersteund.

Het PlusProgramma is het antwoord op de begeleidings- en 

onderwijsbehoeften van begaafde kinderen. Van hen wordt vaak 

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

ook begaafde kinderen kunnen zórgkinderen zijn, die vastlopen 

op hun reguliere basisschool. Het PlusProgramma biedt deze 

kinderen de kans om (weer) met plezier naar school te gaan. 

Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om kennis te 

verwerven en om hun grenzen te verleggen.

De bovenschoolse PlusKlas 
De PlusKlas is gehuisvest op de Regenboog Osseveld, maar is 

bedoeld voor alle PCBO scholen in Apeldoorn. Kinderen die door 

hun hoogbegaafdheid problemen ondervinden, kunnen hier op 

advies van hun eigen basisschool een dagdeel per week naar toe als 

aanvulling op de BasisPlus. Filosofie, expressie, emotionele training 

en spelonderdelen hebben een plaats in het lesprogramma. Ouders 

zijn, na toelating tot de Plusklas, zelf verantwoordelijk voor het 

vervoer van – en naar de leslocatie van de Plusklas. 

PlusKlas van De Ontdekking 
Juf Eesje is onze pluscoördinator. Twee keer per maand op 

vrijdag komt de onderbouw en de bovenbouw plusgroep bij 

elkaar. De kinderen kunnen in gesprek met gelijkgestemden en 

krijgen opdrachten mee waarmee ze in de stamgroep weer aan 

de slag kunnen.  

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 

kinderen 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. Voordat de lessen starten, wordt contact 

opgenomen met de school. Kijk voor meer informatie en 

contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.
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Ontdek en er gaat een 
wereld voor je open! 
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VERSLAGLEGGING EN CONTACT 
Rapport, portfolio's en tien minuten gesprek
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport en twee  

keer per jaar is er een tienminutengesprek. Hierin worden  

de vorderingen en bijzonderheden van uw kind besproken. 

Direct na de rapporten zijn er geen tienminutengesprekken. 

Mocht u naar aanleiding van het rapport/portfolio toch een 

gesprek met de stamgroepleider willen, dan kunt u altijd een 

afspraak maken. De kleuters krijgen geen rapport. Hun ouders 

krijgen wel een uitnodiging voor de tienminutengesprekken. 

Vanaf groep 5 mogen de kinderen aansluiten bij het gesprek. 

Het ‘Lange Termijn Doel (LTD)- gesprek’  met het kind en de 

ouders gaat over intrinsieke motivatie, talenten en hieraan 

gekoppeld pas de resultaten.

Onderwijskundige rapporten
Van iedere kind die de school verlaat, stelt de stamgroepleider 

ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig 

rapport op. De locatieleider leest dit rapport door en 

ondertekent het. Een afschrift van dit rapport wordt ter 

ondertekening aan de ouders van het kind verstrekt. 

Contact en op bezoek
Een zo open mogelijk contact tussen ouders en school komt 

het samenwerken aan de ontwikkeling van een kind ten goede. 

Daarom zijn ouders na schooltijd  

(na 15.00 uur) of na het maken 

van een afspraak van harte 

welkom. Huisbezoek is 

mogelijk indien gewenst. 

Wij komen altijd op 

kraambezoek wanneer  

er broertjes of zusjes 

zijn geboren. 

Ouderpanel
Een of twee keer per jaar komt een ouderpanel bijeen. Dit is  

een wisselende groep ouders die uitgenodigd wordt om te 

praten over allerlei zaken die onze school betreffen.

Leerlingenraad
Meerdere keren per jaar komt de leerlingenraad met de locatie-

leider van school bij elkaar om samen te praten over het onderwijs 

op De Ontdekking. Elke stamgroep is vertegenwoordigd. 

Parro en nieuwsbrief
Hiermee meldt u zich aan bij Parro.nl en krijgt u via uw  

eigen mailadres een bericht als er een nieuw item is geplaatst. 

Via dit digitale systeem ontvangt u de nieuwsbrief die 

maandelijks op donderdag uitkomt en andere informatie over 

school en van de stamgroepleider over allerlei activiteiten.  

In de nieuwsbrief worden actuele zaken aangekondigd zoals:

• excursies en andere activiteiten;

• vergaderingen vanMedezeggenschapsraad (MR)  

en de Ouderraad (OR);

• vakanties.
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Website, Facebook, Twitter 
Op onze website, op Facebook of op Twitter kunt u allerhande 

informatie vinden over de school. Onder het kopje Nieuws vindt 

u de meest recente informatie. De nieuwsbrieven staan er op, 

algemene informatie, de kalender, et cetera. Ook worden er 

regelmatig foto’s op gezet van activiteiten op school. Het is de 

moeite waard om eens een kijkje te nemen. De informatie is 

vooral bedoeld voor nieuwe ouders. Ga naar:

deontdekking.pcboapeldoorn.nl 

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.

Adressen van kinderen
Wij verstrekken geen groepslijsten met namen, adressen en 

telefoonnummers van kinderen aan de ouders. Wanneer u een 

adres nodig heeft, kunt u dat adres aan de stamgroepleider of  

de ouder vragen.

Alle informatie voor u 
als ouders versturen wij 
digitaal. U krijgt een 

persoonlijke toegangscode 
waarmee u kan inloggen. 
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OUDERS EN DE SCHOOL  

School als gemeenschap 
Onze school wordt gevormd door drie groepen mensen: 

de kinderen, hun ouders en het team van stamgroepleiders. 

Wij willen graag dat deze drie groepen een gemeenschap 

vormen. Elke groep heeft daarin z’n eigen rol en verant-

woordelijkheid, maar door de samenwerking tussen de 

verschillende groepen ontstaat een hechte gemeenschap. 

Kenmerkend voor de gemeenschapszin, die wij nastreven, is  

dat iedereen zich vanuit zijn eigen positie medeverant woor-

delijk voelt voor het reilen en zeilen op school. Daarbij is goede 

communicatie tussen de verschillende groepen van wezenlijk 

belang. We verwachten hierbij van u als ouder dat u deze visie 

onderschrijft en ondersteunt. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van onze school bestaat uit vier leden; twee leden 

namens de ouders en twee leden namens het team. De leden 

zitten gemiddeld vier jaar in de MR. 

Wat doet de MR?

Medezeggenschap geeft de mogelijkheid om over het beleid  

en de plannen van de school mee te praten. Het gaat onder 

andere over onderwerpen die betrekking hebben op de school 

en het onderwijs, de activiteiten op school, oudertevredenheid 

en de onderhoud van het gebouw. Tijdens de vergaderingen van 

de MR bespreken we zaken waarin advies- of instemmingsrecht 

bestaat. Over het algemeen, gaat het over het beleid en de 

gang van zaken op onze school. Zo bespreken we bijvoorbeeld 

de indeling van de stamgroepen het schoolplan en hoe we de 

school zoveel mogelijk kunnen promoten. 

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Al onze 

MR-vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar. U bent van 

harte welkom om een MR vergadering bij te wonen. In de 

agenda van de nieuwsbrief kunt u lezen wanneer de vergadering 

zal plaatsvinden.
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is een overkoepelende organisatie van medezeggen-

schapsraden binnen PCBO Apeldoorn. Ook ouders kunnen 

zitting nemen in de GMR.

Ouderraad (OR)
De Ouderraad (OR) stelt zich ten doel: 

• Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en 

school. 

• Het vormen van een achterban voor het ouderdeel van de 

medezeggenschapsraad (MR). 

• Het verzorgen van praktische steun op school. 

De OR bestaat uit een aantal ouders en vergadert een keer per 

maand. Verslagen van de ouderraadsvergaderingen liggen ter 

inzage op school. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. De 

data van de vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief.

Financiën/Schoolfonds
Voor activiteiten die niet betaald kunnen worden uit de  

normale exploitatievergoeding wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd aan de ouders. We noemen dit het Schoolfonds. 

Het beheer van het schoolfonds is in handen van de OR. De 

ouders krijgen een schriftelijk jaaroverzicht en kunnen daar 

desgewenst op reageren.

Het banknummer van het schoolfonds is:

NL74 RABO 0393 2923 04

t.n.v. OR De Ontdekking PC Jenaplanschool 

Hoe wordt het schoolfonds besteed?

Over het algemeen worden beslissingen over de bestedingen 

genomen door de ouderraad in overleg met het schoolteam. 

Schriftelijk wordt verslag gedaan over de inkomsten en uitgaven 

in het afgelopen schooljaar en wordt de begroting voor het 

nieuwe jaar voorgelegd.

Uit het fonds worden betaald:

• uitgaven in verband met ouderavonden;

• sinterklaas en andere feesten;

• buitenschoolse activiteiten zoals sport, spel en excursies;

• kosten die gemaakt worden bij het keukelen;

• vossenjacht;

• verjaardagen van de kinderen; ze mogen tijdens de vieringen 

een cadeautje uitkiezen;

• naast de vastgestelde bijdrage wordt voor een aantal zaken, 

bijvoorbeeld excursies, een bijdrage van ongeveer € 1,00 

gevraagd. 

Het schoolkamp wordt niet uit het schoolfonds betaald en 

bedraagt € 40,- voor drie dagen. Ook het schoolreisje moet  

door ouders zelf betaald worden.

Vrijwillige ouderbijdrage
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt 

vastgesteld:

1 kind op school € 30,- 

2 kinderen op school €	55,-

3 (of meer) kinderen op school € 75,-

Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, bena-

drukken wij dat het in het belang van de kinderen is om die  

wel te betalen. Leuke dingen kosten vaak geld.

Stichting leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen  

dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder 

hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen.

Om toch mee te kunnen, worden deze activiteiten 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.
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Ouderhulp
Op onze school kunnen we niet zonder de hulp van ouders.  

U kunt daarbij denken aan hulp bij het maken van de school-

krant, het trainen voor bepaalde sporten, lezen met kinderen, 

keukelen, technieklessen, het meefietsen naar sportwedstrijden 

en excursies, helpen met het startfeest, schoolkamp, enzovoort. 

Ook voor het geven van gastlessen zijn ouders van harte 

welkom.

 

Stamgroepouders
In elke groep is een ouder actief als stamgroepouder. Die 

zorgt voor de organisatie van hulp bij activiteiten, zoals be-

geleiding bij excursies, hulp bij het startfeest en andere zaken 

betreffende de stamgroep. Stamgroepouders assisteren bij 

feesten en helpen met opruimen. Ook zijn zij aanspreekpunt 

voor (nieuwe) ouders. Ouders worden hiervoor door de 

stamgroepleider benaderd.

Gebedsgroep
Enkele ouders vormen samen een gebedsgroep, die regelmatig 

bij elkaar komt om te bidden en te danken voor de school: voor 

het team, voor de kinderen, voor feestelijke gebeurtenissen, 

maar ook voor verdrietige gebeurtenissen. Kinderen en ouders

kunnen gebedspunten noteren/aanleveren in/voor het gebed-

schrift van de gebedsgroep. 

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. 
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0ntdek onze
prachtige 

Ontdektuin! 
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PRAKTISCHE ZAKEN 
De schooltijden 
Op woensdag gaan alle kinderen van 8.30-12.15 uur naar 

school. De onderbouw gaat alleen vrijdagmorgen naar school 

van 8.30-12.15 uur (groep 1 tot en met 4). Op vrijdagmiddag 

gaat alleen de midden en bovenbouw naar school (groep 5 tot 

en met 8).

Maandag    8.30 - 14.30 uur 

Dinsdag    8.30 - 14.30 uur 

Woensdag   8.30 - 12.15 uur 

Donderdag   8.30 - 14.30 uur 

Vrijdag onderbouw (groep 1 - 4) 8.30 - 12.15 uur 

Vrijdag midden en bovenbouw

 (groep 5 - 8)    12.15 - 14.30 uur

 

Wij vragen uw medewerking om ervoor te zorgen dat uw kind 

op tijd op school is. 

Startfeest, schoolkamp, schoolreisje
Aan het begin van elk nieuw schooljaar vinden wij het als 

Jenaplanschool erg belangrijk om aandacht te besteden aan 

stamgroepvorming. Dit doen we door met de kleutergroepen  

elk schooljaar te starten met een startfeest, de middenbouw 

gaat op schoolreisje en de bovenbouw op schoolkamp. Elkaar 

leren kennen, leuke dingen met elkaar beleven en herinneringen 

opbouwen waar je het hele jaar op kunt teren. Dit geldt ook voor 

de andere begin activiteiten. Zoals de midden bouw activiteit en 

het schoolkamp van de bovenbouw. We kiezen er bewust voor 

dit aan het begin van het schooljaar met elkaar te doen.  

We bouwen samen aan een goede basis voor elke stamgroep. 

Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden in de stamgroep 

gevierd. Tijdens de weekopening worden de kinderen toe-

gezongen en mogen ze een cadeautje uit de verjaar dags bak 

kiezen. Als u uw kind op worst laat trakteren, denkt u er dan  

aan dat de islamitische kinderen geen varkensvlees mogen  

eten. Het schoolteam stelt het op prijs als u voor hen dezelfde 

traktatie meegeeft als voor de andere kinderen. Ook hebben 

gezonde traktaties onze voorkeur. 

Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. 

Het schriftelijk gedeelte wordt op school afgenomen, terwijl  

het praktische deel in de wijk plaatsvindt. U dient ervoor te 

zorgen dat uw kind voor het praktische deel beschikt over een 

in goede staat verkerende fiets, die aan de wettelijke eisen 

voldoet. Alleen kinderen met een goedgekeurde fiets kunnen 

aan het examen deelnemen.

Fietsen
Op het plein staan fietsenrekken. De kinderen van groep  

1 tot en met 4 gebruiken de lage rekken, groep 5 tot en met 8 

de hoge rekken. Voor beschadiging of vermissing van fietsen 

kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. 

De deuren van de school zijn 
10 minuten voor schooltijd 
open zodat de kinderen 

naar binnen kunnen gaan. 
Om 8.30 uur moet iedereen 
in de school woonkamer zijn. 
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Het is nodig de fiets op slot te zetten aangezien er vanuit de 

lokalen geen zicht is op de fietsenstalling. Fietsen die niet in 

de fietsenrekken passen door bijvoorbeeld extra dikke banden, 

moeten links van de zij-ingang geplaatst worden. Op het 

school plein mag niet gefietst worden.

Halen en brengen
In verband met de veiligheid van de kinderen is een gele 

onderbroken streep aangebracht. Op deze plaats mag u niet 

parkeren. Ook op de stoepen mag niet geparkeerd worden.  

De oranje pylonen staan er om kinderen veilig te laten oversteken. 

Laat uw kind alstublieft daarvoor of daarna uit stappen. Meestal 

worden kleuters door de eigen ouders gebracht en gehaald. Als 

uw kind door omstandigheden door een ander wordt opgehaald, 

meldt u dat dan even aan de stamgroepleider. 

Kauwgum
Helaas is het zo dat kauwgum waarvan de smaak na een 

tijdje verdwenen is niet altijd in de prullenbak terechtkomt. 

Veel kinderen hebben de neiging om het maar ergens aan of 

onder te plakken. Om dat te voorkomen is kauwgum in school 

niet toegestaan. 

Regenlaarzen, dassen, wanten, mutsen 
en andere hoofddeksels 
Het is belangrijk dat kinderen hun eigendommen herkennen. 

Jonge kinderen hebben daar moeite mee. Wilt u daarom op alle 

kledingstukken een naam zetten? Aan kleuters die regenlaarzen 

dragen graag pantoffels meegeven, want sokken en linoleum 

vormen een gevaarlijke combinatie. In de klas mogen geen 

hoofddeksels worden gedragen.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen liggen achter de balie, bij de kopieer-

machine. Gevonden sleutels liggen in een bakje op de balie.

Pen, schaar, laatjes, enzovoort
Ieder kind krijgt een pen, een schaar en een liniaal. Deze zaken 

worden voorzien van een sticker met de naam van het kind.  

We verwachten dat het kind er zorgvuldig mee omgaat. Bij 

normaal gebruik gaat dat een jaar mee. De spullen van de 
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kinderen worden opgeborgen in een laatje. Als iets weg is  

of kapot moet het kind zelf, via de school, het te vervangen 

artikel kopen.

School en milieu
In het kader van milieuprojecten werkt De Ontdekking 

mee met de Stimenz (brede school) die om het jaar een 

buurtschoonmaak houdt. Dit kan alleen als er voldoende 

vrijwilligers zijn voor begeleiding. Bij de ingang van de 

school staat een batterijcontainer waarin lege batterijen  

worden verzameld.

Schoolschoonmaak
Een schone school verbetert het leefmilieu voor de kinderen en 

stamgroepleiders. Wij vinden het daarom fijn om onze school en 

de omgeving netjes en opgeruimd te houden. Alle hulp is hierbij 

van harte welkom. 

De Brede School
De Ontdekking is een Brede School. Scholen worden steeds 

meer geconfronteerd met zorgvragen rondom kinderen.  

Zorgen die eigenlijk niet primair de verantwoordelijkheid  

zijn van de school, maar die met ouders en meerdere instanties 

zoals jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk werk, jeugdzorg 

enzovoort gedeeld worden. 

Samen vormen wij een Brede School. In de praktijk van alle dag 

wordt veel gebruik gemaakt van elkaars expertise en kan goede 

zorg geboden worden.

Onder schooltijd kunnen kinderen hulp krijgen op school 

van een fysiotherapeut, mevrouw C.Hoogendoorn, voor 

schrijfmotoriek, en een logopediste, mevrouw M. Reij 

van Logoflex.

Tevens krijgen kinderen via de brede school extra ontwik-

kelings kansen aangeboden. Ze kunnen zich aanmelden voor 

naschoolse activiteiten zoals judo, drama, muziek, dans en 

beweging, streetdance, computerles en natuuractiviteiten. 

Alle stamgroepen gaan om de beurt op bezoek bij het 

Socrateshuis. Een verzorgingscentrum voor zieke en demen-

terende ouderen aan de Terwoldseweg. Daar maken ze kennis 

met de gehandicapte medemens en doen samen met hen allerlei 

activiteiten. De brede school activiteiten worden gecoördineerd 

door de brede schoolcoördinatoren van de scholen.

Sportevenementen
Elk jaar worden, door Accres, de dienst sport van de gemeente 

Apeldoorn, en door diverse sportverenigingen voor de 

kinderen sportevenementen georganiseerd, Aan een aantal 

evenementen kan de school meedoen, als er voldoende ouders 

zijn die de kinderen willen trainen. 

Bibliotheek
Het is erg belangrijk dat de kinderen goede boeken lezen.  

Wij stellen het zeer op prijs als u uw kind in de gelegenheid  

stelt om lid te worden van de Openbare Bibliotheek. Er is ook 

een uitgebreide collectie kleuterboeken. 

Vanaf kalenderjaar 2017 beschikt De Ontdekking over een eigen 

bibliotheek. Via een CODA pas, speciaal voor de kinderen van 

De Ontdekking, kunnen er boeken worden geleend in de bieb in 

de Wereldzaal. De pas kan ook worden gebruikt bij de centrale 

bibliotheek van CODA. We zijn er erg trots op dat De Ontdekking  

een mooie eigen bibliotheek heeft!
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Kids College
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: www.kidscollegeapeldoorn.nl

Aanmelden kan via de school of de website.

Ziekte
Als uw kind ziek is wilt u dat dan schriftelijk (per e-mail) of 

telefonisch doorgeven aan de stamgroepleider? Wij zijn dan 

niet ongerust. Berichten per telefoon graag vóór 8.30 uur 

doorgeven. Telefoon: 055 - 366 35 40.

Hoofdluis
Misschien heeft u er wel eens mee te maken gehad en  

anders vast de berichten gelezen dat hoofdluis vaak voorkomt.  

De GGD Regio Stedendriehoek heeft de scholen geadviseerd  

om de ouders te betrekken bij het uitvoeren van de luizen-

controle. Ook op De Ontdekking is een groep ouders die regel-

matig de hoofden van de kinderen op hoofdluis controleert. De 

zogenaamde Kriebelbrigade. Zij controleren de kinderen iedere 

woensdag na een vakantie.

Als bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, wordt u daarvan op 

de hoogte gesteld. U krijgt dan informatie hoe de hoofdluis het 

beste bestreden kan worden. Het belangrijkste is elke dag het 

haar kammen met een luizenkam.

Ontruimingsplan
Op school is een ontruimingsplan aanwezig. Daarin staat 

beschreven wat de kinderen moeten doen wanneer ze de school 

moeten verlaten.  Bovendien staat er beschreven wat er moet 

gebeuren wanneer zij van buiten naar binnen  moeten.  

Elk jaar wordt het ontruimingsplan met de kinderen geoefend. 

De kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. 

Het is dan ook niet de bedoeling dat u de kinderen van school 

komt halen tijdens de alarmfase. 

Ook moet u niet naar school gaan bellen. Daardoor bezet u de 

telefoonlijnen en zijn wij onbereikbaar voor hulpdiensten als 

brandweer en ambulances.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op school zijn drie bevoegde BHV-ers aanwezig.

Schoolverzekering 
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten bij de Besturenraad. 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 tekort 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 kind door een ongelukkige samenloop van omstan-

digheden een bal tegen het hoofd zonder dat sprake is van 

verwijtbaar handelen. De veroorzaker is niet aansprakelijk voor de 

schade en de verzekering -en dus ook de school- dekt de schade 

dan ook niet in zo’n geval. 
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Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 

onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger 

zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 

voor hun doen en laten. Een kind 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.

Inspectie van het Onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl of bel 1400. Dit is informatie van de 

Rijksoverheid. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 

20.00 uur. 

Voor vragen vragen over taken of werkwijze van de onderwijs-

inspectie of de kwaliteit van het onderwijs, kunt u terecht bij 

Loket Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl of 088 - 
66 96 060 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 
(lokaal tarief, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur)
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Samen spelen 
= 

samen leren! 
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AFSPRAKEN
Rookvrij en geen honden
Zoals in veel openbare gebouwen het geval, wordt er op De 

Ontdekking PC Jenaplanschool niet gerookt. Ook vinden wij het 

prettig dat er op het plein niet gerookt wordt. In verband met de 

veiligheid van de kinderen mogen er geen honden op het plein 

komen.

Verlof
Ouders verzoeken regelmatig om extra vrije dagen voor 

hun kinderen. De inspectie, de leerplichtambtenaar en het 

ministerie staan ons in principe niet toe extra vrije dagen te 

geven. Een uitzondering wordt gemaakt voor het Suikerfeest 

en Slachtfeest. Het is mogelijk hiervoor schriftelijk verlof voor 

één dag aan te vragen. Daarnaast is verlof alleen toegestaan bij 

zeer bijzondere aangelegenheden en dient via een formulier 

(via de stamgroepleider verkrijgbaar) te worden aangevraagd. 

Extra vakantie is slechts mogelijk voor bijzondere, seizoen 

afhankelijke beroepen. Ook dit is per formulier aan te vragen, 

twee maanden van te voren. Extra wintersport of een lang 

weekend is niet mogelijk.

De school houdt alle verzuim centraal bij. Ongeoorloofd verzuim 

wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof leerplichtige kinderen volgens de leerplichtwet
Verlof wordt gegeven bij:

• het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst  

of levensovertuiging;

• vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties indien  

de specifieke aard van het beroep van één van de ouders  

hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op 

vakantie te kunnen gaan;

• ‘andere gewichtige omstandigheden’.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:

• een verhuizing van het gezin;

• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;

• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;

• overlijden van bloed- of aanverwanten;

• viering van een 25- , 40- of 50-jarig ambtsjubileum en 

het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum van 

bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties zijn GEEN ‘andere gewichtige 

omstandigheden’:

• familiebezoek in het buitenland;

• vakantie in een goedkope periode of in verband met een 

speciale aanbieding;

• een uitnodiging van familie en vrienden om buiten de 

normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden;

• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met  

(verkeers)drukte;

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het  

gezin al vrij zijn.

Protocol lesuitval 
Er bestaat een protocol dat lesuitval moet voorkomen. 

Vaak zal het gaan om afwezigheid van een stamgroepleider 

wegens ziekte of anderszins. De directie zal altijd trachten een 

vervanger te vinden. Indien dit niet lukt kunnen kinderen over 

de andere groepen verdeeld worden. In het uiterste geval kan 

een groep een dag of dagdeel extra vrij krijgen. Dit kan alleen 

wanneer de ouders op de hoogte zijn gesteld. Hierbij is het van 

belang te weten dat, indien ouders niet voor opvang kunnen 

zorgen, de school voor opvang zorgt.

Het toelatingsgebied
Met ouders die voor het eerst een kind op De Ontdekking 

aanmelden vindt een rondleiding en een gesprek plaats over 

de identiteit en de uitgangspunten zodat zij weten waarvoor 

zij kiezen. Het betreft dan voornamelijk kinderen die vier jaar 

worden of kinderen die door verhuizing in de schoolwijk komen 

wonen. 
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In andere gevallen is de procedure als volgt:

a) Kinderen die van een andere school komen en aangemeld 

worden om andere redenen dan verhuizing. In dit geval wordt 

enerzijds gekeken naar het belang van het kind en anderzijds 

naar de mogelijkheden van de school. Als de school van 

mening is dat het toelaten van het kind niet in zijn belang 

is, omdat onvoldoende zorg geboden kan worden, wordt de 

kind niet toegelaten. 

b) Bij de aanmelding van anderstalige kinderen van nieuwe 

gezinnen wordt gekeken naar het aantal anderstalige 

kinderen in de groep. Kinderen met een verwijzing naar het 

speciaal basisonderwijs (SBO) worden in overleg wel of niet 

toegelaten.

c) Bij kinderen die door het SWV (Samenwerkingverband) naar 

De Ontdekking worden verwezen, de zogenoemde bao-bao 

(van basisschool naar basisschool) verwijzing, wordt de 

procedure gevolgd zoals onder a. vermeld staat.

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

en veiligheid op school kan de locatieleider van de school een 

kind schorsen. Dit kan pas na overleg met het kind, de ouders 

en de stamgroepleider en geldt voor een beperkte periode. 

Een besluit tot schorsing wordt door de locatieleider van de 

school, namens het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur 

van PCBO Apeldoorn schriftelijk medegedeeld. Verwijdering 

van een kind, op basis van niet te tolereren gedrag van het kind 

of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het 

bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. 

Verwijdering kan niet binnen acht weken en het bevoegd gezag 

moet kunnen aantonen dat gedurende acht weken zonder 

succes is gezocht naar een andere school. De volledige regeling 

voor schorsing en verwijdering is op aanvraag op school 

verkrijgbaar. Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van 

de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering 

van het kind over te gaan. Voorbeelden van ernstig wangedrag 

en/of ernstige verstoring zijn:  verbaal/fysiek bedreigen van 

medekinderen en personeel. 

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

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

In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen 

bijvoorbeeld met verhuizing te maken hebben. Maar soms is 

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

andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse 

Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds 

wisselen zo veel mogelijk te beperken. Dit omdat wisselen van 

school de leerprestaties van de leerling niet ten goede komt. 

Wanneer overstappen?

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

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

- Verhuizing.

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

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

- Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon 

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

drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan. 

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

intern begeleider of kijk op www.pcboapeldoorn.nl.
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INTEGRAAL KIND 
CENTRUM (IKC)   
DE ONTDEKKING  
Kinderopvang
Op De Ontdekking hebben we een breed aanbod aan opvang, 

waaronder onze gloednieuwe Buitenschoolse Opvang (BSO).

Wij bieden de volgende opvang:

• VSO: opvang vóór schooltijd vanaf 7.30 uur in de school.

• BSO De Ontdekking: flexibele kinderopvang na schooltijd tot 

18.30 uur. 

• Het kindercentrum.nl regelt de opvang voor- en na schooltijd. 

De school en de kinderopvang werken nauw samen. 

• Een VVE Peuterspeelzaal.

• Een reguliere Peuterspeelzaal.

In de overeenkomst met de kinderopvangorganisatie zijn 

afspraken gemaakt tussen hen en de school, zodat de werkwijze 

van onze school ook terug te vinden is in de opvang van uw kind. 

Onze eigen onderwijsassistent verzorgt de BSO, zodat er voor 

de kinderen een bekend gezicht is.

Kinderopvang kenmerkt zich door:

• Enthousiast, kundig en goed opgeleid personeel.

• Een sfeer van warmte, samenwerking en plezier delen  

met elkaar.

• Een omgeving waarin de ervaringsgebieden van kinderen  

als uitgangspunt genomen worden.

• Een groep kinderen van verschillende leeftijden samen, 

waarin helpen en geholpen worden de kern vormt.

• Een ontmoetingsplek waar ouders gehoord en ondersteund 

worden. 

Wanneer u uw kind gebruik wilt laten maken van deze opvang, 

kunt u informatie krijgen via school en via de website. Op school 

en op de website zijn tevens inschrijfformulieren verkrijgbaar.

www.hetkindercentrum.nl

BSO De Ontdekking
BSO De Ontdekking is sinds schooljaar 2016-2017 in de  

school zelf gevestigd.

• Elk kind heeft een natuurlijke behoefte om te onderzoeken 

en te ontdekken, onze BSO sluit hier op aan vanuit een 

Jenaplankarakter. 

• De kinderen ontdekken de buitenwereld door één dag per 

week naar de kinderboerderij te gaan. 

• De kinderen ontdekken de keukenprins of –prinses in 

zichzelf in het Kinderkookcafé.

• Ze ontdekken de veelzijdigheid van kunst en cultuur.

• Ze ontdekken sport en spel.

VVE Peuterspeelzaal De Ontdekking
Kinderen met en zonder een VVE indicatie kunnen worden 

aangemeld voor onze Peuterspeelzaal. Kinderen met een 

VVE indicatie hebben voorrang. Er wordt gewerkt aan een 

doorgaande lijn in de onderbouw en goede samenwerking 

tussen de stamgroep 1/2, de intensieve taalklas, een VVE 

Peuterspeelzaal. Om een goede doorstroming naar stamgroep 

1/2 te bevorderen kunnen kinderen van drie jaar en ouder 

kinderen gedurende enkele dagdelen meedoen met de 

kleutergroep.

Peuterspeelgroep op De Ontdekking
Op dinsdag- en donderdagochtend van 8.30-12.00 uur is er 

ook een peuterspeelgroep voor kinderen van twee tot vier jaar 

op onze school. 

Het telefoonnummer van hetkindercentrum.nl: 088 - 750 08 01



op De Ontdekking weten kinderen waarom ze leren! 
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SCHOOLKEUZE NA DE BASISSCHOOL
In groep 8 bereiden we de kinderen voor op dat zij onze school 

gaan verlaten en naar het voortgezet onderwijs (VO) gaan. 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 

doorzettingsvermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet 

onderwijs en het maken van de Eindtoets.

De ouders worden geadviseerd door de stamgroepleider 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. 

In november 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 
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. 

Bij dit advies wordt gekeken naar de verschillende vaardig-

heden. De leerkracht wordt hierin 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 uit-

gebreide informatie geven over de persoonlijke aspecten van het 

kind, zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, concen tratie en 

werkhouding. 

Om voor plaatsing in het praktijkonderwijs of leerwegonder-

steunend 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 te 

voren overleg (mondeling en/of schriftelijk) plaats met de 

ontvangende scholen. 

De kinderen van groep 8 zijn van 2007 tot 2017 uitgestroomd 

naar onder andere de volgende scholen voor Voortgezet 

Onderwijs: 

• Vrije School De IJssel Zutphen
• Koninklijke Scholen Gemeenschap Dalton
• Gymnasium Apeldoorn
• Veluws College Mheenpark
• Veluws College Walterbosch
• Veluws College Cortenbosch
• Christelijk Lyceum
• De Heemgaard
• AOC Oost Twello
• Sprengeloo
• Edison College 



Vakanties 
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Astervakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie  24 december 2018  

t/m 4 januari 2019

Krokusvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019

Goede Vrijdag 19 april 2019

Tweede Paasdag 22 april 2019

Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsdag 30 mei t/m 31 mei 2019

Pinksteren 10 juni 2019

Junivakantie 11 juni t/m 14 juni 2019

Zomervakantie 20 juli t/m 31 augustus 2019
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KWALITEITSBELEID 
Wij blijven voortdurend kijken naar de kwaliteit van ons

onderwijs. Dat doen we aan de hand van team- en bouw- 

vergaderingen, teamscholing, groepsbesprekingen en 

gesprekken met kinderen en ouders. We laten van tijd tot 

tijd de school als organisatie, onze werkwijze en de onderwijs- 

resultaten onderzoeken. Feedback van kinderen en ouders 

is welkom en nemen we serieus, de medezeggenschapsraad 

geeft ons feedback en we werken met ouderpanels en een 

leerlingenraad. Daarnaast wordt onze organisatie en werkwijze 

door de rijksinspectie van het primair onderwijs uitvoerig 

doorgelicht. Het verslag hiervan wordt met de MR besproken. 

Ook de ouders informeren we en stellen we op de hoogte van 

onze verbeterplannen. De rapporten van de onderwijsinspectie 

zijn op de hoofdlijnen positief. De toetsuitslagen liggen altijd 

rond het landelijk gemiddelde, vergeleken met dezelfde 

zogenaamde landelijke schoolscore groep.  

Schoolplan 
Het team van De Ontdekking werkt aan de verbetering van  

haar kwaliteit en de vernieuwing van het beleid aan de hand van 

een schoolplan. Het schoolplan geeft een beschrijving van de 

huidige stand van zaken en de voorgestelde schoolontwikkeling 

van De Ontdekking voor de periode 2015-2019 weer. In het 

schoolplan zijn de strategische visie en beleidskeuzes op hoofd-

lijnen voor de komende vier jaar beschreven. De directie heeft 

in overleg met de teamleden gewerkt aan de totstandkoming 

van dit plan. Een goede planning en control-cyclus is van groot 

belang voor het bereiken van 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 kinderen 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 school en het beleid.

• Kaders voor de interne dialoog.

• Basis voor gedetailleerde jaarplanning.

• Verantwoordingsdocument inspectie en Raad van Bestuur. 

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 vijf 

organisatiegebieden activiteiten ondernomen (of verbeterd) 

om optimale resultaten te bereiken ten behoeve van de 

betrokkenen in de vier resultaatgebieden: 

1) Klanten

2) Medewerkers

3) Maatschappij

4) Bestuur/financiers (eindresultaten)

Nascholing team 
Ieder jaar wordt er bekeken en met het team besproken waar 

wij als team ons 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:

• Jenaplan

• Rekenen met doelen

• Werken met Parnasyss

• Woordenschat

• Snappet

• CmK Cultuur met Kwaliteit

• KwTO Kwaliteit wetenschap techniek onderwijs

• Kanjertraining 
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ZORG EN DE SCHOOL 
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin 

voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De 

schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en 

komen regelmatig op school. 

De gezondheid van uw kind volgen 

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

de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau 

geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de 

basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. 

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

samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige 

meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling 

en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest 

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

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

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

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

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

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

u uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste als dat voor 

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

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

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

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

U bespreekt dan samen de lichamelijke veranderingen van uw 

kind in de (komende) puberteit. 

Kernteam 

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

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

kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. 

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

mee. Samen kunt u bespreken en bekijken wat er eventueel 

nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 

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

Schoolarts
Samen met u als ouder of verzorger en samen met de school 

wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD 

regio Stedendriehoek ervoor zorgen dat uw kind zich goed 

ontwikkelt. Het is belangrijk dat factoren die de groei en 

ontwikkeling van uw kind kunnen verstoren, in een vroeg 

stadium opgespoord worden. Daarom wordt uw kind tijdens 

zijn/haar basisschoolperiode een aantal keren door de 

Jeugdgezondheidszorg onderzocht. Als u vragen heeft of meer 

informatie wilt dan kunt u kijken op de website van de GGD.

Ook kunt u bellen met 055 - 577 27 00 (locatie Apeldoorn).

Inloop spreekuur GGD 2017-2018
Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige 

een inloop- spreekuur. Ouders, kinderen en stamgroepleiders 

zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij 

vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, 

overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt 

de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij 

chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, 

ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er 

spreekuren zijn. 

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten  

het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust.

T: 088 - 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 

8.00 en 12.00 uur 

E: jgz@ggdnog.nl 
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Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is onderdeel van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Ouders en jongeren kunnen hier terecht 

voor advies en informatie over opvoeden, opgroeien en 

gezondheid.

Klachten en vertrouwenspersoon 
Kinderen en ouders die op- of aanmerkingen hebben op 

groepsniveau gaan daarmee naar de stamgroepleider. 

Indien ze niet voldoende gehoor vinden kunnen ze terecht 

bij de directeur. Voor op- of aanmerkingen betreffende 

algemene schoolzaken kan men ook bij de locatieleider 

terecht. Het bestuur van de school heeft een klachtenregeling 

opgesteld voor al haar basisscholen. Desgewenst kunt u deze 

klachtenregeling op school inzien. Wij vinden het zeer belangrijk 

dat u persoonlijk uw op- of aanmerkingen aan ons doorgeeft.

Klachtenregeling

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 kinderen klachten indienen over gedragingen 

en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en 

het personeel. Een ieder die deel  uitmaakt van de school kan een 

klacht indienen. De regeling is alleen van toepassing als men met 

een klacht niet ergens anders terecht kan. 

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school 

zullen in onderling overleg tussen ouders, kinderen, 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 contact-

persoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake de taak van de 

contactpersoon verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

Contactpersoon voor onze school is mevrouw K. Roest.

Vertrouwenspersoon PCBO Apeldoorn:

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 is:

Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

Tel. 070 – 386 16 97
E mail: info@kringenrechtspraak.org

Website: www.gcbo.nl
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Neem een kijkje op onze school ga naar:
deontdekking.pcboapeldoorn.nl
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ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS 
De Ontdekking PC Jenaplanschool
Schopenhauerstraat 277

7323 MB Apeldoorn

tel: 055 - 366 35 40
e-mail: deontdekking@pcboapeldoorn.nl

website: deontdekking.pcboapeldoorn.nl

facebook: PC-Jenaplanschool-De-Ontdekking

Twitter: @ontdekkingpcbo

Het team
Op Jenaplanschool De Ontdekking werkt een jong en dynamisch 

team met passie en bevlogenheid aan kwalitatief hoogstaand 

Jenaplanonderwijs voor kinderen uit de wijk en uit andere delen 

van Apeldoorn.

Sabrina Zwarts - Bol
sbol@pcboapeldoorn.nl

Marga-van den Berg-Kok
mkok@pcboapeldoorn.nl

Eesje Eggink - Vink
evink@pcboapeldoorn.nl 

Carline Kooij - Thijs
ckooij@pcboapeldoorn.nl 

Karin Roest
kroest@pcboapeldoorn.nl 

Jelle Visser
jvisser@pcboapeldoorn.nl 

Sander Zwetsloot
szwetsloot@pcboapeldoorn.nl 

Tamara de Kruijf
tkruijf@pcboapeldoorn.nl 

Monique Velthoen 
mvelthoen@pcboapeldoorn.nl

Suzan Wildeboer
swildeboer@pcboapeldoorn.nl



De Ontdekking is onderdeel van:

De Ontdekking 
Schopenhauerstraat 277

7323 MB Apeldoorn

Tel.: 055 366 35 40

deontdekking.pcboapeldoorn.nl


