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Alles over
onze school van

A t/m Z



WELKOM BIJ ONZE SCHOLEN!

In deze gids lees je alles over onze Diamantscholen. 

Over onze concepten, het continurooster, hoe we 

omgaan met verlof en hoe wij met jou als ouder 

samenwerken en communiceren. Beschreven van  

A tot en met Z. 

Mocht je vragen hebben na het lezen van deze gids  

of andere vragen hebben, stel ze dan gerust. 

Vriendelijke groet,

Team De Diamant 
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AA van… 
AANMELDEN

Wanneer je besluit om je kind bij één van onze Diamantscholen 

aan te melden dan kun je hiervoor een inschrijvingsformulier 

ophalen bij de school. Inschrijven kan pas als je kind is geboren. 

Voorlopige inschrijvingen zijn niet mogelijk. Wel is het mogelijk 

om alvast kenbaar te maken dat je belangstelling hebt. Wij 

hanteren een uniform inschrijvingsformulier waarop je als 

ouder de keuze voor één van de vier concepten kenbaar kan 

maken. Het ingevulde formulier kan je inleveren op één van 

de locaties. De directeur/locatieleider van de desbetreffende 

locatie stuurt het formulier naar de leerling administratie 

van PCBO Apeldoorn. Je ontvangt, binnen zes weken een 

inschrijvingsbevestiging. Na inschrijving nemen wij vanuit de 

locatie contact met je op op het moment dat je kind bijna naar 

school kan gaan. Er zijn Apeldoorn breed afspraken gemaakt 

over de inschrijvingsprocedure. Deze staan op onze website 

vermeld, maar kunnen ook door de directie van de school 

mondeling toegelicht worden.

Aantal uren onderwijs
Kinderen moeten gedurende hun achtjarige schoolloopbaan 

7.520 uur naar school. Op De Diamant vullen wij dit in door de 

kinderen in de groepen 1 tot en met 4 3.520 uur onderwijs 

aan te bieden. De kleuters van De Diamant gaan 840 uur naar 

school. De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen 920 uur les. 

De groepen 5 tot en met 8 moeten aan het eind 4.000 lesuren 

hebben ontvangen. De bovenbouwleerlingen bij ons op school 

krijgen 1.000 uur onderwijs per schooljaar. 

Adres
De scholengroep De Diamant bestaat uit drie scholen met  

ieder een apart brin nummer.

PCBO De Diamant Het Kristal (brin-nummer 17FK)

Laan van de Charleston 71

7323RV Apeldoorn

055 - 763 04 02

PCBO De Diamant Het Rooster (brin-nummer 30AR)

Laan van de Leeuw 299

7324BD Apeldoorn

055 - 366 56 71

PCBO De Diamant Beemte (brin-nummer 17PC)

Beemterweg 31

7341PC Beemte Broekland

055 - 312 13 77

Afspraken
Op onze scholen spreken we niet van regels, maar van afspraken. 

Een afspraak maak je samen en een regel wordt van bovenaf 

opgelegd. Op die manier willen wij niet met elkaar omgaan. Ieder 

kind moet zich serieus genomen en veilig voelen op school. 

Om de doorgaande lijn te bewaken is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk dezelfde afspraken voor de kinderen gelden. Door met 

de kinderen afspraken te maken, weten de kinderen waar ze 

aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Duidelijke kaders 

zorgen voor structuur en veiligheid. Wanneer een kind zich veilig 

voelt, zal het zich goed kunnen ontplooien en ontwikkelen. De 

kinderen zijn op de hoogte van de schoolafspraken. Iedere maand 

staat één van de schoolafspraken centraal. De allerbelangrijkste 

afspraak van de school is: 

Iedereen is anders, 
iedereen hoort erbij!
De verdere afspraken die wij op school hanteren zijn:

• samen spelen is gezellig;

• zorg goed voor elkaar;

• luister naar elkaar;

• geef elkaar complimentjes;

• help een handje;

• eerst vragen, dan pas lenen;

• maak het goed na een ruzie;

• binnen, is beginnen;

• we lopen rustig door de school;

• erover praten is geen klikken.

« TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
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BB van…
BUITENSCHOOLSE
OPVANG (BSO)

BSO is opvang na schooltijd en tijdens vakanties. De kinderen 

die naar de BSO gaan, krijgen eerst wat drinken en fruit. De 

pedagogisch medewerk(st)ers bieden regelmatig activiteiten 

aan. Dit varieert van handenarbeid tot dans, van koken tot sport. 

Uiteindelijk bepalen de kinderen zelf wat ze gaan doen. Of ze 

deelnemen aan georganiseerde activiteiten in de vorm van 

workshops of kiezen voor vrij spel, toneelspelen, computeren, 

lekker buiten spelen, met elkaar kletsen of huiswerk maken:  

alles is mogelijk. Na schooltijd is er niks verplicht! 

De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen 

het naar hun zin hebben. Er zijn duidelijke groepsafspraken 

bijvoorbeeld over buitenspelen, speelgoed delen, pesten 

etc. Ook bij kinderopvangorganisaties is er sprake van 

kinderparticipatie. Spelenderwijs worden de kinderen betrokken 

bij het meedenken over activiteiten, regels en aanschaf van 

speelgoed en materialen.

•  In onze locatie Het Kristal verzorgt Kinderopvang Doomijn 

de BSO; De Toermalijn. De Toermalijn heeft eigen ruimtes in 

de multifunctionele accommodatie Het Kristal waar ook Het 

Kristal zit. De BSO maakt ook gebruik van ruimtes van school. 

•  In onze locatie Het Rooster verzorgt Mam’s kinderopvang 

de BSO. Zij maken gebruik van verschillende ruimtes van de 

school. 

•  In onze locatie De Beemte verzorgt Kinderopvang  

Doomijn de BSO. 

 

Brede school
De Diamantscholen zijn een brede school. Dit houdt in dat wij 

ons realiseren dat wij, als school, onderdeel zijn van een buurt 

of wijk. Wil een kind stralen, dan moet er niet alleen een goede 

verstandhouding zijn tussen school en gezin, maar ook tussen 

school en buurt. Goed op de hoogte zijn van wat er speelt op 

school, thuis en in de buurt, zodat je zaken goed op elkaar kunt 

afstemmen. 

Op onze scholen proberen we op diverse manieren te werken als 

brede school. Zo zijn er inloopochtenden, verteltassen, thema/

ouderavonden, logopedie en fysiotherapie bij ons op school om 

de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten, maar ook 

om de betrokkenheid van ouders bij school te verstevigen. Wij 

willen een uitdagende school zijn voor kinderen waar je tijdens 

schooltijd, maar ook na schooltijd veel kunt leren en beleven. 

Daarom hebben we een bewuste keuze gemaakt in onze 

partners voor kinderopvang. 

Brengen en halen van kinderen
Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms vriendjes 

per auto naar school. We verzoeken je om bij het laten in- en 

uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van 

alle kinderen. 

Dat kan door aan de Laan van de Leeuw:

•  In de schoolomgeving extra te letten op spelende en 

overstekende kinderen;

•  Te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats;

•  De kiss and ride zone alleen te gebruiken voor het afzetten 

van je kind en niet om je auto te parkeren.

Dat kan door aan de Laan van de Charleston:

•  In de schoolomgeving extra te letten op spelende en 

overstekende kinderen;

•  Te parkeren langs de stoep, maar wel graag de ingang naar het 

plein vrij laten voor kinderen en ouders die op de fiets komen.

Dat kan door aan de Beemterweg:

•  In de schoolomgeving extra te letten op spelende en 

overstekende kinderen;

•  Te parkeren langs de weg, maar niet voor of in de buurt van de 

ingang van het plein zodat kinderen die met de fiets op school 

zijn gekomen veilig weg kunnen fietsen. Het meest prettig en 

veilig is parkeren bij het buurthuis.

•  Wij vragen extra aandacht om je kinderen veilig van A naar B 

te laten gaan. De politie controleert geregeld of dit goed gaat. 

« TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
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CC van… 
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 onze school.

De gezondheid van je kind volgen 

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

geboorte van je kind ben je op het consultatiebureau geweest bij 

de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool 

ziet je kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. In het jaar dat 

je kind vijf jaar is, wordt je uitgenodigd om samen naar het CJG 

te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt je kind en 

bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er 

een ogentest en gehoortest gedaan. Er is gelegenheid om vragen 

te stellen en eventuele zorgen te delen. Eventueel maakt het 

CJG dan nog een extra afspraak of maken ze een afspraak met 

de schoolarts van het CJG. Als je kind in groep 2 zit, krijg je een 

vragenlijst van de logopediste van het CJG. Deze gaat over taal en 

praten. Ook de leerkracht van het kind krijgt een vragenlijst. Het 

kan zijn dat ze je uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste 

als dat voor je kind helpend kan zijn. Ook als je kind in groep 7 

zit, word je uitgenodigd om samen met je kind naar het CJG te 

komen. Ze meten en wegen. Ook tijdens dit onderzoek nemen 

ze de tijd om vragen te stellen of eventuele zorgen te delen. Je 

bespreekt dan samen de lichamelijke veranderingen van het kind 

in de (komende) puberteit. 

Kernteam 

Maak je of de leerkracht van je kind zich zorgen over je kind? 

Vraag dan gerust via de intern begeleider van onze school 

advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende 

professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met 

jou en je kind mee. Samen kun je bespreken en bekijken wat er 

eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 

Contact

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

E-mail: info@cjgapeldoorn.nl
Website: www.cjgapeldoorn.nl
Social media: www.facebook.com/CJGapeldoorn 

Combinatiefunctionaris
De gymlessen worden op onze scholen verzorgd door 

een vakdocent lichamelijke opvoeding. Hij of zij geeft op 

verantwoorde manier les. Deze vakdocent is als combinatie 

functionaris in dienst van Accres en werkt van daaruit op school. 

Het heet een combinatiefunctionaris omdat deze vakdocent 

zowel binnen als buiten schooltijd activiteiten verzorgd voor de 

kinderen van onze school. 

Zo doen wij ieder jaar mee aan de scholierencross, de voetbal-

wedstrijden, de slagbalwedstrijden, enzovoort. Hij of zij 

organiseert verder één keer per jaar een sportdag. 

Computeronderwijs
Op onze scholen zien wij de computer als een belangrijk 

middel om het zelfstandig leren te ondersteunen. Het biedt 

kinderen de mogelijkheid om op een eigen gekozen moment en 

onafhankelijk van de leerkracht de oefenstof te verwerken of 

om met verdiepingstof aan de gang te gaan.

Daarnaast biedt de digitale media mogelijkheden om de wereld 

om je heen te verkennen. Dit kan hulp bieden bij het maken van 

een werkstuk, powerpoint/presi presentatie, het houden van 

een spreekbeurt of boekbespreking. Wij werken zelf ook veel 

digitaal. Wij volgen de ontwikkeling van kinderen digitaal. 

Wij vinden dat de kinderen bij het verlaten van onze scholen het 

volgende moeten kunnen:

•  Kunnen omgaan met de basisprincipes van een 

tekstverwerkingsprogramma (Word); 

•  Kunnen omgaan met de basisprincipes van het gebruik  

van internet;

•  Informatie kunnen verzamelen via het internet;

•  Zelfstandig email ophalen en verzenden;

•  Het maken van een eenvoudige presentatie met ‘Powerpoint’

•  Voor kinderen die dit willen een type cursus (type-basic)

•  Wij vinden het van groot belang dat de kinderen goed 
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voorbereid zijn op het gebruik van ICT in het voortgezet 

onderwijs. En daarom werken wij er voortdurend aan de vraag 

hoe ICT ons onderwijs kan verrijken. 

Continurooster
Alle kinderen die naar school gaan op één van de drie 

Diamantscholen krijgen te maken met het continurooster. 

Dit betekent dat de kinderen de hele dag op school blijven en 

niet naar huis gaan tussen de middag. Tussen de middag is de 

pauze drie kwartier en worden de kinderen opgevangen door 

iemand van het eigen personeel. Niet alle groepen gaan elke 

dag dezelfde tijden naar school, zie hiervoor onder het kopje: 

schooltijden.

Coöperatief leren
Het team is geschoold in coöperatief leren (samenwerkend 

leren) en we zijn hierin gecertificeerd. De kenmerken van 

coöperatief leren zijn:

•  Directe interactie tussen leerlingen in groepjes; in de 

uitwisseling van gedachten en ideeën zit de leerwinst;

•  Het creëren van wederzijdse afhankelijkheid; de opdracht 

wordt door de leerkracht zo geformuleerd dat de groep alleen 

succes kan hebben als alle leden van de groep zich inzetten en 

een bijdrage leveren; 

•  Individuele verantwoordelijkheid; elke leerling is zelf 

verantwoordelijk voor zijn eigen leren en gedrag, niet alleen 

het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook persoonlijk 

beoordeeld op prestaties.

In alle groepen zijn de leerkrachten bezig met coöperatief leren. 

Er zijn aparte oefeningen, maar ook de lessen uit de methode 

kunnen op deze manier gemaakt c.q. behandeld worden.

« TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
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EDD van...
DE DIAMANT

De Diamant is de naam van onze school. Wij hebben voor deze 

naam gekozen omdat een diamant duurzaam, helder, open, 

transparant, kostbaar en door de verschillende facetten iedere 

keer weer anders is. Deze eigenschappen vonden wij mooi en 

wilden we terug laten keren in onze visie en in ons onderwijs. 

Het motto van de school, dat voortvloeit uit de inauguratierede 

van Nelson Mandela is: ‘Laat kinderen stralen’. Hiermee geven 

wij aan dat wij het fijn vinden om kinderen te laten stralen. 

Volgens ons kan dat alleen als kinderen het fijn hebben op 

school, maar ook in de buurt en thuis. Wij geven met ons 

motto dus ook aan dat wij ouder- en buurtbetrokkenheid erg 

belangrijk vinden. Vanuit dit motto, volgt onze belangrijkste 

afspraak: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij. In onze 

multiculturele samenleving vinden wij tolerantie en het gevoel 

te hebben, geaccepteerd te worden zoals je bent, een noodzaak. 

Daarom gaan wij graag met elkaar om op een positieve manier, 

op zoek naar ieders talent en vanuit vertrouwen naar elkaar, 

de samenleving en de toekomst. Zo hopen wij van De Diamant 

een school te maken die duurzaam blijkt te zijn, helder, open en 

transparant is in de dingen waarvoor wij staan en vanuit onze 

waarden en normen het beste voor hebben met het kostbaarste 

wat je bezit: jouw kind.

E van...
EINDTOETS GROEP 8 & VO

Op De Diamant geven wij eind groep 7 alle kinderen een 

pré-advies en in de eerste week na de kerstvakantie in groep 

8 het definitieve advies voor Voortgezet Onderwijs (VO). Dit 

is een advies gebaseerd op de ontwikkeling van het kind op 

dát moment, waarbij de resultaten van de Citotoetsen en 

de methodetoetsen richtinggevend zijn. Daarbij kijken wij 

eveneens naar de taakgerichtheid en motivatie van het kind en 

de voorwaarden om tot leren te kunnen komen. Kortom; wat de 

stimulerende en belemmerende factoren van een kind zijn voor 

zijn of haar ontwikkeling.

De Cito resultaten geven een eerste richting voor een  

advies voor VO: 

Toets score Uitstroom / niveau

I / I+ VWO

II HAVO

III TL

IV Kader

V / V- Basis / pro

De vakgebieden begrijpend lezen en rekenen wegen het zwaarst 

om te komen tot een samenvattend advies voor VO. Deze 

vakgebieden geven het beste de mogelijkheden weer op welke 

wijze en in welke mate het kind in staat is tot het leggen van 

verbanden en het toepassen van strategieën. De methodetoetsen 

worden naast de Citoscores gelegd om te vergelijken. Geven 

beide toetsen eenzelfde beeld weer of wijkt het af?

Een kind is meer dan de bovenste 7 centimeter van het lichaam 

Niet alleen de cognitieve capaciteiten spelen een rol bij de bepaling 

van het advies. Bij het opstellen van het advies is de taakgerichtheid 

van een kind, de werkhouding en hoe een kind omgaat met 

huiswerk mede bepalend bij de uiteindelijke totstandkoming van 
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het advies. Daarbij speelt de mate van zelfstandigheid, omgaan 

met fouten, doorzetten, probleem oplossend kunnen denken en 

handelen en de mate van (on)afhankelijkheid van de leerkracht 

mee. Als hierin nog tips of ontwikkelpunten zitten, worden deze 

met het kind én de ouders besproken. Dat gebeurt in voorgaande 

jaren tijdens de portfoliogesprekken en ook tussentijds als er 

zorgen of vragen zijn vanuit thuis of school.

Hulpmiddelen bij het bepalen van het advies

Het komen tot een gedegen advies voor VO is maatwerk en 

afhankelijk van verschillende factoren. Voor het samenstellen 

van het advies maken we gebruik van diverse hulpmiddelen. 

Zoals de ADIT; digitale intelligentietest. Kinderen maken deze 

in oktober. Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten 

van een leerling gemeten. Deze test geeft naast de verbale- en 

non-verbale intelligentie ook een advies voor het voortgezet 

onderwijs. Het is bij de onderbouwing van het schooladvies 

en bij het indiceren van de ondersteuningsbehoefte (LWOO/

PRO) niet alleen belangrijk om te kijken naar de didactische 

en sociaal- emotionele ontwikkeling, maar ook naar de 

capaciteiten van een leerling, dat wat een leerling in huis heeft. 

Zo geeft de IEP Eindtoets weer wat de leerling tot zover geleerd 

heeft op de basisschool. De ADIT geeft daarnaast een indicatie 

van de mogelijkheden van een leerling. Deze capaciteiten 

dragen bij aan het inzichtelijk maken van het vermogen van  

een leerling.

Tijdpad

Periode groep 7 Activiteit.

Eind schooljaar Je kind krijgt een pré-advies voor VO tijdens het laatste portfoliogesprek.

Periode groep 8 Activiteit.

Begin september
Tijdens de informatieavond vertelt de leerkracht over de wijze van advisering voor VO, zoals we dat op de 
Diamant regelen.

Eind september/ 
begin oktober

Voorlichting op VO over verwijzingsprocedure van basisschool naar VO.

Eind oktober / begin 
november

Groep 8 maakt de Citotoetsen. 

Eerste week na de 
kerstvakantie

Adviesgesprekken VO met kind, ouders/verzorgers en leerkracht. Het advies van de basisschool is leidend. 

Tot 1 maart 

Als ouder kies je een geschikte school in het VO en levert daar ook het inschrijfformulier in. Als ouder mag 
je je wens voor VO aangeven, ook als dat afwijkend is van het advies dat school geeft. De VO-school bepaalt 
of je kind geplaatst wordt of niet. Binnen Apeldoorn is afgesproken dat je als ouder bericht krijgt van de VO-
school of jouw kind is toegelaten. Soms kan bepaald worden dat de basisschool dit doet. De VO-school en 
de basisschool stemmen dit met elkaar af.

April De kinderen maken de IEP Eindtoets.

Half mei De school en kinderen ontvangen de uitslag van de IEP Eindtoets.

Half mei

Binnen een week kunnen ouders een gesprek aanvragen met de basisschool om het advies aan te passen. 
Wanneer het advies van de IEP Eindtoets hoger uitvalt dan het advies van school, zijn wij  verplicht om het 
advies te heroverwegen. De basisschool bepaalt uiteindelijk of het advies aangepast wordt of niet. Wanneer 
de IEP Eindtoets een hoger advies geeft dan de school had geadviseerd en de ouders het advies van de IEP 
Eindtoets graag willen volgen, gaat de school in de regel mee en stelt het advies naar boven bij. Naar beneden 
bijstellen zal door de school niet worden gedaan, tenzij ouders, basisschool en VO dat alsnog wensen.

« TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
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F

Engelse les
Vanaf groep 1 maken de kinderen die onze school bezoeken 

kennis met de Engelse taal. Waarom nu beginnen in groep 1? Het 

is gebleken dat de gevoelige periode om een tweede taal aan te 

leren ligt tussen 4 en 7 jaar. Hun algemene taalgevoeligheid neemt 

hierdoor toe, de intelligentie verbetert en het geheugen wordt 

positief beïnvloed. We gaan van start met de methode ‘Join in’, dit 

is een methode die aansluit bij de belevingswereld van het jonge 

kind. Verder werken we met prentenboeken en Engelse liedjes. 

Het vroeg, vreemde talen onderwijs wordt gestimuleerd door het 

Europees platform. De kleuters van nu zijn de wereldburgers van 

2030 en kunnen zich zo handhaven in de ons omringende landen. 

Ervaringsgericht onderwijs (EGO)
Bij EGO staan welbevinden en betrokkenheid centraal. De 

leerkracht wil de betrokkenheid, die de kinderen vanuit zichzelf 

hebben, de ruimte geven en als die betrokkenheid er niet is, dan 

proberen we die te activeren. EGO legt nadruk op het feit dat ‘de 

staat van betrokkenheid’ het moment van fundamenteel leren 

is en niet een moment om leerkrachtbedachte interventies te 

plegen. Dus als ze betrokken zijn, dan laat je ze gaan! 

De bedoeling is, dat er in kinderen creatieve processen plaats-

vinden: leren en ontwikkeling op basis van hoge betrokken heid. 

Wanneer kinderen zich onvoldoende welbevinden, zullen eerst 

bevrijdingsprocessen in gang moeten worden gezet. De leerkracht 

zet alles in het werk, hen te helpen zich los te maken van de 

belemmeringen voor hun ontwikkeling. EGO richt zich op het 

dynamische proces dat zich afspeelt tussen kinderen onderling 

en tussen kinderen en leerkracht. De leerkracht hanteert de 

ervaringsgerichte dialoog in de gesprekken met kinderen. 

Activiteiten hebben een hogere kans van slagen als  

rekening gehouden wordt met de volgende vijf factoren:

•  Sfeer en relatie:

-  Een goede sfeer in de groep en onderlinge relaties die 

ontspannen en ontwikkelings bevorderend zijn.

-  Deze factoren zijn terug te vinden in de werkvormen  

Kring en Forum. 

•  Werken op niveau:

-  Werk op het niveau dat een kind aankan en het  

tegelijkertijd uitdaagt.

- De werkvorm Contractwerk komt uit deze factor voort.

•  Werkelijkheidsnabijheid:

-  Werk dat werkelijkheidsnabij is en daarom voor kinderen 

interessant. 

- Tijdens de werkvorm Projectwerk zie je dit terug.

•  Activiteit: 

- De mogelijkheid tot activiteit, daadwerkelijk zelf iets doen. 

- Terug te vinden in de werkvorm Ateliers. 

•  Vrij initiatief: 

- De mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief.  

- De werkvorm Vrije Keuze biedt hiertoe de mogelijkheid.

Extra hulp
Soms is het nodig om het programma van een kind (voor 

een kortere of langere tijd) aan te passen aan zijn of haar 

ontwikkeling. Het kind krijgt een eigen leerprogramma. Dit 

programma wordt in de klas (atelier) bij de desbetreffende 

leerkracht uitgevoerd. 

Ook is het mogelijk dat een kind meedoet met het onderwijs-

programma van een jaar lager of hoger. Voordat het programma 

van kinderen aangepast wordt, vindt er altijd overleg plaats met 

de ouders.

F van...
FEESTEN EN FEESTJES…

Op De Diamant wordt in eerste instantie natuurlijk hard gewerkt, 

maar wij vinden ook dat er zo nu en dan tijd moet zijn voor een 

feestje. Wat is bij ons op school nu een reden tot feestvieren? 

Dit zijn de belangrijkste: 

Afsluiting schooljaar

Ieder schooljaar wordt afgesloten met een gezamenlijke 

activiteit voor ouders en kinderen. Eén keer per twee 

jaar organiseert onze Ouderraad een pleinfeest en in de 
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tussenliggende jaren zorgt het team voor een passende 

afsluiting. Denk aan een wandeltocht, een fietstocht, een 

filmavond o.i.d.

De verjaardag van je kind

De jarige wordt toegezongen en krijgt een grote kaart waarop 

de aanwezige leerkrachten hun naam en felicitatie schrijven. En 

natuurlijk wordt er door de jarige getrakteerd. Op De Diamant 

vinden wij het belangrijk dat de traktaties gezond zijn.

Juffen- en meestersdag

Op een van te voren vastgestelde dag vieren alle juffen en 

meesters hun verjaardag. Er wordt dan door de hele school 

feest gevierd. De kinderen mogen verkleed op school komen, de 

juffen en meesters trakteren en we doen samen leuke spelletjes

De viering

Drie keer per jaar organiseren wij een viering. Een van de drie 

concepten bereidt samen, aan de hand van een thema, een 

gezellige viering voor. Dit kan zijn door het opvoeren van een 

toneelstukje, een playbacknummer, het zingen van een lied, 

het voordragen van zelfgemaakte gedichten of het bespelen 

van een instrument. Treedt het onderwijsconcept dat jouw kind 

volgt op? Dan ben je van harte welkom om de viering bij te 

wonen.

Binnen de drie concepten vinden, gedurende een schooljaar, 

nog meerdere vieringen plaats. Te denken valt hierbij aan 

een afsluiting van een thema, een talentenpresentatie, een 

tentoonstelling o.i.d. Voor deze vieringen krijg je als ouder een 

aparte uitnodiging.

Het Sinterklaasfeest

Begin december brengt Sinterklaas een bezoek aan De Diamant. 

Na een feestelijke aankomst bezoekt hij de onderbouwgroepen 

waar een speciaal samengesteld programma op hem wacht. Sint 

bezoekt de bovenbouwgroepen maar kort, want daar hebben de 

kinderen lootjes getrokken en zijn ze bezig met het uitpakken 

van de surprises en het lezen van de gedichten.

Het kerstfeest

Het kerstfeest vieren we samen met de kinderen en hun ouders/

verzorgers. Van tevoren wordt er door de kerstcommissie een 

viering samengesteld.

Het Paasfeest

Rond Pasen organiseren we een Paasontbijt op school. Na het 

gezamenlijke ontbijt gaan alle kinderen naar de speelzaal voor 

een Paasviering. 

Projectweek

Op PCBO De Diamant Beemte en binnen het PGO concept zijn 

we ieder jaar één of meerdere weken bezig met een project. 

Binnen PCBO De Diamant Beemte en het PGO-concept wordt 

dan aan een gezamenlijk onderwerp/thema gewerkt. Zoveel 

mogelijk lessen proberen we op dit onderwerp af te stemmen. 

Vaak wordt er als afsluiting van het project een tentoonstelling 

georganiseerd, waarop het gemaakte werk van je kind te 

bewonderen is. Dit geldt alleen voor PCBO De Diamant Beemte 

en het PGO concept omdat binnen de andere concepten het 

hele schooljaar door met thema’s gewerkt wordt. 

Sport- en speldag 

Ieder jaar wordt er in juni een sport en speldag georganiseerd 

door de combinatiefunctionaris, in samenwerking met 

stagiaires van de (C)ALO of Cios opleiding. Alle kinderen doen 

hier aan mee.

Pleinfeest 

Eén keer in de twee jaar wordt er door de Ouderraad van onze 

school een pleinfeest georganiseerd. Kinderen, ouders, opa’s, 

oma’s en buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om op dit 

pleinfeest te komen om met elkaar een spelletje te spelen, iets 

lekkers te eten of te genieten van een optreden van één van de 

kinderen.
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GG van...
GESCHEIDEN OUDERS 

Bij een scheiding verschilt het per gezin hoe er wordt omgegaan 

met de informatie die vanuit de school naar de ouders gaat; 

wie krijgt welke informatie? Wie heeft waar recht op? Hoe is 

dit onderling geregeld? Daarom hanteren wij de onderstaande 

informatie als richtlijn. 

We worden meestal geconfronteerd met één van de volgende 

drie situaties:

A.  De ouders van een kind zijn uiteen zonder dat er sprake is van 

een scheiding van tafel en bed of van echtscheiding; 

In dit geval mogen de scholen ervan uitgaan dat de informatie 

die we naar het huisadres van het kind sturen beide ouders 

bereikt. We gaan er dan van uit dat ouders elkaar informeren 

en hoeven als school niet apart de andere ouder te 

informeren, tenzij je als ouder je bij de school meldt en vraagt 

naar deze informatie. Dan moeten wij deze informatie delen. 

B.  De ouders zijn uiteen en de rechter heeft bepaald dat beide 

ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen.

In dit geval mogen we als scholen erop aandringen dat de 

informatie via de ene ouder ook aan de andere ouder wordt 

doorgegeven. De informatie wordt dus naar één adres 

gestuurd. Ook in deze situatie geldt dat als je als ouder je bij de 

school meldt en vraagt naar deze informatie dat wij dit delen.

C.  De ouders zijn uiteen en de rechter heeft bepaald dat één van 

beide ouders met het ouderlijk gezag zal worden belast. 

In dit geval hebben we als scholen een (passieve) 

informatieplicht ten aanzien van de ouder die niet met het 

ouderlijk gezag is belast. Dit betekent dat we die ouder niet 

hoeven te informeren, tenzij diegene om informatie vraagt. 

Een basisprincipe in de wet is wel dat de ene ouder de 

ander informeert. Wanneer dit niet gebeurt heeft de niet-

verzorgende ouder het recht rechtstreeks aan de school om 

informatie te vragen. 
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Op welke informatie heb je recht bij een scheiding?

Ouders die in de situatie a of b verkeren, hebben recht op alle 

informatie waarover de school beschikt. Ze hebben ook het 

recht van inzage in het kind-dossier; ze mogen aan dit dossier 

gegevens toevoegen, ze mogen er gegevens uit verwijderen en 

gegevens corrigeren. Anders ligt het met ouders die in situatie 

c verkeren. In de praktijk doen zich de meeste problemen 

voor bij het informeren van de ouder die niet is belast met 

het ouderlijk gezag. Het recht van deze ouder strekt zich uit 

tot alle informatie die de school, naar eigen gebruik, over de 

vorderingen van de kind verstrekt. Concreet gaat het daarbij om 

de volgende elementen:

•  uitnodigingen voor rapport besprekingen en ouderavonden; 

de mondelinge informatie die bij zulke gelegenheden wordt 

verstrekt;

•  de toezending of overhandiging van het rapport;  

het overleg over handelingsplannen;

•  de toezending van het afschrift van het onderwijskundig 

rapport bij wisseling van school of bij het verlaten van de 

school; de ontvangst van de beslissing van de PCL inzake 

de noodzaak van plaatsing op een speciale school voor 

basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband.

Het informatierecht van de niet met het ouderlijk gezag belaste 

ouder is onderhevig aan twee belangrijke beperkingen:

•  De ouder heeft alleen recht op informatie als hij/zij daarom 

vraagt. De scholen hoeven die informatie niet zelf te geven 

(passieve informatieplicht). En bovendien: de school hoeft alleen 

díe informatie te verstrekken waar expliciet om wordt gevraagd.

•  De scholen kunnen weigeren de gevraagde informatie te 

verstrekken wanneer we van mening zijn dat het niet in het 

belang van het kind is.

In welke vorm heb je recht op informatie?

Een vraag die we regelmatig krijgen is hoe we de ouder die 

niet met het ouderlijk gezag is belast informeren. Dan kan je 

als richtlijn aanhouden: de vorm zoals die op onze scholen 

gebruikelijk is. Informatie die meestal mondeling wordt 

gegeven (bijvoorbeeld bij rapportgesprekken) hoeven we dan 

niet schriftelijk nog te verstrekken. 

 

Gezonde school
Wij willen kinderen graag gezond gedrag aanleren, zowel in hun 

voedings- en drinkpatroon, als in gedrag. Het bewust worden 

van het belang van gezond gedrag is ons uitgangspunt, het 

doel dat kinderen leren om zelf gezond te leven. Dit ervaren de 

kinderen onder andere op de woensdag. Dan is het waterdag! 

Alle kinderen ontvangen van school een bidon. Het is de 

bedoeling dat je als ouder/verzorger de bidon zelf thuis vult met 

water. Natuurlijk juichen wij het van harte toe dat de bidon met 

water ook op andere dagen dan de woensdag meegenomen 

wordt naar school. De bidon mag op school bijgevuld worden als 

kinderen meer behoefte aan water hebben. 

Richtlijnen voor het gebruik van de bidons

Elk kind heeft zijn of haar eigen persoonlijke bidon: dit is erg 

belangrijk voor de hygiëne. Schrijf zowel op de bidon als de 

dop de naam van het kind, zodat je kind altijd zijn of haar eigen 

bidon kan gebruiken. 

Alleen voor water

De DrinkWater bidons zijn uitsluitend en alleen bedoeld voor 

het drinken van water. Het is niet de bedoeling dat de bidons 

worden gebruikt voor zoete of ongezonde dranken.

 
Groepsindeling en samenstelling groepen                                                          
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het 

toewijzen van groepsleerkrachten op een groep wordt gedaan 

door de directie van de school. We houden daarbij rekening 

met bijvoorbeeld de verwachte leerlingaantallen, wensen van 

leerkrachten, de groepssamenstellingen en randvoorwaarden 

zoals wet- en regelgeving. Het bespreken van de groepsindeling 

inclusief toewijzing van leerkrachten aan een groep gebeurt 

in een teamvergadering. De Personeelsgeleding van de 

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Mocht je als 

ouder vragen of opmerkingen hebben over de groepsindeling, 

dan kun je terecht bij de leerkracht of de directie.
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H van...
HELPEN OP SCHOOL

We hebben regelmatig helpende handen nodig bij verschillende 

activiteiten. Fijn als je als ouders ons ondersteunt daarbij. 

Bijvoorbeeld bij het geven van een gastles, helpen bij creatieve 

vorming, rijden naar de bieb of bioscoop, het controleren op 

hoofdluis, helpen bij een excursie, schoonmaken, etc. We 

zien een grote toegevoegde waarde in je hulp bij dit soort 

activiteiten en zien ook dat we op deze manier samen onderwijs 

(nog) beter maken. Bij dit soort activiteiten is het wel zo dat we 

als leerkracht of directie eindverantwoordelijk zijn voor de gang 

van zaken en dat jouw hulp dienstverlenend en ondersteunend 

daaraan is. Daarin rekenen we op een goede samenwerking. 

Hoofdluis
Zoals je ongetwijfeld weet is hoofdluis een hardnekkig 

probleem. Bij het controleren op en tegengaan van luizen 

hebben we je hulp als ouder hard nodig. Daarom is er een groep 

betrokken ouders die de hoofden van kinderen en leerkrachten 

onderzoekt op hoofdluis. Dit gebeurt in de week na elke 

schoolvakantie. Is er in een groep hoofdluis, dan komt dit team 

wekelijks terug om de kinderen te controleren. Zo hopen we dat 

hoofdluis geen kans krijgt. Heeft je kind hoofdluis? Dan laten 

we dit aan je weten en geven we je tips over hoe je dit kunt 

bestrijden. Uiteraard gaan we integer om met deze informatie.

I van...
IDENTITEIT

Wij zijn christelijke ontmoetingsscholen. Respect voor elkaar, 

voor anderen en hun mening, voor de schepping, de natuur: dat 

is wat wij kinderen leren. Wij proberen de kinderen te leren om 

te leven volgens de boodschap van Jezus Christus, zoals die in 

de Bijbel te vinden is. Iedereen, die onze protestants-christelijke 

identiteit respecteert, is van harte welkom op onze school, 

ongeacht geloof of achtergrond. Vanuit onze eigen christelijke 

identiteit zien wij een andere levensbeschouwelijke identiteit 

als gelijkwaardig. Doordat kinderen leren reflecteren op hun 

eigen levensbeschouwelijke ideeën, hopen wij vervolgens dat 

zij hun eigen levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen. Wij 

vinden de ontmoeting met de ander de kans van je leven voor 

je eigen ontwikkeling. Dat is wat wij onze leerlingen willen 

meegeven en het is de basis voor onze visie op onderwijs. 

Intensieve Taalklassen
Wanneer je kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik 

maken van de intensieve taalklas. De Intensieve Taalklassen 

zijn verbonden aan tien basisscholen in Apeldoorn. De PCBO-

scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De 

Wegwijzer, PCBO Emmaschool en PCBO Prinses Margriet.  

Taalachterstand 

Wanneer je kind een taalachterstand heeft dan kan het gebruik 

maken van de intensieve taalklas. De meeste scholen hebben 

deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 maar 

ondersteuning in latere groepen komt ook voor.  

Taalklas voor nieuwkomers 

Wanneer je kind nog niet zo lang in Nederland is en een 

grote taalachterstand heeft, volgt het taalonderwijs in een 

bovenschoolse taalklas. Als er plaats is, kan je kind vanaf 

groep 5 twee dagen per week naar deze bovenschoolse 

Intensieve Taalklas. De taalklas wordt gegeven op basisschool 

De Zevensprong, Pythagorasstraat 384 in Apeldoorn. In deze 

taalklas wordt het kind taalvaardiger gemaakt. Het accent ligt op 

ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht 

besteed aan mondelinge communicatie en ‘begrijpen wat je 

leest’. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de 

onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, 

spellen en rekenen. De rest van de week zitten kinderen in hun 

eigen klas en volgen zij op hun eigen school les. Scholen kunnen 

gebruik maken van dit initiatief om voor kinderen die na groep 4 

instromen een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 
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Contact

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor 

basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn).  

Kijk voor meer informatie op de website van Intensieve 

taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail 

(in overleg met de groepsleerkracht en/of intern begeleider) 

met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl. 

Inval bij afwezigheid van een leerkracht
Wanneer een leerkracht afwezig is, organiseren we een 

vervanger. Veelal lukt dit. In een enkel geval niet. We proberen 

altijd het probleem eerst zelf op te lossen. In uiterste nood 

gebeurt het dat een groep kinderen een dag of dagdeel vrij 

krijgt. Wij melden dit zo snel mogelijk aan de ouders. Mocht het 

zo zijn dat je die dag geen opvang voor je kind(eren) hebt, dan 

kijken wij graag mee naar een oplossing.

K van…
KIDS COLLEGE APELDOORN 

Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor 

nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. 

Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de 

boeiende wereld van professionals op het gebied van o.a. 

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. 

Kinderopvang
Hierover schreven we al meer bij Buitenschoolse opvang.  

Lees verder bij de B. 

Kinderraad
Enkele keren per jaar komt de kinderraad, onder voorzitterschap 

van een MT lid (lid van het managementteam), bij elkaar om te 

vergaderen. De kinderraad bestaat uit even zoveel kinderen, 

als dat er stamgroepen zijn. Uit iedere stamgroep is een 

vertegenwoordiger. Tijdens bijeenkomsten kiezen de kinderen 

welke klasgenoten hen mag vertegenwoordigen. De kinderraad 

brengt advies uit aan de directie van de school, helpt mee bij 

activiteiten, enzovoort. Ieder schooljaar zijn er verkiezingen, 

waarbij kinderen zich kandidaat kunnen stellen voor een functie 

in de kinderraad.

Klachtenregeling
We hechten veel waarde aan goede relaties en goede samen-

werking met jou als ouder en met anderen die betrokken zijn 

bij de school. Ons uitgangspunt is altijd een open, constructieve 

manier van communiceren waarin ruimte is voor kritiek of 

feedback. We luisteren naar elkaar en laten elkaar in zijn of haar 

waarde. Mocht er toch onenigheid ontstaan of heb je een klacht, 

dan is de groepsleerkracht van je kind het eerste aanspreekpunt 

hiervoor. Vind je geen gehoor of gaat de klacht over het onderwijs 

of de school in het algemeen dan kun je contact opnemen met de 

locatieleider of directeur van de school. We vinden het belangrijk 

de klacht zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen en een 

oplossing te vinden die past bij jou en de school.

 

Vind je het lastig om de klacht ter sprake te brengen of te 

verwoorden dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van 

PCBO Apeldoorn. Gegevens van de vertrouwenspersoon zijn terug 

te vinden via www.pcboapeldoorn.nl. Let wel, PCBO Apeldoorn 

en de school hebben nauw contact bij het oplossen van de klacht, 

tenzij dit door de aard van de klacht niet wenselijk is. 

PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachten-

commissie voor het Christelijk Onderwijs. Mocht je na herhaal-

delijke pogingen geen oplossing hebben voor de klacht dan kun 

je je klacht bij deze commissie indienen. Informatie over deze 
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LL van...
LANGDURIG ZIEKE 
KINDEREN

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) 

verzorgt onderwijs voor kinderen die in het ziekenhuis liggen 

of thuis worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs 

Zieke Leerlingen IJsselgroep. Het kind komt in aanmerking voor 

onderwijs thuis als hij of zij leerplichtig is en het in verband met 

ziekte (voorlopig) niet naar school kan. Het onderwijs wordt 

gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers. Wanneer dit 

voor jouw kind geldt, kan je samen met de groepsleerkracht 

of intern begeleider van onze school contact opnemen met 

SOZKA. SOZKA heeft altijd nauw contact met de school. Meer 

informatie vind je op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.  

M van …
MEDE ZEGGEN SCHAPSRAAD 
EN GEMEENSCHAPPELIJKE 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Naast een Ouderraad is ook een Medezeggenschapsraad 

op school. De raad bestaat uit twee ouders en twee leer

krachten. De directeur van de school is adviserend lid. De 

Medezeggenschapsraad vergadert minimaal vier keer per 

jaar. De raad denkt mee over algemene zaken in de school. 

De medezeggenschapsraad heeft een advies en instem

mingsrecht. Een ouder of een teamlid is  afgevaardigd naar 

de Gemeen schappelijke Medezeggenschapsraad van PCBO 

Apeldoorn om zaken te bespreken die alle basisscholen die  

deel uitmaken van PCBO Apeldoorn aangaan.

Mediawijsheid en gebruik smartphone
We leren kinderen hoe ze verantwoord kunnen omgaan met 

sociale media. Wij geven op De Diamant lessen in ‘Mediawijsheid’ 

en we hanteren afspraken over het gebruik van (sociale) media 

en devices in de school. We vinden het van groot belang dat 

kinderen elkaar ontmoeten, fysiek en in het echte leven. Sociale 

media kunnen daarbij ondersteunend zijn, maar nooit een doel op 

zich voor de werkelijke verbinding. Het gebruik van mobieltjes in 

de school is om die reden niet toegestaan voor kinderen, tenzij de 

leerkracht daar expliciet opdracht toe geeft.

Motto                                                 
Het motto van PCBO De Diamant is: ‘Laat kinderen stralen’

Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden. Kijk 

niet naar de dingen waar je niet goed in bent, maar naar datgene 

wat je wel kunt. Kijk naar je mogelijkheden, dat motiveert. Kennis 

is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek. 

Durf daarom kinderen te laten stralen. Als je mag doen waar je 

goed in bent, ga je bijzondere prestaties leveren. Je gaat opvallen, 

je gaat stralen! (naar: Nelson Mandela)

 

Hoe jonger je bent als je aan je talenten mag werken, des te 

grootser kan het vorm krijgen. Om het beste in jezelf naar boven te 

halen, moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.

Musical & talentenshow
De schoolperiode van de kinderen van groep 8 wordt, zo 

mogelijk, afgesloten met het opvoeren van een musical of 

talentenshow. Eerst bekijken we de musical of talentenshow 

met alle kinderen van De Diamant en ’s avonds volgt de 

opvoering voor de ouders van de kinderen die meedoen. Daarna 

nemen we afscheid van de kinderen en wensen we hen veel 

succes toe in het voortgezet onderwijs.

N van…
NIEUWSBRIEF

We versturen eens in de vier tot zes weken een nieuwsbrief; 

‘Het Fonkelnieuws’. Via deze nieuwsbrief, houden wij je op de 

hoogte van belangrijke gebeurtenissen en activiteiten voor 

onze school en de andere Diamantscholen. 
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OO van...
ONDERWIJSKUNDIG 
RAPPORT

We stellen van iedere leerling die onze school verlaat een 

onderwijskundig rapport op. Deze delen we met de volgende 

school. Nadat de directeur dit rapport heeft ondertekend, wordt 

het door de groepsleerkracht met jou als ouder/verzorger (op 

school) besproken. Je kan eventueel een kopie van dit rapport 

mee naar huis krijgen.

Ontruimingsplan
Op school is een ontruimingsplan aanwezig. Daarin staat 

beschreven wat de kinderen, leerkrachten en ouders moeten 

doen wanneer ze de school, bij calamiteiten, moeten verlaten. 

Bovendien staat erin wat er moet gebeuren wanneer de 

kinderen van buiten naar binnen moeten op dergelijke 

momenten. Elk jaar wordt het ontruimingsplan drie keer met 

de kinderen geoefend. Eén keer aangekondigd, één keer 

aangekondigd in de week waarin de ontruiming plaatsvindt en 

één keer onaangekondigd.

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
Ontwikkelingsgericht onderwijs neemt de ontwikkeling van 

kinderen als startpunt. De leerkracht probeert aan te sluiten bij 

de ontwikkeling van ieder, individueel kind. We gaan uit van:

•  doelen, die in betekenisvolle activiteiten met kinderen, 

moeten worden gehaald; 

•  de leerkracht is altijd op zoek naar het volgende stapje in de 

ontwikkeling van kinderen.

Zo kunnen we vroegtijdig achterstanden in  bijvoorbeeld de 

taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling signaleren 

en nog belangrijker, ons onderwijs zó aanpassen dat kinderen 

hun achterstanden inhalen. Hierbij is het belangrijk dat de 

kinderen actief betrokken zijn bij het verwerven van kennis 

en zich in een eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het kind mag 

eigen keuzes maken en ondervindt daarbij ondersteuning van 

de volwassene. De kinderen worden goed geobserveerd om zo 

nauwkeurig mogelijk aan te kunnen sluiten bij datgene waar het 

kind aan toe is. 

Het actieve leren kenmerkt zich door:

•   betrokkenheid bij mensen, materialen, gebeurtenissen  

en ideeën;

•   nadenken over het eigen handelen;

•   handelen van binnenuit, zelf ontdekken en conclusies trekken;

•   problemen oplossen.

We stimuleren het zelfstandig werken en het zelf beslissingen 

nemen. De klas is overzichtelijk ingericht zodat de kinderen 

gemakkelijk de materialen kunnen pakken en opruimen. We 

werken met een vast dagschema met daarin het vooruitkijken 

en het terugkijken. Hiervoor gebruiken we in de onderbouw 

dagritmekaarten met plaatjes van de activiteiten. In de bovenbouw 

werken kinderen met een duidelijke dag – of weektaak.

We willen zo bewerkstelligen dat  de kinderen enthousiast 

en gemotiveerd zijn om te spelen, te werken en te leren. 

Bovenstaande visie en activiteiten passen goed bij onze 

schooldoelen. De doorgaande lijn wordt door de uitgangspunten 

van ontwikkelingsgericht werken gewaarborgd.

Ontwikkeling volgmodel
Het is belangrijk om de ontwikkeling van een kind goed 

te volgen. Op onze scholen gebruiken wij daarvoor ‘Het 

Ontwikkeling Volgmodel’ van Dick Memelinck. Door gerichte 

observaties krijgen wij zicht op de ontwikkeling van kinderen. 

In de onderbouw worden meer ontwikkelingsleerlijnen 

gevolgd dan in de bovenbouw. Hier volgen we alleen de sociaal 

emotionele ontwikkelingslijnen. 
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Ouderavonden
In het najaar organiseert de Ouderraad een ouderavond. Tijdens 

deze avond vertellen zij over de activiteiten, de jaarrekening en de 

begroting voor het vorige schooljaar. De directeur vertelt op dezelfde 

avond over onderwijskundige zaken. Voor het tweede gedeelte van 

de avond nodigen we soms een spreker uit om in gesprek te gaan 

over een thema. Het onderwerp van dit tweede gedeelte heeft 

altijd te maken met opvoeding en/of onderwijs. In het voorjaar 

organiseren we vanuit de school een tweede ouderavond. Deze 

avond staat in het teken van alles wat op school gebeurt. 

Ouderbetrokkenheid
Wist je dat de resultaten van jouw kind omhoog gaan als je 

betrokken bent bij de school van je kind? Mede om deze reden 

vinden wij het belangrijk dat ouders en leerkrachten goed onder

ling contact hebben en goed met elkaar communiceren. Wij 

geven je op verschillende manieren informatie. Dit kan via Parro 

(via een groeps of persoonlijk bericht), een portfoliogesprek, 

een ouderinformatieavond, een huisbezoek of een algemene 

ouderavond. Voor de groepen 1, 2 en 3 is er iedere morgen 

een spelinloop en voor de groepen 4 en 5  twee keer per week 

(maandag en donderdag). Voor de rest van de groepen is er één 

keer per week (maandag) een spelinloop en worden er twee keer 

per jaar inloopmiddagen georganiseerd. Natuurlijk komen we 

elkaar ook tegen op het plein, in school en zijn we altijd bereid  

voor een gesprek. 

Ouderbijdrage
De Ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Bovendien stelt 

de Ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast en int 

en beheert deze bijdrage. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op € 

30, per kind. Heb je twee kinderen, dan betaal je € 50, en bij drie 

kinderen of meer € 60,.  De penningmeester stuurt je in oktober van 

het nieuwe schooljaar een verzoek om te betalen. 

Van de vrijwillige bijdrage worden allerlei extra dingen gedaan 

waarvoor het ministerie van onderwijs geen vergoeding 

geeft. Feestjes en andere activiteiten zijn op deze manier 

betaalbaar. Ook wordt een deel van het geld besteed aan een 

scholierenongevallenverzekering. De kinderen zijn bij alle 

activiteiten in schoolverband verzekerd. De bijdrage is exclusief 

het schoolreisje. De Ouderraad betaalt echter wel een klein 

gedeelte van het schoolreisje.

Mocht je kind of één van je kinderen in de loop van het schooljaar 

instromen, dan kun je een evenredig deel naar het schoolfonds 

overmaken (€ 3, voor elke maand). Stichting Leergeld onder

steunt ouders en verzorgers die financiële ondersteuning nodig 

hebben bij het betalen van deze bijdrage. Voor meer informatie 

hierover kun je vinden onder het kopje ‘Stichting Leergeld’.  

In het document ‘Brief vrijwillige ouderbijdrage De Diamant’ 

staat beschreven waar de bijdragen aan besteed worden. Deze 

brief is te vinden op onze website onder het kopje ‘downloads’.

Ouderenquête
Wij vinden het belangrijk om te horen hoe je als ouder over 

onze school denkt. Daarom vragen wij je iedere vier jaar, aan 

het begin van een nieuwe planperiode, een enquête in te vullen. 

Uit de gegevens van deze enquête wordt ons duidelijk hoe je 

bijvoorbeeld over het onderwijs, het schoolgebouw, de omgeving 

en het team denkt. De gegevens worden mede gebruikt om ons 

beleid, voor de dan komende vier jaar, verder inhoud te geven.

Ouderinformatieavond
Aan het begin van het nieuwe cursusjaar organiseren wij een 

ouderinformatieavond in de school. Op deze avond word je, in 

het lokaal van je kind, geïnformeerd over alles wat te maken 

heeft met het onderwijs op De Diamant en eventueel informatie 

over het schooljaar dat we starten. Deze avond heeft evenals de 

tienminutengesprekken een verplicht karakter, omdat wij het 

erg belangrijk vinden dat je deze avond bezoekt, zodat je weet 

waar jouw kind op school mee bezig is.

Ouderinformatieavond voor nieuwe ouders
Zes keer per jaar organiseert de school een ouderinformatie avond 

voor nieuwe ouders. Iedereen die belangstelling heeft voor onze 

school is van harte welkom om één van deze avonden  te bezoeken. 

De directeur vertelt op deze avond over de visie van de school, de 

verbinding tussen de verschillende locaties en waarom de school 

bepaalde keuzes heeft gemaakt. De avonden starten om 19.30 uur 

en worden wisselend op één van onze locaties gehouden.
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Ouder/kind gesprekken
Als kinderen hun portfolio mee naar huis hebben gekregen, 

worden in de week daarna ouder/kind gesprekken gepland. 

De vaste leerkracht van je kind of een leerkracht die op het 

leerplein van je kind werkt, gaat met jou en je kind over het 

gevulde en opgestelde portfolio in gesprek. De bedoeling van 

het gesprek is, dat het kind, met behulp van de leerkracht, aan 

zijn eigen ouders verwoord wat het in de afgelopen periode 

heeft geleerd en waar het in de komende periode aan gaat 

werken. Zo leert het kind te verwoorden wat het goed kan en 

waar het nog aan moet werken en krijg je als ouder zicht op wat 

er op school gebeurt. Het is uiteraard mogelijk een afspraak te 

maken met de leerkracht als je tussentijds iets wilt bespreken.

Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die naar één van 

de scholen gaan. De Ouderraad verricht hand- en spandiensten 

bij buitenschoolse activiteiten en feesten. Eén keer per twee 

jaar organiseert de Ouderraad een pleinfeest. Er wordt door 

de Ouderraad ongeveer acht keer per jaar vergaderd. Deze 

vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen? 

Neem dan contact op met de voorzitter van de Ouderraad. 

P van...
PABO

De Diamant scholengroep heeft een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten met twee PABO’s (Pedagogische 

Academies). Dit zijn Saxion in Deventer en Marnix Academie 

in Utrecht. In de samenwerkingsovereenkomst hebben wij 

afgesproken dat wij ieder schooljaar bij voorkeur stagiaires 

inzetten van deze twee scholen en dat deze PABO’s in return 

zorgen voor voldoende stagiaires. De stagiaires worden bij ons 

op school begeleid door onze interne coördinator (ICO). Op 

verschillende momenten gedurende het schooljaar vinden er 

gesprekken plaats tussen deze ICO en de stagebegeleider van de 

PABO’s  om te kijken hoe we de stagiaires zo optimale mogelijk 

kunnen begeleiden en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Parro
Parro is een online communicatieplatform waarmee onze 

school interactief met ouders kan communiceren. Dit 

betekent dat de medewerkers van de school en de ouders 

van de kinderen toegang hebben/krijgen tot een beveiligde 

omgeving binnen https://talk.parro.com/. Via school ontvang 

je een uitnodiging in de mail. Met deze uitnodiging ontvangt 

je een inlogcode voor Parro. Via Parro informeren wij je over 

activiteiten, nieuws en ontwikkelingen op de groep. We delen 

foto’s, plannen gesprekken en organiseren activiteiten.  Mocht 

het gebruik van Parro lastig zijn, dan denken we graag mee wat 

helpend kan zijn. 

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 alle scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het 

Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs.  

Ook al voor de komst van de Wet Passend Onderwijs zijn onze 

scholen zo ingericht dat we meer kunnen betekenen voor 

leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, 

sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van 

de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan 

ook op orde. In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben 

wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit 

SOP is te vinden op onze website. 

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht 

kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal 

onderwijs geplaatst worden. Alle informatie over passend 

onderwijs in Apeldoorn vind je op: www.swvapeldoornpo.nl.  
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Patio
In Het Kristal heeft de school een grote patio tot zijn 

beschikking. Op deze patio spelen de kinderen uit de 

onderbouw en hebben de kinderen uit de groepen 7 en 8 een 

eigen tuintje. Er lopen kippen, er zijn fruitbomen geplant, er 

kunnen vogels nestelen in broedkastjes en kikkers, padden en 

insecten kunnen er overwinteren. Wij proberen het onderwijs 

op deze locatie zoveel mogelijk van binnen naar buiten en 

van buiten naar binnen te brengen. Daarom zijn er vier grote 

picknicktafels geplaatst om dit mede mogelijk te maken. 

PCBO Apeldoorn
De drie scholen van PCBO De Diamant zijn drie van de 27 

christelijke basisscholen van de stichting Protestants Christelijk 

Basisonderwijs (PCBO) Apeldoorn. De scholen geven gezamenlijk 

les aan ruim 5.500 kinderen en bestaat uit ongeveer 550 

onderwijs- en ondersteunende professionals. De Raad van Bestuur 

bestaat uit twee personen, de Raad van Toezicht uit zes personen. 

De basisscholen worden door een stafbureau ondersteunt op 

gebied van Facilitair, ICT, Onderwijskwaliteit, HR en Marketing- en 

Communicatie. Door deze manier van organiseren zetten we een 

professionele onderwijsorganisatie neer. 

Ruimte voor groei

Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn. Want de 

basisschool is niet zomaar een schoolperiode. Het is de tijd waar 

je als kind de basis krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. 

Hoe je denkt. Hoe je speelt. Je talenten ontdekt. Waar je les 

krijgt van bevlogen mensen. Waar je groeit! 

Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen 

naar boven te halen. Iedere PCBO-school doet dat vanuit zijn 

eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een 

school die bij jou en jouw kind past. Dat is onze kracht. Onze 

normen en waarden worden gevormd door het christelijke 

geloof. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. 

Lees alles over PCBO Apeldoorn op www.pcboapeldoorn.nl.
 

PlusProgramma
Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, doen we er als 

scholen van PCBO Apeldoorn alles aan om passend onderwijs 

te bieden. Dit doen we door middel van het PlusProgramma. 

Hiermee bieden we onderwijs op maat voor begaafde kinderen. 

Binnen dit programma krijgt je kind de ruimte om zichzelf te zijn, 

meer kennis te verwerven en zijn of haar grenzen te verleggen.  

Het Plusprogramma bestaat uit twee pijlers: de boven-

schoolse Plusklas en de Plusbegeleiding. De Plusbegeleiding  

is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt 

in onderwijs aan begaafde kinderen. Zo kan jouw kind 

op zijn eigen school al meer begeleiding ontvangen. 

Ook is de Plusbegeleiding er voor leerkrachten en intern 

begeleiders die betrokken zijn bij je meer- of hoogbegaafde 

kind en ondersteunt deze begeleiding jullie als ouders.  

De (bovenschoolse) Plusklas is een programma waar jouw 

meer-of hoogbegaafde kind een dagdeel in de week naar toe 

kan. Deze plusklas vindt plaats op locatie PCBO De Regenboog 

– Osseveld. In deze Plusklas is aandacht voor leer- en 

werkstrategieën en gaat jouw kind samen met andere kinderen 

aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training en 

diverse spelonderdelen. Ook ontmoet je kind in deze klas 

andere kinderen waarin hij/zij zich kan herkennen en bij thuis 

kan voelen.  

Meer weten? Stuur dan (wanneer mogelijk in overleg met 

de leerkracht of intern begeleider van je kind) een mail 

naar plusbegeleiding@pcboapeldoorn.nl.   

Portfolio
Een portfolio is een beargumenteerde selectie uit het werk van 

je kind. Je kind en de groepsleerkracht stellen dit in overleg 

samen. We gaan regelmatig in gesprek met je kind. We praten 

dan over hoe je kind een activiteit heeft ervaren; was het 

moeilijk, waren er problemen, hoe heb je het opgelost, ben je 

tevreden over het resultaat? Dit lees je terug in het portfolio. 

Verder zit er een presentatiedeel en een evaluatiedeel in.  

In het presentatiedeel laat je kind het werk zien waar hij of zij 

aan gewerkt heeft en waar het trots op is. In het evaluatiedeel 

lees je terug hoe het kind zich ontwikkelt. Hier staan 

bijvoorbeeld de uitslagen van de Cito-toetsen in een grafiek 

en de verdere gegevens uit ons leerlingvolgsysteem. In onze 

kalender staat wanneer de portfolio’s mee naar huis gaan.
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Programmagericht onderwijs (PGO)
Programmagericht onderwijs (PGO) is vertrouwd, veilig en 

voorspelbaar. Deze drie woorden vormen de kern van het 

pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. De 

kerndoelen van het basisonderwijs zijn systematisch geordend in 

het onderwijsprogramma. Kinderen in het PGO leren het best als 

ze de leerstof stapsgewijs aangeboden krijgen. Er wordt daarom 

gebruik gemaakt van methodes voor de vakgebieden, zo weet het 

kind waar het aan toe is. De leerkracht legt verbanden tussen de 

vakgebieden en geeft betekenis aan de inhoud. Daarnaast wordt 

er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen om zo het eigenaarschap 

bij het leren te vergroten en te ontwikkelen.

Vertrouwd

Er is een stamgroepleerkracht die verantwoordelijk is voor  

de kinderen. We streven naar zoveel mogelijk overeenkomst in 

in rich ting en structuur tussen de ateliers. In portfolio gesprekken is 

aandacht voor de didactische en pedagogische ontwikkeling van het 

kind. De leermiddelen en opbergruimtes zijn voorzien van picto

grammen of labels, zodat duidelijk is waar spullen te vinden zijn. 

Veilig

De leerstof wordt in overzichtelijke stappen aangeboden.  

We werken met behulp van het directe instructiemodel.  

Dit model bestaat uit een aantal stappen die iedere les 

terugkomt. De kinderen leren intentioneel; zij leren dan 

verwoorden wat ze aan het eind van de les denken te  

hebben geleerd. 

Er worden vaste werkvormen gebruikt die structuur bieden 

aan de lessen. Coöperatief leren bestaat uit vele didactische 

en pedagogische structuren die voor de kinderen herkenbaar 

zijn. Bij het aanbieden van nieuwe informatie gebruikt de 

leerkracht de techniek van mindmappen. De leerkracht neemt 

initiatief in het leerproces van de kinderen en heeft oog voor 

meervoudige intelligentie. We kennen ook het Ikatelier in de 

bovenbouw. Hierin besteden we aandacht aan het vergroten 

van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde, het herkennen en 

benoemen van gevoelens en zich inleven in de ander. 

Voorspelbaar

De leerkracht bepaalt de planning van de kinderen. Planmatig 

werken is een sleutelbegrip. Dit doen de kinderen met behulp van 

dag of weektaken. De planningsvrijheid wordt door de leerkracht 

bepaald en wordt per kind gedifferentieerd. In de onderbouw 

wordt gewerkt met planborden. De kinderen leren systematisch 

vooruit en terug te kijken. De kinderen in de bovenbouw van 

het PGO krijgen met enige regelmaat ‘thuiswerk’ mee. Deze 

opdrachten zullen het ‘leren leren’ bevorderen en staan in het 

teken van wat op school wordt gedaan. Ouders krijgen zo ook 

inzicht in wat het  kind op school leert.

R van…
REGELS TOELATING, 
SCHORSING EN 
VERWIJDERING 

Toelating

Wanneer kinderen drie jaar en tien maanden zijn mogen ze vijf 

dagdelen komen kennis maken. Kinderen worden toegelaten als 

ze vier jaar zijn. Als ouder/verzorger moet je de grondslag en 

doelstelling van de school onderschrijven. In bepaalde gevallen 

kan, alvorens tot toelating over te gaan, worden bekeken of 

de school kan voldoen aan de specifieke behoeften die een 

bepaalde leerling heeft. 

Schorsing

Bij (herhaaldelijk) ernstig wangedrag of ernstige verstoring 

van de rust en veiligheid op school door de leerling of (een 

van zijn) ouders kan de directeur of locatieleider een leerling 

voor maximaal één week schorsen. Onder wangedrag valt 

bijvoorbeeld het verbaal en/of fysiek bedreigen van leerlingen, 

ouders en/of medewerkers van de school. Schorsing kan pas 

na overleg met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht (en 

eventueel de intern begeleider of vertrouwenspersoon en de 

locatieleider of directeur van onze school. Schorsing wordt 

schriftelijk meegedeeld door de directeur of locatieleider van 

onze school namens de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn. 
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Verwijdering

Bij het verwijderen van de leerling moet de Raad van Bestuur 

altijd eerst de betrokken groepsleerkracht en ouders spreken en 

opzoek gaan naar een andere school waar de leerling naar toe 

kan. In Apeldoorn geldt hiervoor het overnameprotocol. Deze is 

vastgesteld door de drie schoolbesturen en is in te zien op  

www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school. 
Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze 

school, dan zet onze school met de ouders (en andere partners) 

het overleg voort om zo alsnog tot overeenstemming te komen. 

Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het 

Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, 

een onderwijsconsulent, de oplossing bieden. 

Bij verwijdering van een leerling blijft de leerling wel gewoon 

naar onze school gaan totdat hij of zij terecht kan op een 

nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden 

in afwachting van verwijdering. De volledige regeling voor 

schorsing en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar.
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Resultaten 
Naar welke school voor voortgezet onderwijs zijn de 

kinderen van De Diamant gegaan? In het overzicht kun je de 

uitstroomgegevens zien. Op www.scholenopdekaart.nl kun 

je onze drie scholen zoeken en onder andere zien wat onze 

eindresultaten zijn en de bevindingen van de inspectie van het 

onderwijs met betrekking tot de kwaliteit van ons onderwijs.

PCBO De Diamant
Het Kristal

2019
2020

2018
2019

2017
2018

Praktijk onderwijs

SVO

VMBO 14 8 8

HAVO 4 8 8

VWO 1 7 6

Totaal 19 23 22

 

PCBO De Diamant
Het Rooster

2019
2020

2018
2019

2017
2018

Praktijk onderwijs

SVO

VMBO 15 10 6

HAVO 10 8 4

VWO 3 10 5

Totaal 28 28 15

 

 PCBO De Diamant
Beemte

2019
2020

2018
2019

2017
2018

Praktijk onderwijs

SVO

VMBO 4 2

HAVO 3 1 2

VWO 2 1

Totaal 9  4

ROC
Onze scholen hebben een samenwerking met het ROC Aventus. 

Studenten van deze school kunnen stage bij ons lopen. De 

studenten volgen een niveau 4 -opleiding tot  onderwijsassistent. 

Zij worden begeleid door de ICO-er (interne coördinator 

opleidingen). Lees bij de P verder over stagiaires van de PABO. 

Rookvrij
In het kader van onze gezondheid besteden we aandacht 

op onze scholen over het gevaar van roken. Wij zijn een 

rookvrije school. Dit betekent dat er in en rond De Diamant niet 

gerookt mag worden. In school, maar ook daarbuiten hangen 

daarom bordjes ‘Verboden te roken’. Aan de gevel hangt het 

predikaat ‘Rookvrije School’. Van rokende ouders en bezoekers 

verwachten wij dat ze hiermee rekening houden.

S van...
SCHOOLREISJE EN KAMP

Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op school reis 

en gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Voor locatie Beemte 

geldt dat de kinderen van groep 1-5 op schoolreisje gaan en 

groep 6-8 op kamp. Dit i.v.m. de grootte van de groepen op die 

locatie. Dit gebeurt allemaal aan het begin van het schooljaar.

Sporten en bewegen
Wij stimuleren de kinderen om te sporten. Sporten is gezond 

voor je lichaam en het is een goede vrijetijdsbesteding. Twee 

keer in de week gaan de kinderen van de groepen 3 tot en met 

8 sporten en krijgen zij les van een vakdocent lichamelijke 

opvoeding. De kinderen in Het kristal krijgen sportles in de 

gymzaal van Het Kristal, de kinderen van Het Rooster krijgen les 

in de sporthal in Zuidbroek en gaan daar met de bus naartoe. Wij 

verwachten dat de kinderen de gymkleding en de gymschoenen 

in een stevige (rug)tas meenemen en dat je als ouder de kleding 

na het sporten wast. Daarnaast stellen wij het op prijs dat de 

kinderen van groep 3, 4 en 5 hun voeten wassen na het gymmen 

en dat de kinderen van groepen 6 tot en met 8 zich douchen. 
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De kleuters gymmen in het speellokaal op school. Zij gymna stieken 

in hun ondergoed en hebben gymschoenen (stroeve zool) aan 

voorzien van klittenband of elastiek, zodat er zo min mogelijk tijd 

aan aankleden en uitkleden verloren gaat. Jaarlijks doen wij op 

Apeldoorns niveau mee aan de crossloop, schoolvoetbal, slagbal 

en atletiek. De kinderen kunnen ook meedoen aan de ‘Sport van 

de maand’. Accress is de instantie die maandelijks een sport in de 

belangstelling zet. De kinderen kunnen gratis (of tegen een kleine 

vergoeding) kennis maken met de desbetreffende sport. Jaarlijks 

regelt onze Ouderraad dat de kinderen mee kunnen lopen met de 

avondvierdaagse in de Veght (gemeente Twello). 

Schooltijden
De school heeft een continurooster. ’s Morgens is er school 

van 8.30 tot 12.00 uur en aansluitend ’s middags van 12.45 tot 

14.45 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school 

en eten daar gezamenlijk. Op woensdag gaan de kinderen tot 

12.15 uur naar school. Om 8.25 uur gaat de bel. Op deze manier 

kunnen we om 08.30 uur met de lessen beginnen. 

De ochtendpauze van de groepen 3 tot en met 8 begint om 

10.30 uur en duurt tot 10.45 uur. Voor schooltijd vanaf 8.15 

uur zijn twee leerkrachten op het plein aanwezig en tijdens 

de pauze is het hele team buiten. De leerkrachten zijn tijdens 

de pleinwacht verantwoordelijk voor de gang van zaken op 

het plein. De kleuters mogen vanaf 8.20 uur in de klas worden 

gebracht. Elke dag is er een inloopochtend voor de groepen 1 

en 2. Je kunt dan tot 8.40 uur een spelletje doen met je eigen 

kind. De ouders gaan dan naar huis en de kinderen spelen nog 

een tijdje door. Voor de groepen 3 en 4 geldt dat er op maandag 

en donderdag een inloopochtend is. Voor de groepen 5 t/m 8 

bestaat die mogelijkheid op maandagmorgen.

School(les)tijden:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2 08.30 -12.00 08.30-12.00 08.30-12.15 08.30-12.00 08.30-12.00

12.45-14.45 12.45-14.45 - - -

Groep 3/4 08.30 -12.00 08.30 -12.00 08.30-12.15 08.30 -12.00 08.30 -12.00

12.45-14.45 12.45-14.45 - 12.45-14.45 -

Groep 5 t/m8 08.30 -12.00 08.30 -12.00 08.30-12.15 08.30 -12.00 08.30 -12.00

12.45-14.45 12.45-14.45 - 12.45-14.45 12.45-14.45

Schoolvrij-opvang
Naast de vakanties kent elke school zijn eigen extra studie- cq. 

sluitingsdagen. Wij noemen dat schoolvrij-opvang. Kinderen 

kunnen dan eventueel dan naar de kinderopvang, mits hiervoor 

minstens zeven kinderen hebben ingeschreven. Het is mogelijk 

dat de kinderopvang voor schoolvrij-opvang samenwerken 

en dat de opvang elders wordt verzorgd. Ouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor het vervoer naar deze BSO’s. Opvang 

op schoolvrije dagen kan tot twee weken van te voren bij de 

pedagogisch medewerkers worden aangevraagd. Ook kinderen 

die geen gebruik maken van BSO zijn welkom op een schoolvrije 

dag. Tarieven van de kinderopvangorganisaties kun je navragen 

bij de kinderopvangorganisaties. Lees hierover meer bij BSO.

Snipperdagen
Ieder schooljaar krijgen alle kinderen zo mogelijk, één of twee 

snipperdagen. Het opnemen van een snipperdag mag je zelf 

bepalen. Op de kalender, digitaal via onze website te vinden, 

staat beschreven hoeveel snipperdagen er per schooljaar al dan 

niet gegeven worden. 

Er zijn wel een paar spelregels waarvan wij graag willen dat je 

daar rekening mee houdt:

•  een snipperdag moet minstens een week van te voren worden 

aangekondigd bij de leerkracht van je kind;

•  iedere dag van de week telt als één hele dag, dus ook de 

woensdag;

•  een snipperdag wordt in zijn geheel opgenomen en niet in 

delen;

•  de eerste dag na de zomer- en kerstvakantie kunnen niet als 

snipperdag worden opgenomen.

De buitengewoon verlofregeling als zodanig blijft gewoon 

bestaan.
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Social Media
Wij doen verslag van activiteiten, projecten en mooie 

momenten op onze scholen via Instagram. Bij aanmelding 

bij onze scholen krijgt je toegang tot Parro (zie P). Via dit 

ouderportaal kun je aangeven of je toestemming geeft voor het 

plaatsen van berichten en beelden van je kind op social media. 

Sponsoring
In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan, denk 

bijvoorbeeld aan de advertenties in de schoolkrant. Voor de 

rest is een notitie 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.

Stagiaires 
Ieder jaar werken er stagiaires bij ons. Dit kan een stagiaire 

van de PABO en/of een onderwijsassistent in opleiding zijn die 

onderdeel maakt van ons team. Op deze manier hebben we ook 

meer handen in de klas. Dit komt het onderwijs ten goede. Onze 

leerkrachten doen ervaring op in de begeleiding van studenten, 

studenten doen ervaring op in het begeleiden van kinderen en 

kinderen krijgen extra hulp en ondersteuning bij hun werk. Een 

mooie win win. Lees hierover meer bij PABO of ROC.

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst zorgt ervoor dat 

kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, 

kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Stichting 

Leergeld bekostigt dan geheel of gedeeltelijk de kosten van 

deze activiteiten maar ook die van buitenschoolse activiteiten 

(sport, dans, creatieve vorming). 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. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: 

www.leergeld.nl/apeldoornvoorst. 

Studio
Het PGO-concept heeft een eigen studio. In deze studio is een 

permanente fotocamera tentoonstelling aanwezig waarin je als 

ouder de ontwikkeling van de fotocamera/fotografie terug kunt 

zien. Er zijn  verschillende digitale camera’s aanwezig waar de 

kinderen mee fotograferen. Bij alle schoolactiviteiten zorgen 

de kinderen vanuit het PGO-concept voor een fotoreportage. 

Ook zijn er verschillende achtergronden, kleding, borden 

en voorwerpen in de studio aanwezig om foto’s in scene te 

zetten om zo leuke verjaardagskaarten of – kalender te maken. 

Ieder schooljaar doen de kinderen van het PGO mee aan het 

kleianimatie festival. 

Samenwerkingsverband 
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend 

bij wat hij of zij nodig heeft. In 2014 is, door de wet passend 

onderwijs, met scholen en overheid afgesproken dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan, ook 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit om de 

mogelijkheden en onderwijsbehoefte van een kind bepalend te 

laten zijn, niet de beperkingen. Alleen wanneer het écht nodig 

is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs. 

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk 

kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste 

instantie op de school waar je je 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 je je kind aanmeldt op onze 

school gaan we (aan de hand van gesprekken met jou, gegevens 

die wij ontvangen en eventueel contact met vorige scholen) 

over de ondersteuning van jouw kind in gesprek. Wanneer 

extra ondersteuning nodig is bespreken we dit eerst met jou 

als ouder en overleggen we dit met de intern begeleider en 

gedragswetenschapper van de school. 

In Apeldoorn

In Apeldoorn werken elf besturen en de bijbehorende 

basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw 

samen in een Samenwerkingsverband om alle leerlingen 

passend onderwijs te geven. Wanneer onze school niet kan 

bieden wat jouw kind nodig heeft, nemen we contact op met 

het samenwerkingsverband. Als school deel je hier je kennis 

en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of 

kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog 
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inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. 

Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor het kind. 

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs. 

T van…
TEAM
De teams van de scholen zijn evenwichtig samengesteld. Het 

bestaat uit leerkrachten met een ruime werkervaring en uit 

leerkrachten die nog niet zolang geleden hun studie hebben 

afgerond. We realiseren ons dat een goed team de basis is voor 

goed onderwijs. Daarom hebben we daar veel aandacht voor. Zo 

kunnen kinderen een veilige omgeving naar school. 

Thematisch werken
In twee (OGO en EGO) van de vier concepten wordt thematisch 

gewerkt. Dit betekent dat de lessen die gegeven worden veelal 

gekoppeld zijn aan een thema. Dit thema staat een aantal 

weken centraal en kinderen gaan vanuit dit thema aan het werk 

met een taal -, reken – of wereldoriëntatieopdracht. Ook de 

lessen voor de creatieve vorming proberen we zoveel mogelijk 

aan dit thema te koppelen. In het OGO-concept bepalen de 

leerkrachten de thema’s en bij EGO kiezen we een thema 

meestal in samenspraak met de kinderen. 

De kinderen in de onderbouw krijgen, voorafgaand aan een 

thema, een themaboekje mee. Zo krijg je als ouder een goed 

beeld waar jouw kind op school mee bezig is. Ook staan er tips in 

hoe je thuis bij het thema aan kan sluiten. 

Toetsen
Ieder jaar worden er bij je kind toetsen afgenomen. Dit zijn 

zowel methode gebonden toetsen als CITO toetsen. De methode 

gebonden toetsen worden afgenomen als een hoofdstuk of 

onderwerp wordt afgesloten. Dit doen wij om te kijken of je 

kind de behandelde stof beheerst of dat er geremedieerd moet 

worden. 

Naast de methode gebonden toetsen maakt jouw kind 

tweemaal per jaar enkele CITO toetsen. Wij beginnen hiermee in 

groep 2. Dit zijn toetsen voor begrijpend lezen, technisch lezen, 

rekenen en spelling of de voorbereiding daarop. Deze toetsen 

geven ons inzicht over het niveau van het kind ten opzichte van 

zijn of haar leeftijdsgenoten. Het niveau van jouw kind wordt 

dus vergeleken met een landelijk gemiddelde. Een uitdraai van 

deze toetsen en de daarop behaalde resultaten vind je terug in 

het portfolio van jouw kind. 

TOM (teamonderwijs op maat)
Onze scholen werken met teamonderwijs op maat 

(TOM). Dat betekent dat wij onze groepsleerkrachten, 

onderwijsassistenten, (vak)leerkrachten en stagiaires flexibel 

inzetten. Wij houden rekening met ieders talenten. Zo werken 

we met specialismen en miniteams waar dit tot uiting komt 

en we kennis en kunde benutten. Samen zijn we echter 

verantwoordelijk voor ons totale werk. 

In een TOM-school krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid 

over hun eigen leerproces. Wij proberen vraaggericht te werken. 

Wij willen les geven, rekening houdend met de meervoudige 

intelligentie van kinderen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen 

voorkeur van leren. Recht doen aan deze verschillen, meer 

individuele aandacht voor de kinderen.

Een leuke uitdagende leeromgeving is hierbij van groot belang. 

Wij werken daarom zoveel mogelijk in ateliers, een reken-, 

taal-, techniek- schrijf-, wereldoriëntatie-, verkeers- of teken/

handenarbeid atelier. De school moet zo worden ingericht dat 

kinderen uitgedaagd worden om te gaan leren, een uitdagende 

leeromgeving.

V van…
VERLOF

Het kan voorkomen dat je een of meerdere dagen vrij wilt 

vragen voor je kind. Deze aanvraag kan je doen via het 

aanvraagformulier dat je kunt krijgen bij de leerkracht van 

de groep. Wij toetsen de vraag aan de reglementen van de 
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leerplichtambtenaar. Hierna krijg je bericht of het verlof is 

toegestaan. Wil je ervoor zorgen dat de verlofaanvraag minimaal 

twee weken van tevoren wordt ingediend? Lees hierover meer 

bij Snipperdagen.

Verzekering en aansprakelijkheid
De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en 

ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij de Reatsheren 

van Orden B.V. De verzekeringen bieden zowel de leerlingen als 

de school en diegenen die voor de school actief zijn (denk aan 

stagiaires, medewerkers en vrijwilligers) bescherming tegen 

schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen, dus door 

een verwijtbare fout. 

We geven, aan de hand van twee veel voorkomende voor-

beelden, weer wanneer zo’n aansprakelijkheidsverzekering  

wel of niet van toepassing is.

Als eerste voorbeeld: gedurende het uurtje handenarbeid is er 

verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet 

meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht 

kan helaas niet 30 leerlingen continu in de gaten houden 

waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren.  

De school kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Als tweede voorbeeld: tijdens een potje voetbal tijdens 

de pauze of gymles vliegt de bal tegen het hoofd van de 

leerling waardoor zijn/haar bril beschadigt. Is de school 

hiervoor aansprakelijk? Nee. De schade is het gevolg van een 

ongelukkige samenloop van omstandigheden en is niet het 

gevolg van onrechtmatig handelen. 

Zolang je kind jonger is dan 14 ben je als ouder met je kind 

verantwoordelijk voor het doen en laten van je kind. Een leerling 

die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 

georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade 

veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen met de 

ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat je als 

ouder zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Video-opnames
In het kader van nascholing en professionalisering van het 

team kan het voorkomen dat er video-opnames in de klas 

van je kind worden gemaakt. De beelden stellen de leerkracht 

en de begeleider of de leerkrachten onderling in staat de 

onderwijsleersituatie te bekijken/te bespreken en waar nodig 

te verbeteren. De beelden worden niet openbaar gemaakt. Na 

bespreking worden de beelden gewist.

Soms maken wij gedurende feesten die we op school vieren, 

video-opnames. Deze beelden worden niet buiten de school 

vertoond maar zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik 

(de opnames worden op school getoond aan de leerlingen, 

leerkrachten en ouders).

Er worden echter twee uitzonderingen gemaakt. De leerlingen 

van groep 8 die aan het eind van het schooljaar de musical 

opvoeren worden gefilmd. De dvd kan worden besteld door 

de ouders. In Parro is het mogelijk om toestemming rondom 

beeldmateriaal altijd te wijzigen. In alle andere gevallen waar 

sprake is van video-opnames krijg je altijd schriftelijk bericht.

Voorschoolse opvang (VSO)
Voorschoolse Opvang (VSO) is opvang vanaf 7.30 uur tot het tijd 

is om naar school te gaan. Bij de VSO kunnen de kinderen de dag 

rustig starten. Ze kunnen eventueel eerst hun ontbijt opeten en 

daarna met een boekje of spelletje rustig verder wakker worden. 

De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen dat de kinderen op 

tijd in hun klas zijn. Meer weten hierover? Vraag de informatie 

op bij de directeur van de school of lees verder bij BSO. 

Vrijstelling van het onderwijs en vervangende 
onderwijsactiviteiten
Vrijstelling van onderwijs of van andere onderwijsactiviteiten 

kan wanneer dit nodig is vanuit godsdienst of levensovertuiging. 

Het kan ook zijn dat je kind niet mag of kan meedoen aan 

bepaalde onderwijsactiviteiten om deze reden. In dat geval 

bieden we een vervangende onderwijsactiviteit.
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WW van...
WEBSITE

Plaatsen van foto’s en gegevens op internet

Op de website van de school plaatsen we foto’s waarop leerlingen 

te zien zijn die met een activiteit bezig zijn. Dit doen wij alleen 

als wij toestemming hebben. Verder delen wij via onze website 

en social media geen persoonlijke gegevens van medewerkers, 

leerlingen of ouders, behalve als dat in overleg gebeurt. 

Werkelijkheid nabij onderwijs
Wij proberen het onderwijs zo werkelijkheid nabij mogelijk 

vorm te geven. Wij bedoelen hiermee dat de kinderen, als ze 

iets leren, altijd weten waarom het belangrijk is dat ze het 

leren. Als bij rekenen het metriek stelsel aan de orde komt, zal 

er gekookt worden om de opgedane kennis in de praktijk te 

kunnen toetsen. Solliciteren de kinderen naar een baan in de 

EGO-winkel, dan snappen ze waarom hun spelling goed moet 

zijn en hun brief leesbaar en zonder taalfouten moet zijn. 
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ZZ van…
ZELFSTANDIG WERKEN MET 
EEN DOBBELSTEEN

Het is belangrijk dat de kinderen leren verantwoordelijkheid 

te dragen. Dit bereiken we door vanaf groep 1 de kinderen te 

leren, zelfstandig te werken. Het zelfstandig werken loopt als 

een rode draad door de school. Hoe gaat het zelfstandig werken 

in de onderbouw in z’n werk? De leerkracht legt een opdracht 

uit aan de kinderen. Hierna mogen ze gedurende een bepaalde 

tijd geen hulp inroepen van de leerkracht. De leerkracht heeft 

hierdoor tijd om kinderen met een aangepast leerprogramma 

te begeleiden of om de kinderen te observeren. Het zelfstandig 

werken duurt bij de kleuters korter dan bij de leerlingen van 

groep 8. Alle kinderen vanaf groep 3 hebben een dobbelsteen. 

Op de dobbelsteen staan allerlei tekens. Met deze tekens 

kunnen de kinderen aan elkaar en aan de leerkracht duidelijk 

maken dat ze bijvoorbeeld een medeleerling kunnen helpen 

of dat ze nu niet gestoord willen worden omdat ze zelf druk 

aan het werk zijn of dat ze een vraag hebben. Op deze manier 

ervaren de kinderen dat je ook veel van elkaar binnen de groep 

kunt leren. Dit bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de kinderen.

Zelfsturend leren
We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. 

Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen passen aan 

veranderende omstandigheden en die snel de kennis en 

vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe 

omstandigheden te kunnen functioneren. De huidige 

samenleving heeft kortom mensen nodig die levenslang 

leren. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school al 

zelfsturend leren competenties opdoen, zodat zij weten hoe zij 

moeten leren. Op onze locatie De Diamant Beemte wordt het 

zelfsturend leren vormgegeven.

Er zijn meerdere definities van zelfsturend leren. De kern van 

alle definities is dat de leerlingen zelf regie nemen over hun 

eigen leerproces. Niet alle kinderen zijn hiertoe automatisch 

in staat. Zij zullen daarvoor een aantal competenties moeten 

ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat er vijf competenties zijn 

die van belang zijn voor zelfsturend leren:

•  regie nemen voor je eigen leerproces;

•  zelfreflectie;

•  leerstrategieën toepassen;

•  samenwerkend leren;

•  werkreflectie.

Bij kinderen in het basisonderwijs valt werkreflectie samen met 

zelfreflectie, omdat leren hun hoofdtaak op school is.

Ruimte, Richting en Ruggensteun

Het is dus van belang dat leerlingen zelfsturend leren 

competenties verwerven. Dat gaat niet vanzelf, maar is een 

proces dat door de school ondersteund moet worden. De school 

biedt de leerlingen hiertoe Richting, Ruimte en Ruggensteun: 

•  Richting houdt in dat de school aan het kind duidelijk maakt 

wat er van hem of haar verwacht wordt. 

•  Ruimte houdt in dat het kind de mogelijkheid krijgt om zich 

op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen en dat het kind 

toegang heeft tot alle middelen die hij of zij daarbij nodig 

heeft.

•  Ruggensteun houdt in dat herkend en erkend wordt dat 

het kind zijn best doet en niet alleen de resultaten worden 

gewaardeerd, maar ook de inzet en de vooruitgang.

Verder moeten kinderen leren zelf keuzes te maken. Hierbij is 

het van belang dat dit motiverende keuzes zijn. Om het bieden 

van keuzes motiverend te laten zijn, is het van belang dat:

De activiteiten aansluiten bij de interesses, doelen en waarden 

van de kinderen. Hiervoor is het van belang dat er voldoende 

keuzes zijn, zodat de kans groter is dat er aansluitende 

activiteiten zijn. 

De activiteiten aansluiten bij het niveau van het kind

Er niet te veel keuzes geboden worden, omdat dit het 

keuzeproces te complex maakt. Kinderen gaan willekeurige niet 

beargumenteerde keuzes maken, raken gefrustreerd en voelen 

zich minder betrokken bij hun uiteindelijke keuze.
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Om dit te kunnen bereiken moet er sprake zijn van autonomie 

ondersteunend leerkrachtgedrag.

Wat houdt dit in? De leerkracht:

•  Maakt duidelijk wat de relevantie van de activiteit is. Daarbij 

geeft de leerkracht aan wat de relatie met de interesses, 

doelen en waarden van de leerlingen is.

•  Erkent en accepteert kritiek van kinderen. Wanneer er ruimte 

is voor kritiek, kan dat er voor zorgen dat de leerkracht de 

activiteit interessanter maakt. Wanneer dat niet mogelijk is, 

kan de leerkracht in ieder geval duidelijker communiceren wat 

het belang van de activiteit is.

•  Biedt keuzes aan de kinderen.

•  Laat de activiteiten aansluiten bij de voorkeuren, interesses 

en het niveau van het kind en vermijdt externe regulaties zoals 

beloningen, deadlines en cijfers.

•  Gebruikt informatieve, niet-controlerende taal. Informatieve 

taal houdt in dat de leerkracht aangeeft waarom het kind het 

goed doet of vorderingen maakt. Niet-controlerende taal 

houdt in dat de leerkracht taal niet gebruikt om druk of dwang 

uit te oefenen.

Ziek melden van je kind 
Is je kind ziek, dan horen wij graag van je. Ziekmelden van je  

kind doe je door vóór 8.30 uur te bellen naar de locatie waar je 

kind naar school gaat.

De Diamant Het Rooster: 055 - 366 56 71

De Diamant Het Kristal: 055 - 763 04 02

De Diamant Beemte: 055 - 312 13 77

Zonlicht: verantwoord in de zon
Tijdens de warme periodes, gedurende het schooljaar, spelen, 

sporten en leren kinderen regelmatig in de buitenlucht. Het 

drinken van voldoende water, is daarom erg belangrijk (zie 

‘Gezonde School’). Net als jezelf goed beschermen tegen de 

zon. Wij vragen jou als ouder op zonnige dagen je kind(eren) 

goed in te insmeren. Ook vragen we je op zonnige dagen (zeker 

op de dagen wanneer je kind ook de middagen naar school gaat) 

zonnebrand mee te geven zodat zij zichzelf later op de dag nog 

eens kunnen insmeren. Zo zijn kinderen goed beschermd tegen 

zonlicht en kunnen de kinderen zich beschermen tegen de zon.

Wij zien uiteraard toe op een verantwoord contact met de zon 

en zorgen voor voldoende vocht (water). 

Zorg
Het is belangrijk om de ontwikkeling van een kind goed 

te volgen. Op beide scholen gebruiken wij daarvoor ‘Het 

Ontwikkeling Volgmodel’ van Dick Memelinck. Zie meer 

informatie over zorg in school bij Samenwerkingsverband.
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