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De Diamant l
aat kinderen

 stralen!

4

Eén school, de keuze uit 
drie onderwijsconcepten. 
Wie kunnen daar beter 
over vertellen dan de 
kinderen zelf? Precies! 
Daarom gingen de 
groepen 7 op pad voor 
interviews, foto’s en 
achtergrondverhalen. 
Vanaf pagina 4 hun 
artikelen.

Het nieuwe schoolgebouw voor 
De Diamant is in aanbouw! Onze 
leerlingen programmagericht 
onderwijs en ervaringsgericht 
onderwijs gaan hier vanaf juni 2016 
aan de slag. Meer op pagina 3.

Verder in dit 
nummer:

➜ MAM’s kinderopvang 
en Kinderopvang OOK 
stellen zich voor 

 pagina 10 en 11

➜ Snipperdag? Dat kan 
op De Diamant! 

 pagina 3

➜ Kijkje nemen? 
Kinderen geven 
rondleidingen

 pagina 12

3

Juni 2016 open: 
De Diamant en MAM’s samen 
in nieuwbouw Het Rooster!
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Onderwijs op De Diamant

Kinderen laten stralen!

Kun je als kind doen waar je goed in bent, dan ga je bijzondere prestaties leveren.  

Je gaat stralen! En dat is wat we willen op De Diamant.

Ieder kind heeft talent. Op De Diamant houden wij zoveel mogelijk rekening met de (leer)

wensen van kinderen, zodat leren leuk wordt. Dan ontwikkelen kinderen zich met een 

gevoel van eigenwaarde, met zicht op hun mogelijkheden en beperkingen en met respect 

voor anderen. Daarom kent onze school drie onderwijsconcepten: programmagericht, 

ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs.

➜ Lees meer over onze onderwijsconcepten op pagina 3, 4 en 5!

➜ Uiteraard helpen wij kind en ouders bij het kiezen van het concept dat het beste past.

Durf te stralen, 

je dient de wereld niet door je klein te houden.

Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn, 

maar naar datgene wat ze wel kunnen.

Kijk naar de mogelijkheden, 

dat motiveert.

Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. 

Talent is blijvend en uniek. 

Durf kinderen te laten stralen.

Als je mag doen waar je goed in bent, 

ga je bijzondere prestaties leveren. 

Je gaat opvallen, stralen, je wordt bijzonder.

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.

Naar Nelson Mandela

De belangrijkste  
afspraak op De Diamant:  

iedereen is anders,  
iedereen hoort erbij

Diamant in vogelvlucht

Talent laten bloeien

Wij werken op De Diamant 

in ateliers. Kinderen kunnen 

in ateliers onderzoeken en 

experimenteren en krijgen 

uitleg van een vakspecialist. 

In hoeverre ateliers worden 

ingezet, hangt af van het 

concept waarin kinderen leren.

Miniteams
In alle concepten 

vormen leerkrachten, 

onderwijsassistenten en 

stagiaires miniteams. 

Binnen zo’n team houden 

we rekening met ieders 

talent. Zo kunnen ook onze 

medewerkers doen wat zij 

leuk vinden en gaan ook zij 

stralen! Bijkomend voordeel: 

meer mensen in de klas en 

dus meer begeleiding voor 

kinderen.

‘Knappe’ kinderen
We geven ons onderwijs 

zoveel mogelijk op maat, 

doen recht aan verschillen en 

houden rekening met ieders 

leerstijl. Onze leerlingen 

zijn op verschillende 

manieren ‘knap’: woordknap, 

rekenknap, beeldknap, 

muziekknap, beweegknap, 

natuurknap, mensknap en 

zelfknap.

Hoe knap zij wel zijn, kunnen 

kinderen laten zien in hun 

portfolio. Daarin staan ook 

hun toetsresultaten. Het 

portfolio is de leidraad van 

gesprekken met kinderen en 

ouders.

➜ Meer over ons onderwijs 

weten? Check dan onze 

digitale schoolgids op de 

website! www.diamant.

pcboapeldoorn.nl

De Diamant is een TOM-school. TOM staat voor Teamonderwijs op Maat. 

De kern? Talent de ruimte geven!

Mét ouders
De Ouderraad en 

Medezeggenschapsraad: die 

hebben wij ook. Maar: we 

willen graag méér contact 

met ouders. Daarom zijn er 

inloopochtenden om in de 

klassen te kijken, kennen 

we koffieochtenden voor 

ouders en organiseren we 

ouderavonden om ouders bij 

te praten over ontwikkelingen 

op school. We kennen 

naast informatieavonden 

ook ouderpanels en doen 

natuurlijk ook ouderenquêtes.

Ontmoetingsschool
De Diamant is een christelijke ontmoetingsschool waar alle 

kinderen en ouders welkom zijn. Wij vinden: de ontmoeting met 

de ander, is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling. We 

praten met kinderen over verhalen uit de Bijbel, over zingeving 

en leren hen reflecteren op hoe zij in het leven staan.
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In Zuidbroek vind je De 

Diamant (ontwikkelingsgericht 

onderwijs) al langer in Het 

Kristal. Vanaf juni 2016 gaan 

de deuren open van onze 

andere locatie, Het Rooster. 

Hier komen programmagericht 

onderwijs (PGO) en 

ervaringsgericht onderwijs 

(EGO). Wij ontwikkelen met 

MAM’s Kinderopvang een 

integraal kindcentrum voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar, met 

één manier van werken voor 

onderwijs en opvang.

De nieuwe ruimtes passen 

helemaal bij de twee 

concepten PGO en EGO. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld 

aan de slag in open leer- en 

werkplekken (EGO), maar er 

zijn ook stilteplekken (PGO). 

Het gebouw wordt heel licht 

en open, zodat we volop in 

contact zijn met de wijk en 

‘de wereld’ kan zien hoe onze 

kinderen stralen!

In onze nieuwe keuken en in 

het handvaardigheidlokaal 

is het straks fijn rekenen. En 

natuurlijk krijgen ook onze 

studio en winkel een mooie 

plek in het nieuwe pand.

Continurooster
De Diamant werkt met een continurooster. We beginnen om 

8.30 uur en kinderen zijn om 14.45 uur vrij. Groepen 1 en 2 zijn 

op donderdag en vrijdag om 12 uur vrij en kinderen van groep 

3 en 4 zijn op vrijdag ook om 12 uur vrij. Op woensdag is de 

schooldag voor iedereen tot 12.15 uur.

Talent laten zien 
ná schooltijd
Van gitaarles tot toneel: ook na schooltijd kunnen kinderen 

hun talenten tonen. Markant biedt veel activiteiten aan in De 

Diamant in het Kristal. Het Centrum voor Kunsteducatie richtte 

het handvaardigheidslokaal van de school in en gebruikt dit nu 

na schooltijd. Voor wie liever muzikaal aan de weg timmert: 

onze leerlingen krijgen korting op hun pianolessen bij de 

Pianoschool in De Diamant in Het Rooster.

Samen muziek 
maken
Alle kinderen maken in groep 

6 of 7 een half jaar lang kennis 

met een muziekinstrument. 

Na die kennismaking kunnen 

zij kiezen voor een plek in het 

Kristalorkest. Hierin spelen 

kinderen vanuit regulier 

en speciaal onderwijs. Een 

bijzonder project, waar 

Koningin Maxima al eens  

naar is komen kijken!

Apeldoorn

Amsterdam
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ARTIST IMPRESSION 1

Nieuwbouw De Diamant / MAM’s 
Het Rooster juni 2016 klaar!

Snipperen? Dat kan!
Twee dagen per schooljaar mogen kinderen ‘snipperen’. Een 

dagje vrij tussendoor dus, op moment naar keuze (behalve 

de twee dagen voorafgaand of aansluitend aan de kerst- en 

zomervakantie).

➜ Volg de bouw van Het Rooster via onze site; in juni 2016 

verhuizen we naar ons nieuwe adres: 

Het Rooster, Laan van de Leeuw 229, 7323 BD Apeldoorn.
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Kinderpagina ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

“ Heel veel kinderen stralen!”
Door AnDy, ShAronA en DAnique

Een paar vragen aan locatieleider van De Diamant –  

Het Kristal, Astrid Joziasse.

Hoe gaat het met De Diamant?
Juf Astrid: “Het gaat goed! Er komen veel nieuwe kinderen bij 

en heel veel kinderen stralen!”

Wat doet een locatieleider?
Juf Astrid: “Ik begeleid kinderen, juffen en 

meesters, zodat iedereen met plezier 

naar school gaat en goed onderwijs 

krijgt.”

Hoe vindt u de patio?
Juf Astrid: “Daar ben ik heel trots 

op! De kinderen kunnen er spelen, 

de bovenbouw heeft er een mooie 

moestuin en alle kinderen kunnen er 

fijn werken.”

Door Birte en MegAn

Tijdens het maken van deze krant was OGO bezig met het thema ‘Wonen’.

Juf Mayke weet er alles van.

OGO = werken met thema’s!
Hoe komen juffen en meesters op de ideeën voor thema’s?
Juf Mayke: “Wij kijken wat je moet hebben geleerd in groep 8 en bedenken daar thema’s bij. 

Omdat je ook iets moet weten over bouwen, hebben wij het thema ‘Wonen’ bedacht. Bij elk 

thema proberen we ook een uitstapje te maken.”

Is het leuk om kinderen aan het werk te zien?
Juf Mayke: “Het leukste is om samen onderzoek te doen en het eindresultaat te bekijken, zoals 

een werkstuk of een film. Het is fijn als kinderen weten wat ze moeten doen en goed kunnen 

samenwerken.”

Quotes door Jaimy, Enzo, Max en Ismail

Actief spelen, leren en 
werken. Dat is kenmerkend 

voor ontwikkelingsgericht 

onderwijs (OGO). Kinderen 

leren zelf ontdekken, keuzes 

maken, conclusies trekken, 

problemen oplossen en 

nadenken over wat ze doen. 

Binnen OGO vormen we 

een community of learners: 

we zijn als kinderen en 

leerkrachten met elkaar 

bezig met een thema dat 

centraal staat, leren van en 

met elkaar en nemen elkaar 

mee in de volgende stap in 

ontwikkeling. Leerkrachten 

bieden activiteiten aan 

die aansluiten bij de 

werkelijkheid van kinderen 

en die betekenis hebben 

voor ze. Zo wordt duidelijk 

waaróm zij leren.

“Ik vind het fijn om op een 
leerplein te werken, want in een lokaal 

voel ik me een beetje opgesloten. 
Dat vind ik niet fijn.” 

Arthur (groep 8) 

“Ik vind het fijn dat 
het stiltelokaal er is! 

Job (groep 6) 

“Alle lokalen worden goed gebruikt. 
We hebben open lokalen, dus je moet 

wel een beetje op de stilte letten. 
Verder is het heel fijn.” 

Ibo (groep 5)

“Er is een goed digibord 
en er zijn veel spullen om 

mee te werken.”
Sofie (groep 5)
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Kinderpagina ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Leerpleinen 
& ateliers
Door eline, JeSSie en KAtie

“Wij hebben drie open leerpleinen. Voor de onderbouw, de 

middenbouw en de bovenbouw. We hebben één lokaal: het 

stiltelokaal. Je mag zelf weten of je daar gaat zitten werken. We 

werken met ateliers, voor rekenen, spelling en taal. Ook hebben 

we een samenwerkingsatelier. In elk atelier is een juf of meester 

om te helpen. (…) Je hebt een eigen laatje voor je weektaak en 

etui. Op de weektaak zie je wanneer je welk vak hebt. Je kunt je 

werk bewaren in een map. Je mag ook werkjes uitkiezen waar je 

trots op bent en die in je portfolio doen.”

Door luuK en KAï

“Open lokalen zorgen voor een goede samenwerking, tussen 

kinderen met verschillende talenten. Dat gaat heel goed. Door 

de hele school is het speellokaal beroemd. Ook de onderbouw 

heeft verschillende ateliers. Die heten daar de Bouwhoek en 

het Teken- en Knutsellokaal. In de bovenbouw werken we ook 

in de keuken. Daar koken we elke vrijdag met een hulpouder. 

Luuk heeft wortelsoep gemaakt en Kaï hartige cupcakes, met 

groenten uit de schooltuin.”

In de patio vind je de school-

tuin. De groepen 6, 7 en 8 

werken hier het vaakst in. Zij 

krijgen ook hulp, bijvoorbeeld 

van ouder Gerona Teunis. “Een 

prachtige plek en heerlijk om 

er te zijn”, vindt zij. Bij de 

schooltuin komt meer kijken 

dan tuinieren. Je moet ook de 

paden netjes houden en com-

post maken.

Spelen, leren, tuinieren en relaxen in de patio
Door BrAM en ogulcAn

Er is in de patio altijd wat te doen. Schoffelen bijvoorbeeld, planten water geven en 

oogsten in de schooltuin. De patio is ook de plek om te ontspannen.

Kleuters spelen er fijn
Hoe ziet de patio eruit? Er 

zijn zandbulten, verfborden 

– je kunt ook schilderen in de 

patio, lekker in de zon – en 

een zandbak. De kinderen 

uit groep 1, 2 en 3 spelen er 

vaak met fietsjes, schepjes en 

karretjes. Ze hebben lekker 

veel ruimte.

Kippen terug: zeer goed 
nieuws
De kippen komen binnenkort 

weer terug: zeer goed nieuws. 

Vorig jaar was er bloedluis in 

het kippenhok en daardoor 

moesten de kippen een jaartje 

weg. Het mooie buitenhok is nu 

helemaal overwoekerd en moet 

eerst klaargemaakt worden.

Rondje OGO: waar ga jij van stralen?
Door AnDy, ShAronA en DAnique

Lian (4):  “Juf Jorien is leuk want ze is lief en ze helpt kindjes.”

Tim (5):  “De school is leuk en onze juf ook. Ik ben graag hulpje.”

Foerkan (6):  “Ik vind juf Pauline aardig en lief en ik word blij als ik met mijn broertje speel.”

Timo (7):  “We krijgen leuke werkjes en ik vind het heel leuk als ik complimenten krijg.”

Nikki (8):  “Als ik complimenten krijg vind ik dat leuk en goed van mezelf.”

Jesse (9):  “Er zijn leuke kinderen. Ze zijn zorgzaam en lief. Juf Elize vind ik aardig en als ze iets 

zegt dan gebeurt het. Ik word blij als kinderen mij complimenten geven.”

Liam (10):  “We krijgen de ruimte. Als juf Mayke ziet dat je goed werkt dan laat ze je los en mag 

je zelf aan de slag. Als je het moeilijk hebt, dan helpen andere kinderen je.”

Jaimy (11):  “Je kunt erg goed werken hier en het is een mooi gebouw. Meester Jasper doet soms 

gek, maar hij is aardig en helpt je goed.”

Ilse (12):  “Je hebt veel vrije tijd om zelfstandig werk te doen. Als je een vraag hebt, geeft 

meester Jasper meteen antwoord.”

quoteS Door Birte en MegAn

“Wij doen verschillende dingen: 
bouwen, tekenen met stoepkrijt 

en dingen maken van klei”
Youri (9)

“We werken samen in 
een groepje en moeten vragen 
beantwoorden. We maken een 
mindmap en zo maken we onze 

onderzoeksvragen” 
Nazar (11)

“We bouwen met blokken!”
Mats (6)

“De juffen en meesters 
helpen goed” 

Enzo (10)

… laat De Diamant een film maken over OGO. Na de première staat de film op onze site!

… is er elke drie maanden Talentmoment. Kinderen kunnen laten zien wat hun passie is, 

optreden of hun verzameling laten zien

… is in alle concepten steeds één leerling ‘de Diamant van de week’ en krijgt complimentjes 

van zijn of haar klasgenoten. Daar ga je toch van stralen?

Verder
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Kinderpagina programmagericht onderwijs (PGO)
Kinderen in het 
programmagericht 
onderwijs (PGO) gaan 
stralen als zij leren in een 

veilige, vertrouwde en 

voorspelbare leeromgeving. 

Daar zorgen wij dus voor! 

Leerkrachten motiveren, 

leggen verbanden en bieden 

de leerstof in overzichtelijke 

stappen aan. Kinderen 

leren verwoorden wat zij 

hebben geleerd. In het 

PGO maken we gebruik 

van methodes voor de 

verschillende vakken. PGO is 

absoluut een heel eigentijds 

onderwijsconcept! We 

stemmen af op leerstijlen 

en besteden bijvoorbeeld 

aandacht aan (nieuwe) 

media, film en fotografie.

“ PGO: veilig,  
voorspelbaar,  
vertrouwd én  
heel modern!”

Door Jorrit en JoriS

Wat is programmagericht onderwijs (PGO)?  

Meester Mark – locatieleider van De Diamant  

– Het Rooster – geeft tekst en uitleg.

Wat betekent PGO?
Meester Mark: “PGO staat 

voor programmagericht 

onderwijs. Kernwoorden 

zijn: veilig, voorspelbaar en 

vertrouwd. Je hebt je eigen 

juf of meester, werkt in een 

eigen lokaal, met een vast 

programma en methodes. 

Het is ook heel modern! De 

kinderen doen bijvoorbeeld 

allerlei activiteiten rondom 

film en fotografie in een eigen 

studio, echt heel gaaf!”

Wat vindt u leuk op school?
Meester Mark: “Dat de 

kinderen allemaal verschillend 

zijn en dat iedereen erbij 

hoort. Er wordt niemand 

buitengesloten.”

Waarom bent u hier gaan 
werken?
Meester Mark: “De Diamant 

doet er alles aan dat iedereen 

zichzelf kan zijn en zich kan 

ontwikkelen. Dit is een school 

die rekening houdt met de 

verschillen tussen kinderen. Het 

is leuk dat de school groeit.”

Wat doet u het liefst?
Meester Mark: “Rondkijken 

in de groepen en de school. Ik 

probeer in de gaten te houden 

hoe het met de kinderen gaat 

en vind het ook leuk om af en 

toe zelf les te geven. Contact 

met kinderen en ze begeleiden 

in hun ontwikkeling vind ik 

het mooiste dat er is. Daar doe 

je het voor.”

Wat vindt u van het nieuwe 
gebouw Het Rooster?
Meester Mark: “Fantastisch! 

Niet alleen PGO komt daar, 

ook ervaringsgericht onderwijs 

(EGO). Daar passen de 

schoolruimtes straks helemaal 

bij. De school komt in een 

groene omgeving met een 

parkje ernaast.”

“Wij hebben op vrijdagmiddag 

les in de fotostudio. Dan komt 

er een juf van de Fotovakschool 

in Apeldoorn. Zij vertelt ons 

hoe de camera werkt en wat 

we ermee kunnen doen. 

We mogen daarna aan de 

slag met opdrachten. Dat 

is altijd fantastisch om te 

doen. Kinderen vinden het 

heel leuk omdat we soms 

ook naar buiten gaan, om 

foto’s te maken van dieren of 

bloemen.”

In de studio is een podium, 

er staan veel stoelen en er 

hangen allemaal posters. 

Ook hangen er gordijnen die 

dicht kunnen als het even 

donker moet zijn. Er zijn 

verkleedkleren en je ziet ook 

ouderwetse fototoestellen.

“ Foto’s maken 
fantastisch  
om te doen”

Door Zoë, MAgnuS, Annie en BriDget

Leren in een studio? Dat is wel heel bijzonder!  

Wat gebeurt daar allemaal?
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Kinderpagina programmagericht onderwijs (PGO)

Talent in beeld 
tijdens PGO viering
Door SAchA

“Tijdens de PGO viering laten we als bovenbouwkinderen zien 

wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. We hebben gedanst, 

er was een quiz, een toneelstuk en een proef. Het is altijd 

gezellig, we doen leuke dingen.”

Wat vindt Bridget er zelf van?
Door BriDget

Bridget (10): “Ik zit nog maar net op De Diamant en heb al veel vrienden en vriendinnen 

gemaakt. Ik vind het een leuke school. Ik heb gekozen voor PGO omdat ik dat meteen erg leuk 

vond. Ik kende juf Bea al en ik zit in een spontane klas waar veel respect is. Ik ga weer met 

plezier naar school.”

Rondje PGO: 
waar ga jij van stralen?
Door Jorrit en JoriS

Juf Bea:  “Elke dag is anders en het is niet saai. Ik 

kom altijd positief naar school!”

Frederique (groep 8):  “Ik vind handvaardigheid het leukste vak! 

Met inkt werken, kleurplaten maken, 

dat doe ik het liefst. Ik heb PGO gekozen 

omdat het duidelijk is en je één juf of 

meester hebt in je eigen lokaal.”

Stijn (groep 2):  “Ik vind buiten spelen het leukste en gym 

en knutselen.”

Jamie (groep 8):  “Ik vind de juffen en de meesters het 

leukste op school.”

Julian (groep 8):  “Wat ik het liefste doe op school? Gym. 

In de pauze ga ik chillen. Aan PGO is alles 

leuk.”

Twan (groep 6):  “Knutselen is het leukste vak op school. Ik 

maak het liefst iets in 3D. In de pauze ga 

ik schaken en als het mooi weer is dan ga 

ik buiten spelen met mijn vrienden.”

Dat was spannend: die 

eerste dag op De Diamant. 

Begrijpelijk, want Bridget 

kende nog niemand. Maar 

iedereen was aardig tegen 

haar. De gouden afspraak 

‘Iedereen is anders, iedereen 

hoort erbij’ hielp. Bridget 

voelde zich gelijk thuis,  

vertelt ze.

Als je nieuw bent, krijg je 

een groepsgenoot als maatje. 

Aan hem of haar kun je 

alles vragen en je krijgt een 

rondleiding door de school. 

Maar Bridget had geen maatje 

nodig! Alle meiden van groep 

7 vingen haar op.

Het leukste vindt Bridget 

dat iedereen respect heeft 

voor elkaar en dat iedereen 

erbij hoort. Wat beter kan? 

Het schoolplein. Dat vindt 

ze nog kaal en niet zo leuk. 

Straks is dat bij de nieuwe 

school anders. Gelukkig gaan 

kinderen veel in het park 

spelen en op de veldjes kun je 

lekker rennen.

Bridget gaat weer met 
plezier naar school
Door nicci en cAyleigh-Ann

Bridget (10) vond het niet meer leuk op haar oude school en kwam onlangs naar De 

Diamant. Hoe bevalt het haar?
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Kinderpagina ervaringsgericht onderwijs (EGO)

“Wij zijn drie jongens die 

het ontzettend leuk vinden 

om dingen te maken, dingen 

te doen en om te bewegen. 

Daarom houden we ook van 

ateliermiddag! Je mag dan 

zelf kiezen wat je wilt gaan 

doen. De graffitiworkshop 

was bijvoorbeeld gaaf, want 

je mocht zelf iets maken op 

papier. Er zijn ook allerlei 

sporten die je kunt doen. De 

voetbalclinic met meester 

Melvin was supertof!

Tijdens de atelierdagen helpen 

ouders of andere bekenden 

mee. Zonder hun inzet zouden 

we geen houtbewerking, 

techniek, schilderen, 

constructieles of bouwen 

hebben …”

Project, Forum & 
Vrije keus
Door BehrooZ, ricK, luc en Werner

Elke week hebben we een hele middag project. Dan doen we 

onderzoek. Zo hebben we met ‘Natuur en dier’ alles onderzocht 

over verschillende dieren en proberen we op de vijf W-vragen 

antwoorden (wie, wat, waar, wanneer, waarom, red.) te vinden.

Afsluitende projectactiviteit
We sluiten elk project af met een bijzondere activiteit. We 

zijn voor dit project bijvoorbeeld vogels gaan spotten in het 

park en hebben presentaties gegeven aan elkaar over onze 

onderzoeksvraag. Er zijn ook inlooplessen waarvoor je je kunt 

opgeven.

Elke woensdag vrije keus
Aan het eind van de woensdagochtend hebben we vrije keus. 

Dan kun je zelf kiezen wat je wilt leren, onderzoeken of 

ontdekken. Je kunt ook een spel doen met andere kinderen of 

zelf iets (creatiefs) bedenken.

Stralen bij het Forum
Elke maand is er Forum. Alle kinderen kunnen dan laten zien 

waar ze goed in zijn: ze laten hun talent zien. Dit doen ze samen 

met andere jaargroepen, zodat iedereen van elkaar kan leren. 

Ons motto van de school is: Laat kinderen stralen! En dat doen 

ze dan ook.

Ashley is nieuw op 
school en koos voor EGO
Door cAyleigh-Ann

Ashley is nieuw op school. Klasgenoot Cayleigh-Ann vroeg naar haar eerste indruk.

Ateliermiddag: dóen!

Wat vind je het leukst hier 
op school?
Ashley: “De meiden op school; 

ze zijn heel aardig! De ateliers 

met een eigen specialist zijn 

bijzonder. Zo kun je een beetje 

aan de middelbare school 

wennen want daar heb je ook 

verschillende leraren.”

Wat vind je minder leuk?
Ashley: “Op het schoolplein 

staan weinig toestellen. Maar 

in de pauze mogen we meestal 

naar het veld achter de school, 

dat ziet er gaaf uit en het is er 

leuk.”

Heeft je maatje je op de 
eerste dag hier alles goed 
uitgelegd?
Ashley: “Ja. Liselotte heeft 

me goed op weg geholpen. 

Ze heeft uitgelegd hoe we 

werken, leren en waar alles 

staat. Ik voel me inmiddels 

helemaal thuis.”

Waarom heb je voor EGO 
gekozen?
Ashley: “Het leek me leuk en 

net iets anders dan andere 

scholen. Je mag meer zelf 

bepalen. Niet wat aan het 

eind van de week af moet 

zijn, maar wel hoe je dat doet 

en wanneer. Zo kun je meer 

kiezen wat bij je past.”

Wat vind je bijzonder aan 
deze school?
Ashley: “De school heeft een 

eigen fairtrade winkel (D-star, 

red.). Er komt een nieuw 

gebouw en er wordt gewerkt 

met drie concepten. Dat is 

uniek.”

Als je werkelijk betrokken 
bent bij wat je leert, kun je 

jezelf optimaal ontwikkelen 

en ga je stralen! Dat is 

ervaringsgericht onderwijs 

(EGO). Leerkrachten 

activeren de betrokkenheid 

van kinderen. De dynamiek 

tussen kinderen onderling 

en tussen kinderen en 

leerkracht is essentieel. De 

pijlers van EGO: een goede 

sfeer en relatie, werken op 

het niveau dat je aankunt 

en uitdaagt, onderwijs 

dat werkelijkheidsnabij is, 

activiteit (zelf op onderzoek 

uit) en vrij initiatief (zelf 

kiezen waarin je je wilt 

verdiepen en hoe).

Door AyMAn, rutger en JoShuA

Elke eerste vrijdag van de maand heeft EGO ateliermiddag. 

Er zijn dan lessen en workshops waarbij het dóen centraal 

staat. Dansen, sporten, handenarbeid, dingen maken, 

koken of lessen Spaans: er is al van alles geweest.
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Kinderpagina ervaringsgericht onderwijs (EGO)

De D-star heeft een uitgebreide collectie cadeautjes te koop – 

allemaal fairtrade. Voor elk wat wils en iederéén kan komen 

winkelen in de D-star, dus kom eens een kijkje nemen! 

Openingstijden winkel: 

woensdag van 12.15 - 12.45 en vrijdag van 15.15 - 15.45 uur. 

➜ Volg de winkel op Facebook: Dstar Winkel of op  

Twitter @dstarwinkel.

D-star winkel bedacht en gerund door kinderen

Elke donderdag een 
nieuwe contractbrief

Door MAnouK

Kinderen in het EGO werken vanaf groep 4 met een 

contractbrief en krijgen les in ateliers. Hoe zit dat precies? 

Manouk legt uit.

Wat vinden kinderen 
van de ateliers? 
Benne (groep 8): “Fijn, je zit niet de hele tijd bij dezelfde juf.”

Marijn (groep 8): “Leuk dat je steeds in andere lokalen zit.”

Benne (groep 8): “Je kunt met plannen voorbereiden op de 

middelbare school.”

D-star is een leuke en gezellige 

winkel. Dat komt mede door 

de kinderen. Zij hebben de 

winkel bedacht. Bij EGO 

mogen kinderen meedenken 

over wat zij willen leren en 

zij worden uitgedaagd om 

zelf oplossingen te zoeken 

en dingen te ondernemen. 

In het taalatelier hebben we 

flyers gemaakt en bij rekenen 

hebben we geleerd hoe we 

moeten omgaan met de kassa.

Door liSelotte, MAriJn en tWAn

Winkelen op school? 

Jazeker! De fairtradewinkel 

van De Diamant is bedacht 

door kinderen uit het EGO 

en is op woensdag en 

vrijdag open.

Wat vinden kinderen van de 
winkel?
We houden ook onderzoeken 

op school: hoe kunnen we 

de winkel beter maken? Dit 

gebeurt door het afnemen 

van interviews. Kinderen 

ervaren D-star als een mooie 

en eerlijke winkel. Wel willen 

kinderen de winkel graag 

groter maken.

Aan de slag met de tips
De belangrijkste tips uit het 

onderzoek: schenk water 

en koffie voor bezoekers, 

draai muziek in de winkel, 

organiseer een koopjesmiddag 

en verkoop de spullen 

buiten de winkel. En de 

kleuters willen graag meer 

kinderspulletjes. Met alle tips 

gaan we in de D-star aan de 

slag!

Op de contractbrief zie je wat 

je de hele week moet doen. Je 

gaat plannen maken en geeft 

aan met kleuren wanneer je 

wat maakt. Je plant dan in 

wanneer je uitleg nodig hebt 

en wanneer je denkt dat je het 

af hebt. Als de leerkracht bezig 

is met een groepje, vraag je 

hulp aan een klasgenootje of 

je kijkt op de uitlegkaarten in 

het lokaal.

In de lesateliers van EGO 

krijg je rekenen, taal, 

studievaardigheden en 

spelling. Je hebt in elk atelier 

een andere leerkracht. Dat 

vindt iedereen wel fijn, want 

je zit dus niet de hele tijd in 

hetzelfde lokaal met dezelfde 

juf of meester. Bovendien 

weet onze rekenjuf meer van 

rekenen dan de gemiddelde 

juf of meester, want het is haar 

specialiteit.

➜ Groep 1 tot en met 4 werkt 

in de groep, maar kinderen 

hoeven ook dan niet perse 

bij elke les uitleg te volgen. 

Natuurlijk weten onze 

juffen en meesters goed 

wat we wel of niet hebben 

gedaan en zij helpen je als 

het niet lukt.
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Kinder(dag)opvang, onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO): dat bieden MAM’s 

Kinderopvang en De Diamant vanaf juni 2016 samen in Het Rooster. MAM’s-directeur 

Mariëlle Kuipers kijkt ernaar uit. “We ontwikkelen een integraal kindcentrum voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar, zonder ‘knip’ tussen kinderopvang en basisschool.”

De Diamant en MAM’s vonden 

elkaar snel in hun ambitie om 

samen een vernieuwend en 

uniek integraal kindcentrum 

te ontwikkelen.

“Onze manier van werken sluit 

aan bij die van De Diamant”, 

vertelt Mariëlle. MAM’s staat 

voor ontwikkelingsgerichte 

kinderopvang en gaat 

voor een doorlopende 

ontwikkelingslijn. 

Naadloos van thuis naar 

kinderdagverblijf, naar school, 

naar de BSO en weer naar 

huis. De pedagogische aanpak 

en begeleiding, maar ook 

de organisatie van opvang 

zijn afgestemd op ‘thuis’ en 

onderwijs. Zo kunnen ouders 

bijvoorbeeld ook gezonde, 

warme maaltijden bestellen 

en meenemen als zij hun kind 

komen ophalen.

Gezamenlijk aanbod voor 
3-jarigen
Uniek in Het Rooster is dat 

driejarige peuters die naar 

MAM’s gaan één aanbod 

krijgen van De Diamant en 

MAM’s. De hbo-opgeleide 

MAM’s specialisten werken 

vanuit een vaste ruimte 

heel nauw samen met de 

onderbouwleerkrachten van 

De Diamant. Zo ontstaat 

een ononderbroken 

ontwikkelingslijn voor 

kinderen van drie maanden tot 

dertien jaar.

In Het Rooster sluit MAM’s 

aan bij de onderwijsconcepten 

van De Diamant. “Kinderen 

leren en spelen straks binnen 

en buiten schooltijd in het 

integraal kindcentrum en 

kunnen hier hun talenten in 

de volle breedte ontwikkelen”, 

licht Mariëlle toe. “Kinderen 

zijn van nature nieuwsgierig 

en leergierig; daarom zorgen 

wij voor een omgeving die 

ze uitnodigt om zich te 

ontwikkelen.”

Ruimtes voor onderwijs én 
opvang
De nieuwbouw wordt door 

De Diamant en MAM’s 

samen ingericht, zodat die 

zowel voor onderwijs als 

opvang gebruikt kunnen 

worden. In de grote, open 

ruimtes komen uitdagende 

speel- en leerplekken die 

aansluiten bij verschillende 

ontwikkelingsgebieden. 

“Natuurlijk zie je straks de 

voor MAM’s kenmerkende 

huiselijke inrichting zeker 

terug”, verzekert Mariëlle.

MAM’s krijgt een eigen, 
vertrouwd gezicht
Zoals gebruikelijk bij alle MAM’s-Locaties krijgt ook MAM’s De 

Diamant een eigen, vertrouwd gezicht. Hij of zij is dan vast 

aanspreekpunt voor ouders en leidt de integrale samenwerking 

met De Diamant.

MAM’s Kinderopvang en Diamant: samen een integraal kindcentrum in Het Rooster

Leren en ontwikkelen 
vanuit het hart(je)

MAM’s kinderopvang in vogelvlucht

MAM’s Diamant kinderdagverblijf is er voor kinderen van 

drie maanden tot drie jaar. Peuters kunnen zich ontwikkelen 

in onze voorschool (MAMS’s peuters, zie ook in artikel 
op deze pagina). Eenmaal op De Diamant kunnen kinderen 

bij MAM’s terecht voor voorschoolse opvang (MAM’s VSO) 

en buitenschoolse opvang (MAM’s BSO). Alle informatie is 

te vinden op www.mamskinderopvang.nl. Hier is ook een 

brochure te downloaden.

MAM’s BSO: zelf kiezen wat 
je doet in je vrije tijd
Kinderen die na schooltijd naar MAM’s BSO gaan, hebben alle 

vrijheid om zelf te kiezen wat zij willen doen: voor alle talenten 

zijn er ruimtes en activiteiten. Van verkleden tot knutselen, van 

buitenspelen tot lekker ‘hangen’ in de chillroom.

Al voor de 
opening in Het 
Rooster naar 
MAM’s? Dat kan!
MAM’s biedt nu ook al 

BSO voor kinderen van De 

Diamant. Tot het nieuwe 

gebouw klaar is, laat MAM’s 

bij voldoende animo met 

plezier de touringcar rijden 

om kinderen na schooltijd naar 

MAM’s Sport & Avontuur aan 

de Jachtlaan te brengen. Zodra 

Het Rooster klaar is, kunnen 

de kinderen natuurlijk daar 

terecht. Dan gaat ook het 

kinderdagverblijf open voor 

baby’s vanaf drie maanden tot 

vier jaar.
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Opvang voor of na schooltijd

OOK biedt opvang in Het Rooster en Het Kristal voor leerlingen Diamant

Ook na schooltijd krijgt talent de ruimte
“Door onze plek in Het Kristal heeft de Toermalijn een echte buurtfunctie”, merkt 

unitmanager Jessica Rattink van Kinderopvang OOK. “Kinderen kennen elkaar, groeien 

samen op en zien elkaar niet alleen in de buurt en op school maar ook bij ons na 

schooltijd. Die verbinding met de wijk: dat vind ik mooi.”

Eén pedagogische lijn
Belangrijk is dat nauw wordt 

samengewerkt met De 

Diamant. De pedagogische 

aanpak na schooltijd sluit aan 

bij die van de school. “Ook 

wij gaan uit van talenten 

van kinderen en willen 

kinderen de wereld laten 

ontdekken. Of, zoals OOK 

het verwoordt in haar missie: 

‘Elk kind is nieuwsgierig. Elk 

kind is anders. Inspelen op 

de persoonlijke ontwikkeling 

van een kind, uitgaan van zijn 

kracht. Zorgen dat een kind 

zich thuis voelt. Dat is onze 

uitdaging’.

Veel eigen inbreng
Op de Toermalijn hebben 

kinderen grote inbreng in 

wat zij op de buitenschoolse 

opvang (BSO) graag willen 

doen of ondernemen, vertelt 

Jessica. “Kinderen kunnen 

kiezen wat zij willen doen 

en denken mee over het 

programma. Zij geven aan 

dat zij bijvoorbeeld een keer 

pizza’s willen maken, of een 

creatieve workshop willen 

volgen. Daarvoor kunnen 

wij prima terecht in een 

handvaardigheidlokaal in Het 

Kristal.”

Kinderen krijgen dus de ruimte 

en leren in gesprekken met de 

pedagogisch medewerkers een 

plan te maken voor hun vrije 

tijd. Waar hebben zij zin in, 

wat vinden ze leuk, wat willen 

ze ontdekken en waar ligt hun 

talent? “Voorop staat dat wij 

graag willen dat de BSO voelt 

als een verlengstuk van thuis.”

Lekker naar buiten
Er kan al veel op de BSO, 

maar in de nabije toekomst 

komen daar nog ‘groene’ 

activiteiten bij. “We gaan 

meer gebruikmaken van het 

Park Zuidbroek”, licht Jessica 

toe. “Kinderen kunnen daar 

lekker spelen en kennismaken 

met alles wat groeit en bloeit. 

Voor de kleintjes van ons 

kinderdagverblijf hebben 

we ook aansluitend aan 

ons gebouw een ontdek- 

en speeltuin. En in de 

zomervakantie onderhouden 

wij de patiotuin van De 

Diamant.”

Het Kristal is er 
voor de wijk
In Het Kristal vind je niet 

alleen De Diamant en 

OOK: er huizen meer 

scholen en organisaties. 

Samen presenteren wij een 

aantrekkelijk aanbod van 

onderwijs en activiteiten aan 

alle bewoners van Zuidbroek. 

Jong en oud komen vaak 

samen, bijvoorbeeld bij 

festiviteiten als Sinterklaas, 

Sint Maarten of Kerst. 

Kinderen kunnen meedoen 

met lessen van Markant en 

bijvoorbeeld zwemlessen of 

karatelessen volgen in het 

gebouw. 

Drie jaar? Vast wennen 
op De Diamant!
Peuters die naar de Toermalijn gaan, kunnen vanaf drie 

jaar vast ‘wennen’ op De Diamant. Onder begeleiding van 

een pedagogisch medewerker bezoeken de peuters de 

kleutergroepen. Zo leren zij de juffen, kinderen en werkwijze 

van de school vast kennen. De pedagogisch medewerkers van 

OOK zorgen voor een ‘warme overdracht’ voor een goede start 

in groep 1.

Contact?
Bel met Jessica Rattink: telefoon (06) 47133177 of mail naar 

jessicarattink@kinderopvangook.nl

De locatie van OOK in Het Rooster blijft tot De Diamant 

verhuist naar de nieuwe locatie in 2016. Kinderopvang OOK 

oriënteert zich nog op een eventuele tweede locatie in 

Zuidbroek. Vanzelfsprekend blijft de opvang in Het Kristal 

ongewijzigd.

Kinderopvang OOK in vogelvlucht
Een wereld te ontdekken. Dat is het motto van Kinderopvang 

OOK. In Zuidbroek kunnen kinderen van 0 tot 4 terecht in Het 

Rooster en Het Kristal, bij kinderdagverblijf De Toermalijn. 

Op beide locaties vind je een babygroep voor kinderen tot 

twee jaar en een peutergroep voor kinderen tussen 2 en 

4 jaar. Daarnaast zijn er twee ‘verticale’ groepen waar per 

groep maximaal twaalf kinderen van 0 tot 4 jaar worden 

opgevangen.

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt OOK op dezelfde 

locatie onder dezelfde naam voorschoolse opvang (VSO) en 

buitenschoolse opvang (BSO). Er wordt gewerkt op basis van 

een pedagogisch werkplan en pedagogische doelen (zie de 

website). De Toermalijn werkt ook nauw samen met openbare 

basisschool De Vliegenier in Het Kristal.

➜ Benieuwd naar De Toermalijn? Op de website  

kun je virtueel vast een kijkje nemen.  

Kijk op www.kinderopvangook.nl, Zuidbroek,  

De Toermalijn!

Afspraken op De Diamant
Door BehrooZ

Op onze school hebben we afspraken, geen regels. 

Afspraken maak je samen en regels leg je op. Zo hopen  

we dat iedereen het ermee eens is en erover kan praten 

met elkaar.

1 iedereen is anders en  

hoort erbij

2 help een handje

3 eerst vragen, dan pas lenen

4 samen spelen is gezellig

5 geef elkaar complimentjes

6 luister naar elkaar

7 maak het goed na een ruzie

8 zorg goed voor elkaar

9 samen houden we alles netjes

10 erover praten is geen klikken



De Diamant - Het Rooster
Symfoniestraat 8

7323 KV Apeldoorn

telefoon (055) 366 56 71

Vanaf juni 2016 vind je 

De Diamant – Het Rooster 

op een nieuw adres:

Laan van de Leeuw 229

7323 BD Apeldoorn

De Diamant - Het Kristal
Laan van de Charleston 71

7323 RV Apeldoorn

telefoon (055) 763 04 02
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Colofon 
De Diamantkrant is eind schooljaar 2014-2015 gemaakt met enthousiaste inzet van de groepen 7 uit het PGO, OGO en EGO van De Diamant: Andy Althof,  

Jessie Bakker, Ogulcan Bulut, Katie Hafkamp, Eline van Laar, Sharona van Limburg, Danique Maassen, Jaimy Maassen, Birte Moot, Luuk Rattink, Max Roewen,  

Enzo Slijkhuis, Megan Sluijter, Bram Teunis, Kaï Vader, Ismail Yildirim, Magnus van As, Sacha Bal, Lisa Bloemink, Jorrit Noy, Joris Giezeman, Annie Karssen,  

Bridget Pijpers, Zoë Sangers, Behrooz Faizi, Marijn Azê, Manouk Peppelman, Joshua van Mourik, Nicci Gerritsen, Werner Havekes, Rutger van Heijningen,  

Ayman El Hor, Carmen van Hunen, Daimen de Jong, Liselotte Kamps, Cayleigh-Ann Koorevaar, Ashley van Laar, Luc Ros en Rick Schultink.

Samenstelling: Hans van den Ham, Mark ter Horst van De Diamant. Workshops: Thomas Boelaars (fotograaf) en Anne-Marie Veldkamp (journalist). Begeleiding reporters en fotografen: 
Mayke Kraan, Mark ter Horst van De Diamant. Concept en redactie: Anne-Marie Veldkamp. Eindredactie: Hans van den Ham, Mark ter Horst, Astrid Joziasse, Catelijne Hol.  
Fotografie: Thomas Boelaars, Jeroen Jazet en de leerlingen van groep 7 van De Diamant. Vormgeving: Maura van Wermeskerken. Druk: Totdrukwerk, Apeldoorn. Oplage: 1.000 stuks. 
Verschenen: oktober 2015.

De Diamant in Het Rooster en De Diamant in Het Kristal zijn twee van de 27 basisscholen van Stichting PCBO: www.pcboapeldoorn.nl

Krant gemaakt door kinderen

L
Volg ons op

Twitter!

Razende reporters en 
flitsende fotografen

Check onze site!
Op www.diamant.pcboapeldoorn.nl staat meer informatie over De Diamant. 

Ook is hier onze digitale Schoolgids te vinden.
Kijkje nemen op De Diamant?

Kinderen verzorgen 
rondleidingen!
Kinderen kunnen het beste vertellen over hun school. Daarom 

verzorgen zij rondleidingen. Twee keer per jaar houden alle 

PCBO-scholen open huis. Dat geldt natuurlijk ook voor De 

Diamant. We organiseren daarnaast eens in de zes weken 

voorlichtingsmomenten. Interesse? Maak dan even een afspraak! 

Bel De Diamant, telefoon (055) 3665671 of mail  

hham@pcboapeldoorn.nl.

Sinds schooljaar 2015-2016 

hoort ook De Beemte bij 

De Diamant. Deze kleinere, 

nabijgelegen school in het 

landelijke de Beemte kent 

ook Teamonderwijs op Maat 

en werkt ook in ateliers, net 

als De Diamant Het Rooster 

en De Diamant Het Kristal. 

Locatieleider is Monique 

Roodenburg.

Diamant-directeur Hans van 

den Ham: “Wie kunnen beter 

over onze school vertellen 

dan de kinderen zelf? Precies! 

Daarom hebben onze groepen 

7 van afgelopen schooljaar 

deze Diamantkrant gemaakt. 

De derde editie alweer. De 

kinderen kregen workshops 

van een journalist en fotograaf 

en gingen vervolgens een 

aantal weken aan de slag met 

interviewen, het verzamelen 

van quotes, het schrijven van 

artikelen, teksten redigeren

en fotograferen. De 

vormgeefster die van alle 

noeste arbeid een heuse 

krant maakte, kwam langs op 

school om over haar werk te 

vertellen. Het eindresultaat? 

Deze Diamantkrant! De 

kinderen hebben de krant 

stralend gemaakt, hopelijk 

wordt deze uitgave ook 

stralend ontvangen door 

ouders en inwoners van 

Zuidbroek en Zevenhuizen. 

Benieuwd geworden naar 

onze school? U bent van harte 

welkom! Op deze pagina leest 

u hoe u zich kunt aanmelden 

voor een rondleiding. Ook 

die wordt natuurlijk verzorgd 

door kinderen zelf.”


