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Welkom!
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WOORD VOORAF
Allereerst: Welkom!
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Hierin beschrijven wij
hoe wij op De Korenaar kinderen in een betekenisvolle en veilige omgeving leren
respectvol met elkaar om te gaan. Op De Korenaar bereiden kinderen zich voor op
hun toekomst. Daarbij is partnerschap met ouders essentieel. Een groot deel van de
ontwikkeling van uw kind vindt immers plaats op school. Onze school is een plek waar
kinderen én ouders zich thuis voelen.
Wij geven op De Korenaar Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Ontwikkelings
gericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken,
communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan
kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat, enzovoort). Hoe we hier vorm
aan geven kunt u lezen in deze schoolgids.
Deze schoolgids wordt jaarlijks in samenwerking met team en MR-oudergeleding
vastgesteld en is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en voor ouders van
wie kinderen nu al naar onze school gaan. Naast de schoolgids verwijzen wij u graag
naar onze website, hier is tevens veel praktische informatie te vinden.
Wij hopen dat de informatie in deze schoolgids u zal helpen bij het kiezen van een
juiste basisschool voor uw kind. Wij maken graag nader kennis met u én met uw kind
tijdens een bezoek aan onze mooie school, welkom!  
Namens het team van de Korenaar,

Kitty ten Napenlaar)
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Ruimte
voor groei!
6

ALGEMENE INFORMATIE
PCBO Apeldoorn
PCBO De Korenaar is één van de 27 scholen voor protestants
christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. De scholen behoren tot
de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO)
te Apeldoorn. Het bureau van PCBO Apeldoorn ondersteunt de
27 scholen en draagt zorg voor een stabiele, betrouwbare en
proactieve bedrijfsorganisatie.
‘Ruimte voor groei’ is het motto van PCBO Apeldoorn, behorende bij de nieuwe koers die PCBO heeft opgesteld in
het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2019. Het plan
bevat het PCBO verhaal en richtinggevende visie-uitspraken
die koersbepalend en doelstellend zijn. Vijf kernwoorden
bekrachtigen de richting: bevlogenheid, samen, verschil, ruimte
en groei. Het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is te
downloaden op de website van PCBO:

pcboapeldoorn.nl

De schoolorganisatie
Binnen de school zijn er diverse functies die voor u van
belang kunnen zijn, omdat zij allemaal betrokken zijn bij
het onderwijs van uw kind. Deze zijn onder te verdelen in
twee groepen: onderwijzend personeel en onderwijsonder
steunend personeel. De dagelijkse leiding van de school berust
bij het managementteam. Deze bestaat uit de directeur en
twee unitleiders. De unitleiders zijn groepsleerkracht en
zijn daarnaast één dag per week ambulant om hun bouw
aan te sturen. De intern begeleider is verantwoordelijk
voor de leerlingenzorg in de brede zin van het woord. Zij is
hiervoor het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders.
De groepsleerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor hun
eigen groep en hebben daarnaast taken in werkgroepen en
commissies. Als onderwijsondersteuners hebben we in onze
school schoonmaakpersoneel. Daarnaast is de heer John Losse
twee dagdelen per week op vrijwillige basis conciërge.

Uitspraken die zijn gedaan in de kerndocumenten van PCBO
zijn ook richtinggevend voor het beleid van PCBO ‘De Korenaar’.
(zie www.pcboapeldoorn.nl)
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Het schoolteam
Het schoolteam dat dagelijks zorg draagt voor het leren van de kinderen
ziet er als volgt uit:
GROEP
Groep 1/2A
Groep 1/2B

LEERKRACHT
Laura van Asselt:
Jolanda te Winkel:
Hetty Snijders:
Groep 1/2C
Annemieke ten Haaken:
Pierrette Heinen:
Groep 2/3
Teuni Gerritsen:
Vacature:
Groep 3A
Inge ten Bergen:
Emmy Verheul:
Groep 3B
Marike Scheltens:
		
Teuni Gerritsen:
		
Groep 4A
Eline Kamphuis:
Groep 4B
Vacature:
Groep 5A
Dineke Lammers:
Vacature:
Groep 6A
Nelleke Grotenhuis:
Vacature:
Groep 5/6B
Jacquelien Veldhuis:
Tineke de Jong:
Groep 7A
Linda Asberg:
Hanneke Steunenberg:
Groep 8A
Judith van Straten:
Boaz Nagel:
Groep 8B
Boaz Nagel:
Nathalie Schut:

DAGEN
maandag t/m vrijdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdaag
maandag t/m donderdag
vrijdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
maandag, dinsdag
en 1 x 14 dgn woensdag
1 x 14 dgn woensdag,
donderdag en vrijdag
maandag tot en met vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m donderdag
vrijdag
maandag, dinsdag en vrijdag
woensdag en donderdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
maandag t/m donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag t/m vrijdag

ANDERE FUNCTIES/TAKEN
Directeur
Kitty ten Napel
Unitleider onderbouw
Emmy Verheul
(groep 1 t/m 4)		
Unitleider bovenbouw
Boaz Nagel
(groep 5 t/m 8)		
Intern begeleider
Jel Lawalata
(groep 1-5)		
Intern begeleider
Henriëtte Browne
(groep 6-8)		
Plusleerkracht
Jel Lawalata

8

Groepsindeling
De groepsgrootte varieert van 20 tot 30 kinderen, dit is afhankelijk van de instroom van kinderen. Momenteel zijn er
dertien groepen. Bij het samenstellen van de groepen staat
het belang van kinderen voorop. Zo houden we rekening met
de wensen van leerkrachten, randvoorwaarden als wet- en
regelgeving en de te verwachten leerlingenaantallen.

Ouderraad en ouderbijdrage
De ouderraad bestaat uit maximaal 11 ouders die het team van
De Korenaar door het schooljaar heen helpt met organiseren
van diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de
sportdag en het sinterklaas- en kerstfeest. Deze 11 ouders
vertegenwoordigen alle ouders en worden door en uit de ouders
van de leerlingen van de school gekozen.

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun
mening geven over alles wat de school aangaat zoals nieuwe
ontwikkelingen in en rond de school. De leden van de raad
worden gekozen middels verkiezingen.

De ouderraad bestaat uit de volgende commissies:
• christelijke vieringen;
• sport en schoolreizen;
• feesten;
• project;.
• overige taken.

Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten per mail aan de
MR: MRkorenaar@pcboapeldoorn.nl. Uw stem wordt gehoord!
Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die houdt zich bezig met het algemene beleid voor
alle scholen van PCBO Apeldoorn.

Voor deze activiteiten ontvangt de school vanuit de overheid
geen vergoeding. Daarom is er de vrijwillige ouderbijdrage
per kind per schooljaar. Deze bijdrage is door de MR van de
school goedgekeurd. De ouderraad beheert deze vrijwillige
ouderbijdrage. Tijdens de ouderinformatieavond wordt u
geïnformeerd hoe dit geld is besteed. Zie voor meer informatie
over de vrijwillige ouderbijdrage: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/kostenbasisschool-kind
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VISIE OP ONDERWIJS
Motto en visie
Op De Korenaar is het motto:

De Korenaar,
Daar groei je van!
Dit bereiken we door te kijken wat kinderen nodig hebben
en daar ons onderwijs op af te stemmen. Samenwerking
tussen de kinderen vinden we daarbij belangrijk want
alleen door samenwerken kun je sterk zijn én sterk blijven!
Hierbij stimuleren we de kinderen gebruik te maken van hun
kwaliteiten. We proberen een goed evenwicht te vinden in
het aanleren van kennis, vaardigheden en attitude. De vakken
lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs, maar
daarnaast vinden we de persoonlijke ontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling ook erg belangrijk. Dit alles in een
omgeving waarin uw kind zich veilig voelt om zich te kunnen
ontwikkelen. Om dit vorm te geven in ons onderwijs gebruiken
we de principes van ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’.
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
De doelstelling van ons ontwikkelingsgericht onderwijs
is om kinderen te stimuleren zich breed te ontwikkelen.
Hierbij is belangrijk dat kinderen worden uitgedaagd om uit
te stijgen boven hun huidige niveau naar de ‘zone van naaste
ontwikkeling’. Hiermee bedoelen we dat de leerkracht het
onderwijsaanbod afstemt op de individuele kinderen, op wat
zij zelf willen en al (bijna) kunnen. Op basis van de reactie past
de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.
Uitgangspunt voor OGO zijn drie ontwikkelingsgebieden.
Deze gebieden worden voorgesteld als een cirkel met drie
ringen die niet los van elkaar gezien kunnen worden.
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De samenhang tussen de drie ringen en de daaraan verbonden
ontwikkelings- en leerprocessen wordt duidelijk gemaakt in de
onderstaande cirkel.

De oranje kern is het belangrijkste. De drie elementen in deze
kern vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen. Als dit niet in balans is, zal een kind moeite hebben
met leren en het ontwikkelen van zichzelf.
Werken met thema’s
Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Bij
de groepen 1 tot en met 4 worden alle vakken, inclusief
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek
en creatieve vakken, aangeboden in een thema. We rekenen
vanuit een methode. Aan een thema wordt circa zes tot acht
weken gewerkt. Het thema ligt altijd dicht bij de leefwereld van
kinderen. Daarbinnen verbindt de leerkracht zijn bedoeling met
het ontwikkel- en leerproces van de kinderen.
Bij de groepen 5 tot en met 8 worden op dit moment de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuurkunde)
thematisch aangeboden. De methodiek ‘Topondernemers’
wordt door leerkrachten en leerlingen als werkmethode gebruikt.
Als school werk je voortdurend aan de schoolontwikkeling. We
onderzoeken momenteel of en hoe we de OGO-aspecten ook
kunnen integreren in het taal en lezen van de groepen 5 tot en
met 8.

Wanneer we een onderwijsaanbod ontwerpen, dan raakt dat
altijd een van de drie cirkels:
1. Basisontwikkeling van het kind (oranje kern): zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig en emotioneel vrij zijn.
2. De brede ontwikkeling (rode delen): actief zijn, initiatief
nemen, communiceren, samenspelen en samenwerken,
de wereld verkennen, zich uiten, vormgeven, enzovoort.
3. Specifieke kennis en vaardigheden (buitenste blauwe
ringen): je goed en lekker kunnen bewegen, begrijpen
van woorden, begrippen en taal, kunnen schrijven,
begrijpen van hoeveelheden, maten, gewichten, optellen
en aftrekken, kunnen deelnemen aan gesprekken, kunnen
omgaan met gereedschappen en technieken, creatieve
vaardigheden zoals toneelspelen, muziek, beeldende
vorming, je kunnen oriënteren in de wereld, enzovoort.

Identiteit
De Korenaar is een protestants-christelijke school. Als team
worden we geïnspireerd door de bijbel. In de omgang met elkaar
proberen we daar uiting aan te geven. We vinden het belangrijk
dat wij elkaar accepteren, waarderen, respecteren en helpen
daar waar dat nodig is. Iedere week vertellen we twee of drie
verhalen uit de bijbel. Middels diverse werkvormen ontdekken
we samen de betekenis van die verhalen. We vinden het belang
rijk dat kinderen recht hebben om dát uit een verhaal te halen
wat voor hen waardevol is. De methode Kind op Maandag die
we daarbij inzetten helpt ons daarbij.
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Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de
ontwikkeling van uw kind en hierin een actieve bijdrage levert.
Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders, school en kinderen
in open contact met elkaar zich inzetten in het belang van de
kinderen. Een goede communicatie en veilige sfeer dragen
hieraan bij. We houden u het gehele schooljaar op diverse
manieren op de hoogte. Ook wordt uw hulp erg gewaardeerd.
Daarom nodigen wij u van harte uit mee te denken en mee te
helpen bij allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes of sportdagen.
Maar u kunt uw kind ook ondersteunen in de thuissituatie door
te helpen met huiswerk. Bij de leerkracht kunt u aangeven dat u
zich wilt inzetten voor de school. Met elkaar zorgen we immers
voor een geslaagde schooltijd en goede ontwikkeling van uw
kind.

training speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer nodig, wordt
gebruik gemaakt van een zogenaamd pestprotocol. Dit is op
school in te zien

Het klimaat op school
Een veilige omgeving
Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Lekker
in je vel’ is de basis om goed te kunnen groeien. We besteden
daarom veel aandacht aan:

• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Je bent niet zielig.
• We lachen elkaar niet uit.

• Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een
goede werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ aan en
helpen hen om zoveel mogelijk zelf te doen. Hierbij willen we
hen zelfvertrouwen bijbrengen door ons vertrouwen in hun
vermogens om te leren uit te spreken. Daarbij accepterend (en
aan de kinderen duidelijk makend) dat het ene kind langer over
dat leren mag doen dan het andere.
• Veiligheid
Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan een gevoel
van je ‘thuis voelen’. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en
regels nodig. Rust en een zekere orde en regelmaat vinden wij
noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid te waarborgen.
• Omgang met elkaar
Fatsoenlijk met elkaar omgaan moet je leren. Op De Korenaar
hebben we respect hebben voor elkaar, naar elkaar luisteren en
elkaar niet buitensluiten hoog in het vaandel staan. De Kanjer
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Kanjertraining
Op De Korenaar werken we met de Kanjertraining. Deze
gekwalificeerde methode heeft tot doel sociale problemen
zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken
gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden
te vergroten. De Kanjertraining is één van de zes gevalideerde
antipestprogramma’s. De leerkrachten hebben hiervoor scholing
gevolgd. De twee speerpunten van de Kanjertraining zijn: een
positief beeld hebben over jezelf en anderen en verantwoorde
lijkheid nemen voor je gedrag. De pijlers waarop de Kanjertraining
is gebouwd, zijn:

een
De Kanjertraining bestaat uit
serie lessen met bijbehorende
as
oefeningen om de sfeer in de klen.
goed te houden, of te verbeter

Gedragscode
Op De Korenaar willen we dat iedereen zich binnen de school en
op het plein veilig voelt. Om dat te bevorderen hebben we een
aantal afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze
gedragscode geldt voor iedereen die bij (het onderwijs op) onze
school betrokken is: leerkrachten, leerlingen en ouders.
Dit hebben we met elkaar afgesproken:
1. Ik zeg alleen positieve dingen over een ander.
2. Bij het spelen mag iedereen meedoen.
3. Als iemand praat, luister ik en wacht ik op mijn beurt.
4. Als er ruzie is lossen we het met woorden op en anders
gaan we naar een juf of meester.
5. Iedereen mag er zijn en hoort erbij.
6. Ik help de ander als dat nodig is en waar ik kan.
7. Ik ben zuinig op alle spullen.
8. We lachen met elkaar en niet om elkaar.
9. Als ik iets verkeerds heb gedaan mag ik een nieuwe
start maken.

Pestprotocol
Waar grotere groepen leerlingen langere tijd bij elkaar zijn,
kunnen pesten en agressief gedrag voor komen. Om dit op een
adequate manier aan te pakken, gebruiken we een pestprotocol.
In dit plan staat beschreven hoe er door leerkrachten, leerlingen
en ouders gehandeld dient te worden in het geval van pesten.
Speciale aandacht wordt geschonken aan digitaal pesten (met
name in de bovenbouw).
Afspraken Tussenschoolse opvang (TSO)
TSO, met een omvang zoals dat op De Korenaar wordt
georganiseerd, vraagt om duidelijkheid en structuur. Hiervoor
zijn afspraken gemaakt die in het TSO-reglement staan be
schreven. Het document wordt bij aanmelding uitgereikt. De
afspraken zijn in overleg met de medewerkers van de TSO, de
Medezeggenschapsraad en de leerkrachten opgesteld met als
doel om de activiteiten van de TSO zo te kunnen uitvoeren
zoals iedereen dat graag wenst.

Om bovenstaande items meer kracht bij te zetten hebben we
aanvullend nog een aantal afspraken gemaakt:
• De kinderen blijven tijdens de schooltijden altijd op het
terrein van de school.
• De kinderen dragen geen pet/hoofddoek.
• De kinderen mogen op school niet snoepen of kauwgom
kauwen.
• Stepjes, skeelers en skateboarden zijn op De Korenaar
verboden. Komt een kind toch op Skeelers naar school,
dan wordt deze in een tas aan de kapstok gehangen.
• Mobiele telefoons zijn alleen in bijzondere omstandigheden
toegestaan. Onder schooltijd zijn mobiele telefoons
uitgeschakeld. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of
vernieling.
• De leerkrachten houden zich ook aan deze afspraak,
uitzonderingen hierin worden in overleg met de directeur
gemaakt.
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DE ORGANISATIE
Jaarklassen
Een kind begint op De Korenaar als vierjarige in groep 1 en
eindigt in de regel als twaalfjarige leerling in groep 8. Hierop zijn
uitzonderingen mogelijk. In ieder leerjaar wordt nadrukkelijk
rekening gehouden met het leerniveau van het individuele
kind. We streven weliswaar een (hoog) gemiddelde na, maar
als een kind daarboven of daaronder presteert, is een apart
leerstofaanbod wenselijk en mogelijk.
Soms is het wenselijk sneller of langzamer de basisschool
te doorlopen. Het zijn de groepsleerkrachten en intern begeleider die hierover met ouders in overleg gaan. Zo kan een
kind bijvoorbeeld in bijzondere gevallen met een aangepast
programma naar een volgende groep. Dit aangepaste pro
gramma wordt beschreven in een ‘ontwikkelperspectief’.
De persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is bij dit soort
beslissingen altijd het uitgangspunt.
Samenwerkend leren (coöperatief leren) vinden we belangrijk,
omdat je door actieve deelname meer leert. Dit betekent dat we
de kinderen tijdens de lessen veel laten samenwerken. Ze leren
om te gaan met verschillen, rekening te houden met anderen,
elkaar te helpen, elkaar te begrijpen, initiatieven te nemen en
samen problemen op te lossen. Samenwerken en samen spelen
bevordert ook de dialoog, de verbondenheid en de ontmoeting
tussen kinderen. We willen onze kinderen leren hun talenten
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen te gebruiken.

in een thema bieden optimale mogelijkheden om op een
natuurlijke manier nieuwe vaardigheden en kennis op te doen.
Ieder kind wil groot zijn en de ‘grotemensenwereld’ nadoen.
Door die echte wereld na te spelen leren kinderen allerlei
nieuwe vaardigheden en kennis. Onze spelhoeken zien er
daarom levensecht uit: wij gebruiken in de huishoek zo veel
mogelijk echte materialen (zoals kookgerei, een telefoon en een
boodschappentas). De leerkrachten bewaken tijdens het thema
of de vooraf gestelde doelen en vaardigheden aan bod komen.
Er is in de kleutergroepen veel aandacht voor taalontwikkeling,
omdat dit de basis is voor veel ander leren.
In de groepen werken we met een plan-/kiesbord om de zelf
standigheid en betrokkenheid te vergroten. Tegelijkertijd
levert dit extra mogelijkheden voor de groepsleerkracht op
tot individuele begeleiding van het kind: zorg op maat.
Groep 3 en 4
Vanaf groep 3 werkt elk kind aan een eigen tafel. Er wordt
vaker groepsinstructie gegeven dan in de groepen 1 en 2.
Ook in groep 3 en 4 werken we met langdurige thema’s. We
bieden taal, lezen en schrijven, wereldoriëntatie en creatieve
vakken aan vanuit zo’n thema. Voor rekenen volgen we een
methode.

Groep 1 en 2
Wanneer uw kind 4 jaar is en naar school gaat, ligt de nadruk
eerst op het wennen aan de nieuwe omgeving. Er is veel aan
dacht voor je veilig voelen, samen leren spelen, regelmaat en
gewoontevorming. In groep 1 en 2 vinden we het belangrijk
om aan de basisontwikkeling te werken: zelfvertrouwen
krijgen, nieuwsgierig worden en vrij zijn van emotionele
belemmeringen. Dit leidt naar een brede ontwikkeling van
kinderen, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
samenwerking belangrijke kenmerken zijn. Spelactiviteiten
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Groep 5 tot en met 8
Het Ontwikkelingsgericht Onderwijs passen we in groep 5 tot
en met 8 tot nu toe bij de ‘zaakvakken’ zoals aardrijkskunde,
geschiedenis en biologie. Als inspiratiebron worden de thema’s
van TopOndernemers gebruikt. Dit zijn thema’s die dicht bij
de belevingswereld van kinderen liggen en hen aanspreken.
Denk aan kwesties als kinderarbeid, leefbaarheid in de wijk,
religies, onrechtvaardigheid in de wereld en kennis van landen
en werelddelen. Bovenstaande is van belang omdat kinderen
emotioneel en cognitief geraakt moeten zijn door het thema
dat onderzocht gaat worden, wil er een actieve betrokkenheid
ontstaan. Die betrokkenheid creëert de voorwaarden om
daadwerkelijk aan de slag te gaan, jezelf dingen af te vragen
en samen naar oplossingen te zoeken. Dan kan een zekere
openheid ontstaan om van anderen te leren en om je te
verdiepen in nieuwe gezichtspunten.
Hoe dit werkt laten we aan de hand van het onderstaande
voorbeeld uit groep 5 en 6 zien:
‘Derde wereld.’
De kinderen hebben naar een tv- programma gekeken over
derdewereldlanden. Ze weten er vrijwel allemaal wat over te
vertellen. Nadat hun ervaringen zijn geordend, wordt nieuwe
informatie toegevoegd, onder meer uit de krant, van de leer
kracht die over een hulpproject vertelt en van enkele ouders
die actief zijn voor ‘Kinderen in nood’. De leerkracht stelt aan
de kinderen voor om uit te zoeken hoe zij kunnen helpen.
Geleidelijk aan ontstaat een onderzoeksplan, worden taken
verdeeld en komt een plan van de grond.
Een ander voorbeeld van een thema in groep 7 en 8:
‘Reizen: Wij gaan op reis’.
Via het maken van mindmaps, halen de kinderen naar boven
wat ze al over dit onderwerp weten. De leerkracht bedenkt een
aantal startactiviteiten, waardoor de kinderen warm worden
gemaakt voor het onderwerp. We denken dan bijvoorbeeld aan
reiservaringen en nodigen iemand uit in de klas om hierover
te vertellen. Uiteindelijk ontstaat een vragenwand, waarbij we
recht doen aan de verschillende vakgebieden. Het klaslokaal
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verandert zo langzamerhand in een backpackerhotel in Australië
en de klas wordt verder gevuld met posters en werkstukken.
Elk groepje kinderen laat zich ook filmen als backpacker en
verwerkt daarin de informatie die ze in de achterliggende
periode hebben gevonden.
Leerstof aanbod primair onderwijs
Op De Korenaar besteden we aan de volgende vakgebieden
aandacht:
Instrumentale vaardigheden (basisvakken):
- taal
- lezen
- aanvankelijk en voortgezet technisch lezen - begrijpend lezen
- studerend lezen
- schrijven
- rekenen
Muzische en creatieve vorming:
- muziek
- handvaardigheid
- beweging
- drama
Wereldoriënterende vorming:
- aardrijkskunde
- geschiedenis
- natuuronderwijs
- verkeersonderwijs
- maatschappelijke verhoudingen
- techniek
- geestelijke stromingen
- eigen taal en cultuur
Zintuiglijke en lichamelijke vorming:
- bewegingsonderwijs
Elke school hoort een verplicht aantal uren in te plannen voor
deze verschillende vakken. De lesroosters op De Korenaar
voldoen aan deze richtlijnen zoals deze door de overheid zijn
gesteld.

Methodes
We maken bij de verschillende vakken gebruik van (moderne)
lesmethodes. Waar nodig, passen we de methode aan, voegen
we leerstof toe en laten we (de naar onze mening) minder
zinvolle lessen weg. Naast de methodes is eigen initiatief van
de groepsleerkrachten belangrijk: actuele en persoonsgebonden
lessen zorgen voor afwisseling en extra motivatie.
Overzicht lesmethoden per groep
Vak

Groep

Lesmethode

Godsdienstige
vorming

Groep 1 - 8

Kind op Maandag

Rekenen

Groep 1 - 8

Wizwijs

Lezen

Groep 1 - 4
Groep 5 en 6
Groep 5 - 8

Leerlijnen SLO en ZLKLS
Estafette
Blits en Nieuwbegrip XL

Taal

Groep 1 en 2
Groep 3 - 8

Leerlijnen SLO
Staal

Schrijven

Groep 1/2
Groep 3 - 8

Schrijfatelier
Novoskript

Engels

Groep 1 - 4
Groep 5 - 8

iPockets (digitale lesmehtode)
The Team

Wereldoriëntatie Groep 5 - 8

TopOndernemers als bron
voor de thema’s

Verkeer

Groep 5 - 8

Op Voeten En Fietsen en
Jeugd VerkeersKrant

Expressievakken

Groep 1 - 8

Moet je doen!

Techniek

Groep 1 - 8

Techniektorens

Sociale
redzaamheid

Groep 1 - 8

Kanjertraining

Godsdienstige vorming
In alle groepen gebruiken we de methode Kind op Maandag.
We vertellen verhalen uit de bijbel en we zingen met elkaar. De
kinderen ontdekken hoe de bijbelverhalen raken aan hun eigen
leven.
Rekenen en wiskunde
In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Wizwijs als
bron en in de groepen 3 tot en met 8 werken we daadwerkelijk
met deze methode. Deze methode biedt de mogelijkheid om
zoveel mogelijk bij het niveau van de kinderen aan te sluiten.
We bieden de kinderen uitdagende leerstof waar toepassing
en verdieping van het geleerde wordt gevraagd. Dit doen we
allemaal in een context zodat de kinderen leren hun reken
vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven. In de groepen
1 tot en met 4 wordt aanvullende lesstof gebruikt uit de
methodiek Met Sprongen Vooruit.
Lezen
In groep 1/2 maken de kinderen spelenderwijs kennis met
geschreven taal. We bieden letters aan zodat kinderen hier op
een speelse manier vertrouwd mee raken. Goed kunnen lezen
is een belangrijke basis voor alle vakken, denk bijvoorbeeld aan
verhaalsommen bij rekenen.
In groep 3 staat leren lezen centraal; het gaat om het leren
herkennen van woorden en letters. We sluiten in ons aanbod
zoveel mogelijk aan bij wat kinderen al weten en kunnen. Na
groep 3 breiden we de woordenschat uit en werken we aan
de verfijning van de leestechniek: sneller en foutloos lezen
met een goede intonatie. Ook wordt begrijpend lezen steeds
belangrijker.
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In groep 6 beheersen de meeste kinderen de technische kant
van lezen. Met de methode Estafette houden we deze op peil
en werken we begrijpend lezen verder uit. De kinderen leren
strategieën om een tekst te begrijpen en de juiste infor
matie eruit te halen. Dit doen we met de methoden Blits en
Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt verhalen aan die inspelen op
de actualiteit. Blits besteedt, naast begrijpend lezen, aandacht
aan studerend lezen, waaronder informatieverwerking van
bijvoorbeeld tabellen en grafieken. Plezier in lezen vinden
wij erg belangrijk. We proberen de kinderen op verschillende
manieren kennis te laten maken met diverse soorten kinder
boeken. Daarnaast doen we mee aan de Kinderboekenweek,
de voorleeswedstrijd en de Week van de Poëzie. Ook lezen
leerkrachten regelmatig voor en vertellen kinderen elkaar
over een gelezen boek in boekbesprekingen.
Schrijven
Een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift is belangrijk.
Dit zorgt namelijk voor een heldere schriftelijke communicatie.
In groep 1/2 beginnen de kinderen al met leren schrijven. We
gebruiken de methode ‘Schrijfatelier’ hiervoor. In groep 3 tot en
met 8 wordt er gewerkt met de methode ‘Novoskript’. In groep
3 schrijven alle kinderen met een potlood. In groep 4 tot en met
5 experimenteren kinderen met verschillend schrijfmateriaal:
vulpotlood, gelpen en vulpen. In groep 6 kiezen ze het schrijf
materiaal van hun voorkeur en ontvangen ze dit van de school.
Engels
In alle groepen wordt het vak Engels gegeven. De nadruk ligt
hierbij op de mondelinge communicatie en het vergroten van
de Engelse woordenschat. In groep 1 tot en met 4 gebruiken
we de digitale methode: ‘iPockets’ en in groep 5 tot en met 8
gebruiken we de methode: ‘The Team’.
Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs
Bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs leren we de
kinderen niet alleen feiten over de wereld. Maar we leren ze ook
met een goede houding de wereld te benaderen. We doen dit
door middel van onderzoek, klassengesprekken, spreekbeurten,
schooltelevisie, werkstukken en dergelijke. Deze vaardigheden
en werkvormen worden geïntegreerd aangeboden in het
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thematisch werken volgens de uitgangspunten van het
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Verkeer
Naarmate kinderen ouder worden, gaan zij steeds vaker zelf
standig deelnemen aan het verkeer. Wij helpen de kinderen
bij deze zelfredzaamheid door op school verkeerslessen te
geven. Dit doen we met behulp van de methode Wegwijs door
het verkeer. De leerlingen van groep 7 krijgen een schriftelijk
verkeersexamen en een praktisch verkeersexamen (afgenomen
door Veilig Verkeer Nederland).
Expressievakken
Met de expressievakken tekenen, handvaardigheid en muziek
laten we de kinderen kennis maken met diverse vormen van
kunst. Ook laten we hen kennismaken met technieken die nodig
zijn om kunst te maken. We vinden het proces erg belangrijk
bij expressievakken: beleeft het kind plezier bij het maken
van een tekening? Kan het iets van zijn creativiteit erin kwijt?
De activiteiten met betrekking tot de expressievakken bieden
we zoveel mogelijk geïntegreerd aan binnen de thema’s van
Ontwikkelingsgericht onderwijs.
Techniek
Techniek is een steeds belangrijker onderdeel in de samen
leving. Wij vinden daarom de ontwikkeling van techniek bij
kinderen erg belangrijk. Wij gebruiken hiervoor de lesmethode:
‘Techniektorens’. De activiteiten met betrekking tot techniek
worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden binnen de
thema’s van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Sociale redzaamheid en gezond gedrag
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief kijken naar
zichzelf en naar anderen. Daarnaast vinden we het belangrijk
dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.
Met elkaar bespreken we hoe we met elkaar om willen gaan.
Preventief en structureel besteden wij daar aandacht aan
middels diverse werkvormen. De ‘Kanjertraining’ is hierbij
ons uitgangspunt.

We vinden het belangrijk
dat kinderen positief kijken
naar zichzelf en anderen.
Bewegingsonderwijs
Gymnastiek draagt bij aan de motorische ontwikkeling.
Daarnaast laat het de kinderen kennismaken met een actieve
leefstijl. Ook leren de kinderen omgaan met spelregels en winst
en verlies, het zogenoemde sportief gedrag. De kleutergroepen
spelen dagelijks ’s morgens en ‘s middags op het schoolplein
en één keer per week 1 uur in het speellokaal. De groepen 3
en 4 hebben één uur in de week bewegingsonderwijs in het
gymlokaal. De groepen 5 tot en met 8 twee keer per week 45
minuten onder leiding van een vakdocent.
Huiswerk
Om de kinderen van de bovenbouw goed voor te bereiden
op het voortgezet onderwijs, leren wij hen om te gaan met
huiswerk. Het thuis leren van toetsen of het maken van
opdrachten plannen we met de leerlingen in en we leren
ze een agenda te gebruiken. Het uitgangspunt hierin is
dat het huiswerk functioneel is en dat de leerling leert zelf
verantwoordelijk te zijn om huiswerk te maken en te leren.
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DE ZORG VOOR KINDEREN
Instroom van nieuwe kinderen in de school
Het eerste contact van nieuwe ouders met De Korenaar vindt
meestal telefonisch plaats. We maken dan een afspraak met
elkaar voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door
onze school. Tijdens uw bezoek geven we informatie over:

jaar is. Dit heeft te maken met de leerplichtwet en de school
ongevallenverzekering die pas geldt vanaf het moment dat het
kind vier jaar wordt. Als het kind vier jaar geworden is begint
het ‘echt’. Sommige kinderen trakteren als ze vier jaar worden,
anderen niet. Hierin bent u vrij.

•
•
•
•
•

De zorg op De Korenaar
Zorgverbreding is de kern van ons onderwijs. De grenzen van
onze zorg worden bepaald door het kind, de leerkracht en de
groep. Vragen die hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen
wij het kind genoeg bieden, kan de leerkracht het aan en
komt de groep niet te kort door één of meer zorgleerlingen?
Op De Korenaar wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door
twee interne begeleiders. Zij waarborgen de zorg voor zowel
leerkrachten als leerlingen. Als team kiezen wij voor zorg die
we kunnen waarmaken voor het individuele kind.

het onderwijs op De Korenaar;
de plaatsingsregeling;
de wijze waarop gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering;
de tussenschoolse opvang;
de manier waarop ouders betrokken kunnen worden bij de
school.

Uiteraard gaan we in op uw vragen en krijgt u een kennis
makingspakket mee naar huis met daarin onder andere deze
schoolgids, een aanmeldingsformulier, informatie over
buitenschoolse opvang, et cetera. We kunnen kinderen direct
plaatsen of, als het kind nog geen vier jaar is, inschrijven. Als
ouder ontvangt u een bericht van inschrijving. Er zijn geen
beperkingen in de mogelijkheid tot instromen.
Bij zogenaamde tussentijdse ‘instromers’ zoeken we altijd
contact met de school van herkomst. Op basis van deze
informatie en na overleg met de unitleider en/of interne
begeleider neemt de directeur een besluit over al dan niet
plaatsing.
De eerste schooldag
Een eerste schooldag is heel spannend en dat geldt ook
voor de ouders. Voordat de kinderen vier jaar worden
mogen ze vijf dagdelen komen wennen. De leerkracht van de
betreffende groep neemt ruim een maand voordat het kind
vier jaar wordt telefonisch contact op met de ouders om de
data af te stemmen. De kinderen krijgen een uitnodiging met
daarop de datum voor het eerste wenmoment. Het eerste
wenmoment mogen de ouders/verzorgers er een half uur bij
blijven. Zij krijgen diezelfde ochtend een informatiemapje voor
kleuters mee. We kunnen het kind officieel toelaten als het vier
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Voorwaarden hiervoor zijn:
• een goede klassenorganisatie;
• zelfstandig werken om tijd vrij te maken voor leerlingen die
het nodig hebben. Gedurende deze tijd krijgen leerlingen
extra uitleg van de leerstof of pré-teaching van de leerstof
die nog gaat komen;
• voldoende ambulante tijd voor de interne begeleiders;
• een leerkracht die kinderen begeleidt in het kader van
passend onderwijs;
• het functioneren van ouders in de zorg op school;
• voldoende financiële middelen voor extra leermiddelen.
Wanneer er in de formatie ruimte over is, kan het zijn
dat een leerkracht een taak krijgt om leerlingen met
leermoeilijkheden extra te gaan begeleiden.
Groepsbespreking
Op schoolniveau vinden er minimaal tweemaal per jaar
groepsbesprekingen tussen leerkracht en interne begeleider
plaats. Hier bespreken de leerkracht en interne begeleider de
voorafgaande periode, evalueren ze het groepsplan, formuleren
ze de onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen en bekijken
ze hoe leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een
haalbare manier geclusterd kunnen worden. Tussentijds kunnen
er individuele leerling besprekingen worden aangevraagd. Naast
de gesprekken tussen leerkrachten en interne begeleiders
vinden er zes keer per jaar gesprekken plaats tussen de direc
teur en de intern begeleiders over de kwaliteit van de zorg op
school en een keer per jaar een zogenaamde toetsbespreking.
In dit gesprek staan de methodeonafhankelijke toetsen centraal.
Bij dit gesprek zijn de leerkrachten, intern begeleiders en
directeur aanwezig.
Het groepsplan
De groepsleerkrachten stellen twee keer per jaar een
groepsplan op voor rekenen en taal en passen dit tussentijds
(in oktober/november en april/mei) aan. De groepsplannen
worden geëvalueerd.
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Extern handelen
De groepsbespreking is de schakel naar de bovenschoolse
zorg binnen het samenwerkingsverband. Vier tot zes maal per
jaar vindt er een collegiale consultatie plaats met het intern
ondersteuningsteam (interne begeleider (ib), leerkracht
(en) orthopedagoog van het samenwerkingsverband (hierna
genoemd gedragswetenschapper). Regelmatig zijn ook de
ouders van de leerling die wordt besproken hierbij aanwezig.
Twee keer per jaar wordt het intern ondersteuningsteamoverleg
uitgebreid met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) aan de school verbonden zijn. De gedragswetenschapper
en schoolverpleegkundige geven adviezen en/of in overleg
wordt bepaald wat vervolgstappen zijn. Van de afspraken
die er gemaakt worden, maakt de ib’er een verslag. De
leerkracht draagt er zorg voor dat het verslag verwerkt wordt
in het leerlingdossier en dat dit met ouders wordt gedeeld.
In geval van medische of psychosociale problematiek kan
ouders worden geadviseerd externe diagnostiek, zorg of
opvoedingsondersteuning te vragen bij een zorginstelling. Op
basis van de uitslag van eventueel onderzoek wordt met de
externe instantie, de ib’er, leerkracht en ouders een plan van
aanpak gemaakt

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

swvapeldoornpo.nl

Begaafde leerlingen
Kinderen kunnen een ondersteuningsbehoefte hebben, omdat
ze moeite hebben met de lesstof. Maar kinderen kunnen ook
een zorgvraag hebben, omdat ze juist de reguliere lesstof al
goed of snel beheersen. Op onze school is planmatige aandacht
voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle leerproces,
hoge leerprestaties of vanwege hun talent met betrekking
tot een bepaald vakgebied. Eén ib’er is ook ‘plusleerkracht’
en begaafdheidscoördinator. Zij werkt op bepaalde tijden in
de week individueel of in kleine groepen met deze leerlingen.
De betreffende ib’er begeleidt op dit punt tevens de
groepsleerkracht. Deze ib’er:
• volgt de leerlingen door de jaren heen;
• ondersteunt de groepsleerkracht;
• verzamelt aparte leerstof;
• geeft individueel, of in groepjes les;
• volgt de onderwijskundige ontwikkelingen op dit gebied.
De groepsleerkracht onderhoudt het contact met de ouders
(wanneer nodig in samenwerking met de ib’er).
Pedagogisch klimaat
Lesgeven in een positief pedagogisch klimaat is belangrijk
op De Korenaar. Verder is een goede sfeer van belang waarin
leerkrachten, leerlingen en ouders zich prettig voelen. Er
zijn duidelijke regels om die sfeer op peil te houden. Goede
sociale omgang met elkaar, complimenten geven/krijgen
en consequent handelen zijn bij ons herkenbaar. Elk teamlid
is verantwoordelijk voor eigen gedrag en handelen en ook
leerlingen leren we verantwoordelijkheid voor eigen handelen
te nemen. Vanuit een positief pedagogisch klimaat geven we
leerlingen de gelegenheid zich zoveel mogelijk te ontwikkelen
binnen hun eigen mogelijkheden.
Zelfstandig werken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen
werken, zodat zij effectiever kunnen leren, de doorgaande
lijn zichtbaar is in de hele school en de leerkracht tijd heeft
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te begeleiden. Door kinderen zelfstandig te laten werken, wordt
meer recht gedaan aan hun individuele mogelijkheden van en
verschillen. Zelfstandig werken wordt op De Korenaar
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vormgegeven door plan-/kiesborden, dagtaken en
weektaken. Vanaf groep 5 werken wij met taakbrieven.
Met deze formulieren komen we tegemoet aan de volgende
leerfuncties: kiezen, agenderen, registreren, oriënteren,
samenwerken, routing, planning, beoordelen, evalueren
en zelfverantwoordelijkheid.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel
van de algehele ontwikkeling van leerlingen. Elke dag wordt er
een beroep gedaan op verschillende aspecten van de sociaalemotionele ontwikkeling:

•
•
•
•
•

en anderen;
omgaan met gevoelens van jezelf
mt, wil en denkt;
inleven in wat de ander voelt, waarnee
zelfvertrouwen en weerbaarheid;
omgaan met normen en waarden;
omgaan met conflicten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling is één van de speerpunten
op onze school. Zie ook de paragrafen Kanjertraining en
Pestprotocol op pagina 12. Wanneer een kind op sociaalemotioneel gebied meer hulp nodig heeft dan in de groep
geboden wordt, kan de leerkracht dit bespreken met de
intern begeleider. Zij geeft in eerste instantie handelingstips
voor de leerling in de groep. Blijkt dit niet voldoende resultaat te
hebben, dan kan een advies voor externe hulp worden gegeven.
Bijvoorbeeld door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
het Samenwerkingsverband, Intraverte, et cetera.

Het Leerling en Onderwijsvolgsysteem (LOVS)
De observaties worden samen met de beoordelingen van het
werk vastgelegd in de klassenmap. Daarnaast wordt bij leer
lingen tot en met groep 4 ook het registratie- en observatiesysteem HOREB gebruikt. Voor groep 2 tot en met 8 maken we
ook gebruik van het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS)
van CITO. Met deze methode (onafhankelijke toetsen van het
LOVS) kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen,
groepen leerlingen en het onderwijs op school volgen. Alle
toetsuitslagen worden verzameld en bewaard. Wij gebruiken
de volgende toetsen:
Kleuters:
-- Rekenen voor kleuters
-- Taal voor kleuters
-- Fonemisch Bewustzijn (lettercluster, fonemische analyse
en letterkennis)
Groep 3 tot en met 8:
-- Rekenen & wiskunde
-- Spelling
-- Spelling werkwoorden (groep 7 en 8)
-- Begrijpend lezen (vanaf groep 4)
-- AVI-toetsen (technisch lezen)
(AVI = Analyse Van Individualiseringsvormen)
-- DMT = (drieminutentest vanaf groep 3)
-- Entreetoets groep 7
-- Eindtoets groep 8
Na de CITO-toetsen in januari wordt er voor de hele school een
trendanalyse uitgevoerd door directie, unitleiders en interne
begeleiders. Natuurlijk kijkt de leerkracht zelf als eerste naar de
resultaten van zijn/haar groep en naar de vaardigheidsgroei per
leerling. Naar aanleiding van deze analyse wordt gekeken waar
we ons als school in kunnen/moeten verbeteren.
De rapportage aan de ouders
Wij bespreken graag het welzijn van het kind en zijn/haar
leervorderingen met ouders. We houden de lijnen graag kort,
zodat we gezamenlijk sneller actie kunnen ondernemen als
er zorg is over het leerproces of het gedrag van het kind.
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Mondeling
We hanteren op De Korenaar een gespreksarrangement.
Dit houdt in:
• Informatieavond voor ouders in de klas aan het begin van
het schooljaar; deze wordt op verschillende dagen/tijden
ingepland om ouders met meerdere kinderen de gelegenheid
te bieden om in verschillende klassen mee te doen.
• Startgesprekken vanaf de derde schoolweek; deze zijn
verplicht voor alle ouders.
• Tienminutengesprekken voor groep 1 tot en met 7 in
november; ouders kiezen of ze wel/geen gebruik maken van
de uitnodiging.
• Adviesgesprekken groep 8 in december.
• Tienminutengesprekken voor groep 1 tot en met 8 in februari
na het rapport.
• Tienminutengesprekken voor groep 1 tot en met 7 in juni na
de Cito toetsen.
We verwachten de ouders in elk geval twee keer op boven
staande momenten. Wanneer ouders/verzorgers of groepsleer
krachten het wenselijk vinden, volgen er meer gesprekken. Als er
aanleiding voor is kunnen ouders in overleg met de leerkracht en
op hun verzoek een gespreksverslag ontvangen dat voor ‘gezien’
wordt ondertekend.
De leerkrachten van groep 1/2 leggen een huisbezoek af om
het kind in de eigen huiselijke omgeving te zien. Soms bezoeken
leerkrachten een leerling uit een hogere groep thuis, omdat dit
wenselijk/nodig is.
Schriftelijk
• In groep 1 en 2 krijgen leerlingen, die langer dan een half jaar
op De Korenaar zitten, een rapport.
• In groep 3 tot en met 8 worden tweemaal per jaar rapporten
meegegeven; halverwege en aan het einde van het schooljaar.
• Wanneer er een onderzoek is geweest, ontvangen ouders/
verzorgers daarvan een verslag.
• Ouders/verzorgers ontvangen de Cito uitslagen vanaf groep 2.
De zogenaamde vaardigheidsgroeigrafiek wordt meegegeven
bij het rapport en tijdens het rapportgesprek nader toegelicht.

Dyslexie
Wanneer kinderen dyslexie hebben, ervaren zij veel moeite
met het automatiseren van lezen en spellen. Vaststellen van
dyslexie gebeurt door een erkend instituut of bureau. We
kunnen op school alleen vaststellen of het kind kenmerken
van dyslexie heeft. Het is belangrijk om dyslexie vroegtijdig
te signaleren. Wij gebruiken door de hele school het Protocol
Leesproblemen en Dyslexie.
Afspraken
• Als we merken dat uw kind stagneert in zijn/haar
leesontwikkeling (wanneer de vaardigheden niet op het
gewenste niveau zijn), informeren we u als ouder hierover.
• We begeleiden het kind dan intensiever en geven u advies
in hoe u thuis uw kind kunt ondersteunen aan de hand van
oefenmateriaal voor thuis. Wanneer ondanks intensieve
begeleiding en extra instructietijd voor taal/lezen niet leiden
tot voldoende verbetering, dan kunnen ouders een aanvraag
indienen bij het CJG voor vergoed onderzoek naar dyslexie.
De school levert het leesdossier aan.
• Als er wel sprake is van een achterstand op lezen/spelling
maar deze is niet ernstig genoeg, dan kan het nog steeds zijn
dat uw kind dyslexie heeft. Ouders kunnen op eigen kosten
een aanvraag indienen voor onderzoek bij onder andere de
PDIJ of Braams & Partners.
Dispenseren
Leerlingen met dyslexie werken langzamer en kunnen
de aandacht bij hun schriftelijke taken moeilijk verdelen
over de benodigde taakaspecten. Omdat deze niet goed
geautomatiseerd zijn, vergt dit erg veel energie. Om het kind
te helpen passen we dispensatie toe. Dit betekent dat we de
totale hoeveelheid werk verminderen, de tijdsduur verlengen,
aanpassingen doen of het kind vrijstellen van de opdracht
(bijvoorbeeld: de leerling mag een kladblaadje gebruiken,
de andere leerlingen niet of een kind mag bepaalde software
gebruiken). Op De Korenaar maken we gebruik van ClaroRead.
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Zorglijn
Op deze manier geven wij de zorg vorm binnen onze school:
Zorgniveau 1, in de klas
Algemene preventie van zorg in de groep (handelingsgericht
werken HGW)
Zorgniveau 2, extra zorg in de groep
We bespreken leerlingen die specifieke zorg nodig hebben met
de intern begeleider. De leerkracht geeft deze extra zorg met
hulp van de intern begeleider.
Zorgniveau 3, speciale zorg
Speciale extra zorg in overleg met de intern begeleider/
remedial teacher, eventueel buiten de groep.
Zorgniveau 4, externe zorg
Speciale zorg eventueel na extern onderzoek, vanuit het
samenwerkingsverband. Extra zorg kan zijn: jeugdarts,
orthopedagoog, specialist SWV, et cetera.
Zorgniveau 5, verwijzing naar speciaal basisonderwijs
(SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Na overleg met ouders, zorgspecialisten, leerkrachten en
directie kan er worden gekeken naar een doorverwijzing
naar een sbo-so school.
Externe instanties omtrent zorg
Vanuit Passend Onderwijs is er aan de school een gedrags
wetenschapper verbonden die de school ondersteunt met
vragen. Op De Korenaar is dat Rianne Verbers. Zij heeft contact
met de ib-ers en kan op hun verzoek observaties in de groep
doen. Het kan ook zijn dat ze onderzoek doet bij een kind.
Onderwijs langdurige ziekte leerling
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA)
verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis
worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke
Leerlingen IJsselgroep. Wanneer komt uw kind in aanmerking?
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• Als uw kind leerplichtig is.
• Als uw kind in verband met ziekte niet in staat is de school te
bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet
het geval zal zijn.
Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde
vrijwilligers. Alvorens met de lessen starten, wordt contact
opgenomen met de school. Als u voor uw zieke kind graag
onderwijs wilt hebben, thuis of in het ziekenhuis door
leerkrachten van de SOZKA, dan kunt u voor meer informatie en
contactgegevens kijken op:
www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder
gezin voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het
CJG en komen regelmatig op school.
De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de
geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest
bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool
ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. In het jaar dat
uw kind vijf jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG
te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt uw kind en
bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er
een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en
eventuele zorgen delen. Eventueel maakt het CJG dan nog een
extra afspraak met u/uw kind of maken ze een afspraak met de
schoolarts van het CJG. Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een
vragenlijst van de logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en
praten. Ook de leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het
kan zijn dat ze u uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste
als dat voor uw kind helpend kan zijn. Ook als uw kind in groep 7
zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te
komen. Ze meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek
nemen ze de tijd om vragen te stellen of eventueel uw zorgen te
delen. U bespreekt dan samen de lichamelijke veranderingen van
uw kind in de (komende) puberteit.

Kernteam
Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind?
Vraag dan gerust via de ib’er van onze school advies aan het
kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals.
Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u en uw kind
mee. Samen kunt u bespreken en bekijken wat er eventueel
nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.
Contact met het CJG:
info@cjgapeldoorn.nl
055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn
Motorische Remedial Teaching (MRT)
Accres verzorgt ook dit jaar weer een tweetal cursussen
‘Motorische Remedial Teaching’ (MRT) voor leerlingen uit
de groepen 2, 3 en 4 met een bewegingsachterstand. Leerkrachten kunnen dit tijdens de bewegingslessen en/of tijdens
het spelen op het plein signaleren. In samenspraak met de
ib-er, groepsleerkracht en ouders wordt een kind in het najaar
of voorjaar aangemeld. De aanmelding wordt via de website
verzorgd door de groepsleerkracht. Een dergelijke cursus
wordt door de school bekostigd.
PCBO Plusprogramma en Intensieve Taalklas
Met het Plus Programma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op
maat voor begaafde leerlingen. Onze 27 basisscholen hebben
de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Het fundament, de BasisPlus, wordt
op school geboden. Daarnaast is er de bovenschoolse Plusklas
en de Plusbegeleiding. Van begaafde leerlingen wordt vaak
gedacht dat zij zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder waar:
ook deze leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die vastlopen
op hun reguliere basisschool. Een aantal scholen is bezig om
begaafdheid binnen hun ondersteuningsprofiel verder uit te
bouwen en vorm te geven. De Korenaar geeft al jaren extra
inhoud aan dit onderdeel.

Intensieve taalklas vanaf groep 5
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente
Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen
voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn).
De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan twaalf scholen
in Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor leerlingen
met een taalachterstand. Er is één bovenschoolse klas voor
leerlingen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Zij hebben
doorgaans een grote taalachterstand. Als er plaats is, kunnen
ze vanaf groep 5 twee dagen per week naar een Intensieve
Taalklas op basisschool De Zevensprong, Pythagorasstraat
384. In deze taalklas worden leerlingen 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. Scholen kunnen
dit gebruiken om voor leerlingen die na groep 4 instromen
een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Meer informatie
hierover kunt u krijgen bij de directeur of de coördinator van
de Intensieve Taalklassen, Titia Schultz, via e-mail:
info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.
Kids College Apeldoorn (KCA)
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 gebied van onder andere
techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. Een wereld waar
kinderen niet zo snel als gevolg van hun thuissituatie 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 te
motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Voor meer
informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl. Aanmelden kan via de
school of de website.
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DE GROEPSLEERKRACHTEN
Natuurlijk is het belangrijk dat een school gebruik maakt van
moderne methoden en bronnen, maar nog belangrijker zijn
de mensen die in de school werken. U hebt uw kind aan hen
toevertrouwd. De groepsleerkrachten doen er toe. Zij zorgen
voor goed en betekenisvol onderwijs. De leerkrachten op
De Korenaar besteden veel tijd aan samenwerking, overleg
en scholing. Van hen wordt verwacht dat zij zich blijvend
ontwikkelen in hun vak en bereid zijn hun vaardigheden
te vergroten. De Korenaar probeert de mogelijkheden en
kwaliteiten van de groepsleerkrachten optimaal te benutten.
Er wordt gewerkt met Integraal Personeelsbeleid (volgens de
normen van PCBO). Schoolontwikkeling en ontwikkeling van
de groepsleerkrachten staan nauw met elkaar in verband.
Scholing van groepsleerkrachten
De directie brengt in samenspraak met het team jaarlijks de
nascholingsbehoeften en activiteiten in kaart. Daarnaast dragen
individuele groepsleerkrachten zelf de verantwoording voor de
invulling van een persoonlijk ontwikkelingsplan (het POP). Een
POP komt tot stand tijdens een gesprek tussen directeur en
de groepsleerkracht. Het nascholingsplan van het team en de
‘POPs’ werken ondersteunend bij de uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan (ook wel schoolplan genoemd) en het jaarplan.

gegevens staan in de klassenmap, aanwezig in elke groep.
Indien mogelijk wordt de andere leerkracht van de groep
ingeschakeld. In het uiterste geval, als er geen invallers te
krijgen zijn, bestaat de mogelijkheid om de leerlingen vrij
te geven. Ouders horen dat minimaal een dag van tevoren.
Stageplaatsen
Elke school heeft de verplichting studenten te begeleiden.
De Korenaar geeft studenten van verschillende hogescholen
(Pabo’s) de gelegenheid opgedane kennis in praktijk te brengen.
Regelmatig komt een docent van de betreffende opleiding de
vorderingen van de stagiaires bespreken. In de groep worden ze
begeleid door de vaste groepsleerkracht. Er kan ook sprake zijn
van een ‘Leraar in Opleiding’ (LIO-leerkracht). In het laatste jaar
van de opleiding aan de PABO worden studenten verplicht om
langdurig stage te lopen, waarin zelfstandig lesgegeven wordt
en waarin ook deelgenomen moet worden aan bijvoorbeeld
teamoverleg. Ook studenten die de opleiding voor onderwijs-/
klassenassistent (SPW) volgen, bieden wij een stageplaats op
De Korenaar.

In het nascholingsplan wordt aangegeven in welke zaken
het team of individuele groepsleerkrachten zich (extra) gaan
verdiepen. De meeste nascholing vindt plaats buiten de lesuren.
Een enkele nascholing is gepland onder schooltijd. In die
gevallen is dan vervanging noodzakelijk. Daarnaast houdt
het team ieder jaar enkele studie(mid)dagen.
Hoe worden zieke of anderszins afwezige groepsleerkrachten
vervangen?
Als een groepsleerkracht ziek is, studieverlof heeft, scholing
volgt of om een andere reden afwezig is, wordt hij/zij
vervangen. Dat gebeurt zoveel mogelijk door vaste (PCBO)invalkrachten en parttimers, die bekend zijn met de sfeer,
werkwijzen en gewoonten van De Korenaar. Alle noodzakelijke
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ONTWIKKELING EN RESULTATEN
VAN HET ONDERWIJS
De Korenaar werkt planmatig aan het ontwikkeling van het
onderwijs. Hierbij houden we de kwaliteit van ons onderwijs
nauwlettend in de gaten.
Schoolplan 2015-2019
Een schoolplan geeft in grote lijnen de ontwikkeling van het
onderwijs op De Korenaar aan. In het schooljaar 2014-2015
is gewerkt aan het opstellen van een schoolplan over de
periode 2015-2019. Per schooljaar worden vervolgens de
verbeteronderwerpen SMART geformuleerd. Het schoolplan
ligt ter inzage bij de directie.
Schooldiagnose
Om inzicht te krijgen in de verbeterpunten van de school, wordt
gebruik gemaakt van diverse meetinstrumenten, zoals:
Tevredenheidsonderzoeken
Deze vinden eenmaal in de vier jaar plaats onder ouders,
leerlingen en medewerkers door ‘Scholen Met Succes’. Deze
zijn voor het laatst afgenomen in november 2014.
Kwaliteitskaarten Ontwikkelingsgericht Werken (WMKPO.NL)
Als school maken we gebruik van Werken met Kwaliteit (WMK),
dit is een webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de basis voor
goede kwaliteitszorg rondom het onderwijsconcept waar wij op
De Korenaar vanuit werken.
Inspectieonderzoek
We maken gebruik van de gegevens van het onderzoek dat eens
in de vier jaar door de onderwijsinspectie wordt uitgevoerd.

Resultaten
Meten is weten. Daarom worden de resultaten van scholen in
Nederland worden met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken
naar de kwaliteit van scholen. Maar niet alles is te meten; zoals
motivatie, taakbesef, persoonlijkheidsontwikkeling, etc. Uit
onderzoek is gebleken dat leerlingen uit een sterk sociaal
-economisch milieu meer kansen hebben op een goede school
carrière. Naar onze mening mogen scholen met verschillende
samenstellingen dan ook (vinden wij) niet ongenuanceerd met
elkaar vergeleken worden. De resultaten van het schooleind
onderzoek worden gebruikt om de resultaten van het onderwijs
van onze school te bepalen. In onderstaande tabel ziet u de
schoolscore van onze school in de laatste vier jaar:

Schooljaar

Eindtoets

Score

Beoordeling

2014 - 2015

Cito Eindtoets

535,8

Voldoende

2015 - 2016

Cito Eindtoets

538,3

Voldoende

Schooljaar

Eindtoets

Score

Ondergrens Bovengrens

2016 - 2017

IEP
Eindtoets

83,7

80

84

2017 - 2018

IEP
Eindtoets

83,9

80

84

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Bij dit meetinstrument verkrijgen we een algemeen inzicht in
veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen De Korenaar.
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In de tweede tabel ziet u naar welke schoolsoort de kinderen van onze school zijn uitgestroomd:

Jaar

P.R.O

BBL

KBL

GTL

TL

HAVO

Havo/
VWO

VWO

Totaal
groep 8

Aantal
’16 – ’17

0

1

2

0

11

13

0

16

43

Percentage

0%

2%

5%

0%

26%

30%

0%

37%

100%

Aantal
’17 – ’18

0

2

0

1

5

14

3

17

42

Percentage

0%

5%

0%

2%

12%

33%

7%

40%

100%

Hieronder kunt u het advies en de uitstroomgegevens van De
Korenaar van het afgelopen schooljaar zien. Het verschil in uitstroom naar de diverse onderwijsvormen is afhankelijk van de
samenstelling van de groep.
De volgende scholen voor voortgezet onderwijs zijn gekozen
door de leerlingen in het schooljaar 2018-2019:
School

Aantal

Procent

Christelijk Lyceum

15

36%

VC Walterbosch

9

21%

VC Mheenpark

6

14%

KSG

4

10%

Sprengeloo

2

5%

Stedelijk Gymnasium

2

5%

‘het Stedelijk’, Zutphen

1

2%

AOC

1

2%

VC Cortenbosch

1

2%

Vrije School Zutphen

1

2%
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Niet alleen de resultaten van het schooleindonderzoek worden
gebruikt om de resultaten van de school te bepalen. Ook het
oordeel van de inspectie, leerlingtevredenheid en personeels
kenmerken spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van
een school. Op www.scholenopdekaart.nl geven basisscholen
inzicht in hun resultaten. De informatie komt van DUO, de
Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. Basis
school De Korenaar heeft van de Inspectie voor het Onderwijs
het basisarrangement gekregen. Dit houdt in dat de school
voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan het
onderwijs. Zie voor het gehele rapport: www.owinsp.nl.
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Vakantieijse dagen
en vr
Herfstvakantie

zaterdag 20 oktober tot en
met zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie

zaterdag 22 december tot en
met zondag 6 januari 2019

Donderdag 29 no
vember 2018
groep 1-4 hele
dag, groep 5-8
middag

Voorjaarsvakantie

zaterdag 23 februari tot en
met zondag 3 maart 2019

Vrijdag 21 dece
mber middag 20
18

Goede vrijdag
Pasen

vrijdag 19 april 2019 to en
met maandag 22 april 2019

Donderdag 20 se
ptember 2018
groep 1-4 hele
dag, groep 5-8
middag

Maandag 4 maa
rt 2019
Woensdag 20 m
aart 2019

april 2019
Koningsdag	donderdag 27

Maandag 25 maa
rt 2019

Meivakantie

zaterdag 27 april tot en
met zondag 5 mei 2019

Donderdag 18 ap
ril 2019

Hemelvaart

donderdag 30 en
vrijdag 31 mei 2019

juni 2019
Pinksteren	maandag 10
Zomervakantie
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Studiedagen

zaterdag 20 juli tot en met
zondag 1 september 2019

Vrijdag 21 juni 20
19
Vrijdag 19 jul 20
19

middag

PRAKTISCHE INFORMATIE
Hieronder vindt u op alfabetische volgorde aanvullende
praktische informatie over de school.
Aanmelding en toelating
Heeft u interesse in onze school? Dan nodigen wij u van harte
uit voor een kennismaking. U kunt de school bekijken en uw
kind mag ook een kijkje nemen in de betreffende klas. Ook
hebben we met u een informatief gesprek waarin we graag al uw
vragen beantwoorden en meer vertellen over De Korenaar. Nog
vóór uw kind vier jaar wordt, kan het al komen wennen op onze
school. Voor de zomervakantie is er een wisselmiddag waarop de
nieuwe groep kennis maakt met de leerkracht(en). Wij hanteren
geen wachtlijst. Zie meer informatie in het hoofdstuk Zorg voor
kinderen.
Buitenschoolse opvang (BSO)
In samenwerking met Woodstock biedt De Korenaar opvang
voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wilt u meer informatie
over de opvang na schooltijd? Kijk dan op www.bsowoodstock.nl.
Natuurlijk staat het u vrij om een andere keuze te maken aan
gaande een aanbieder voor buitenschoolse opvang.
Communicatie met ouders
Op diverse manieren informeren wij de ouders, zoals hieronder
is aangegeven:
- Parro
In een beschermde omgeving communiceert de schoolleiding
en/of de leerkracht met ouders en omgekeerd over schoolse
zaken betreffende de leerlinge(en).
- Huisbezoek
Bij alle nieuwe kinderen van groep 1 gaat de leerkracht op
huisbezoek. Doel is om op een prettige informele manier
kennis te maken met elkaar.

voor het kind (of gezag heeft), verantwoordelijk is voor het
doorgeven van de informatie van school aan de andere ouder.
Wij geven alle informatie aan de ouder die belast is met de
verzorging voor het kind (of gezag heeft). De school wil in geen
geval een speelbal tussen ouders zijn en stelt zich neutraal
op. We zijn voor het geven van informatie afhankelijk van de
contactinformatie die ouders ons verstrekken. Zijn uw gegevens
niet door u bij ons bekend gemaakt, dan zult u de informatie
ook niet van ons ontvangen. Hetzelfde geldt voor uitnodigingen
voor rapportgesprekken en dergelijke U dient hier zelf actief in
te handelen.
- Kennismakingsavond
Bij de start van het schooljaar is er een kennismakings-/
informatieavond voor elke groep waarop de leerkracht(en)
en ouders met elkaar kennismaken.
- Startgesprek
In de derde week van het schooljaar zijn er startgesprekken
tussen de leerkracht(en) en ouders van nieuwe kinderen.
Dan worden verwachtingen uitgesproken tussen beide partijen.
Ook kunnen de ouders dan belangrijke informatie verstrekken
over hun kind. Er wordt onder andere besproken hoe vaak
ouders contact wensen met de leerkracht over de ontwikkeling
van hun kind (we noemen dit een gespreksarrangement).
- Korenmail
De Korenmail is de digitale nieuwsbrief die elke twee weken
verschijnt. Hierin staan belangrijke data, nieuws uit de groepen
en andere belangrijke nieuwsitems. De medezeggenschapsraad
en de ouderraad plaatsen ook regelmatig hun nieuwberichten
in de Korenmail.

- Informatie bij gescheiden ouders
In de wet staat dat de ouder die belast is met de verzorging
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- Ouderavond
Jaarlijks organiseert de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) in samenwerking met de school een ouderavond. Er wordt een onderwerp gekozen dat relevant is. De
ouderavond vindt plaats in het najaar. Ouders krijgen een
uitnodiging. We verwachten dat er van elk gezin minstens
een ouder aanwezig is.
- Tienminutengesprekken
Driemaal per jaar zijn er tienminutengesprekken voor alle
groepen. Omdat wij goede communicatie erg belangrijk vinden,
vragen wij u om sowieso van twee van de drie gespreks
mogelijkheden gebruik te maken. In groep 8 vindt er een
vijftienminutengesprek plaats, omdat er dan onder andere
wordt gesproken over de overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Eten & drinken
In de pauzemomenten eten en drinken de
kinderen een tussendoortje. We stimuleren op
De Korenaar dat kinderen hiervoor fruit of een
boterham meenemen.
Fietsen
Alle kinderen mogen op de fiets naar school komen. Tussen
8.15 en 16.00 uur wordt er op het schoolplein NAAST de
fiets gelopen. We willen u erop attent maken dat u de fiets
’s nachts in de kelder kan plaatsen. Dit voorkomt dat de fiets
’s avonds vernield kan worden. Een tip: zorg voor een goede
fietsstandaard.
Gebedsgroep
Een keer per maand op vrijdagmorgen komt de gebedsgroep,
die bestaat uit vijf ouders, bij elkaar om te bidden en te danken
voor de school. De gebedsgroep weet dat zij De Korenaar door
gebed in Zijn hand mogen leggen. Iedereen is van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn en als u gebedspunten heeft kunt u
deze doorgeven aan de gebedsgroep. Neem gerust contact met
hen op via revenkees@hotmail.com.
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Gebruik van foto’s/video’s van uw kind
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van de activiteiten waar
kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in
beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt
voor in de schoolgids, schoolkalender maar ook voor op de
website, social media en andere communicatiemiddelen van de
school. Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt via een
formulier aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen
worden voor communicatiemiddelen. Met ingang van mei
2018 is de wetgeving rondom privacy aangescherpt. Daarom
ontvangt u vanaf nu meer informatie over hoe de school en
PCBO Apeldoorn omgaan met uw gegevens en kunt u opnieuw
aangeven of en waarvoor foto’s van uw kind gebruikt mogen
worden. U kunt ten alle tijde uw besluit herzien of aanpassen.
Bij de foto’s worden nooit de adressen en telefoonnummers
van medewerkers, leerlingen en ouders geplaatst. Het delen van
foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social
media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.
De interne begeleider van de school gebruikt voor
klassenbezoek soms de video om aan de hand van beelden
lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie
is altijd tussen de leerkracht en beeldcoach/school video
interactie begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met
u aan derden getoond.
Gesprek met leerkracht
De leerkrachten zijn altijd bereid om met u te praten over
uw kind. U kunt het gesprek bij de leerkracht zelf aanvragen.
Gesprek met de directeur of unitleider
Mochten er zaken zijn die het groepsniveau overstijgen, of
u komt er niet uit met de leerkracht dan kunt u de unitleider/
directeur benaderen. U kunt dit gesprek zelf bij hen aanvragen.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld naast de trap in
het hoofdgebouw. Tweemaal per jaar stallen we de gevonden
voorwerpen uit in het speellokaal en kan iedereen kijken of er
nog een eigendom tussen zit. De overige spullen brengen we
naar een goed doel.

Gym(kleding)
Elke week hebben de leerlingen bewegingsonderwijs.
Kleuters gymmen in gymkleding en op gymschoenen (graag
met naam) in de speelzaal bij ons op school. Voor groep 3 tot
en met 8 geldt: makkelijke sportkleding waarin je kunt gymmen.
Uiteraard gebruiken de leerlingen ook gymschoenen (graag
naam in kleding/schoenen/tas). Na de gym nemen de kinderen
hun gymtas weer mee naar huis. Voor sporttoernooien heeft de
school de beschikking over aparte sportkleding.
Hoofdluiscontrole
Op elke school komt van tijd tot tijd hoofdluis voor. Ouders
hebben een meldingsplicht. Na iedere vakantie is er in alle
groepen een hoofdluiscontrole door vrijwillige ouders. Dit
alles staat beschreven in het zogenaamde luizenprotocol:
een verplicht handelingsplan om verdere besmetting tegen
te gaan. Natuurlijk is uw hulp bij de luizencontrole van harte
welkom. Zo proberen we luizen geen kans te geven. Van deze
controle wordt u van te voren op de hoogte gebracht.
Jarig
Er is feest thuis. In de mooiste kleren naar school, traktatie mee.
We laten de kinderen vrij in de keuze van traktatie. Wij willen u
vragen om de traktatie bescheiden te houden. Voor het team is
geen traktatie nodig. We willen u vragen om de uitnodigingen
voor het feestje buiten school om te verspreiden.
Kinderopvang en buitenschoolse opvang (Snoopy)
In samenwerking met Snoopy/Woodstock verzorgt De Korenaar
opvang voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor de
kinderen van nul tot vier jaar is er opvang bij kinderdagverblijf
Snoopy. Hier is een babygroep en peutergroep. Kinderen zijn
dus welkom vanaf nul jaar. Wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.kinderopvang-snoopy.nl. Natuurlijk staat het u vrij om
een andere keuze te maken aangaande een aanbieder voor
buitenschoolse opvang.

kunt u het probleem voorleggen aan de directeur, unitleider en/
of interne begeleiders. Leidt dat niet tot een voor u bevredigend
resultaat, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van PCBO
Apeldoorn. Klachten over het beleid van de school kunt u
bespreken met de directeur en de kerngroep en/of met de
medezeggenschapsraad. Lukt dit ook na herhaald proberen
niet, dan zijn de volgende stappen aan de orde:
1. Overleg op niveau van PCBO Apeldoorn waarbij de
vertrouwenspersoon uw contactpersoon is
De vertrouwenspersoon gaat met u na of de gebeurtenis
aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of
dat door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt.
Een vertrouwenspersoon begeleidt u eventueel bij een verdere
procedure en indien nodig verwijst hij naar ondersteunende
instanties. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheim
houding van alle zaken die hij te weten komt.
De vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn is:
Dhr. P. Slump
Aubadestraat 14
7323 LB Apeldoorn
T: 055 – 366 75 65
2. Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
T: 070 - 386 16 97
E: info@kringenrechtspraak.org
W: www.gcbo.nl
De klachtenregeling ligt bij de directeur en is digitaal te vinden
op de schoolwebsite. Hierin staat aangegeven hoe een klacht
ingediend moet worden.

Klachten(regeling)
Klachten die uw eigen kind betreffen, bespreekt u altijd eerst
met de groepsleerkracht. Als dit niet tot een oplossing leidt,
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Leerplicht
Vanaf vijf jaar zijn alle kinderen leerplichtig. De ouders hebben
de plicht om hun kind aan te melden op een basisschool en
ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind alle lessen volgt.
In geval van ziekte, of bij een andere reden waarom uw kind
niet naar school toe kan, bent u verplicht dit, telefonisch of
persoonlijk, te melden bij de school. De leerplicht duurt tot
het einde van het schooljaar waarin uw kind zeventien jaar is
geworden. Ons advies is om uw kind uiterlijk vier maanden
voordat hij/zij vier wordt, in te schrijven. Wij kunnen dan met u
de wenmomenten afspreken en uw kind krijgt voldoende tijd
om te wennen. Uw kind mag vijf dagdelen meedraaien in groep
1/2 om alvast kennis te maken met school.
Leerplichtambtenaar
Het toezicht houden op de naleving van deze wet is een
taak van de gemeente Apeldoorn. Daarvoor zijn beëdigde
leerplichtambtenaren aangesteld. De leerplichtambtenaren
zijn dus niet verbonden aan een school.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is het overleg tussen ouders en het team van De
Korenaar. De MR bestaat uit drie ouders die worden gekozen
door ouders en drie leden van de school die worden gekozen
door het personeel van de school. De MR bespreekt met de
directie diverse schoolzaken zoals het beleid, vakanties en
de groepsindeling. De MR is bereikbaar via de mail met het
volgende adres: mrkorenaar@pcboapeldoorn.nl.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons zijn alleen in bijzondere omstandigheden
toegestaan. Onder schooltijd zijn mobiele telefoons uitge
schakeld. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of
vermissing.
Nieuwsbrief
Zie kopje Communicatie met ouders op pagina 35.
Ouderavond
Zie kopje Communicatie met ouders op pagina 36.
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Ouderbijdrage
Het onderwijs is in principe gratis. Om extra activiteiten te
kunnen organiseren, wordt aan de ouders een financiële bijdrage
gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor alle
andere activiteiten en feesten waarvoor de school geen ver
goeding krijgt van de overheid en die zonder de ouderbijdrage
niet georganiseerd kunnen worden. De bijdrage is vrijwillig. Deze
vrijwillige ouderbijdrage bedraagt ¤ 45,- per kind per schooljaar.
Voor gezinnen met drie of meer kinderen is een maximum
bedrag ingesteld van ¤120,- per schooljaar. De ouderraad
beheert voor de school deze vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de
ouderinformatieavond kunt u horen hoe dit geld besteed is aan
de diverse activiteiten. Als u moeite hebt met het betalen van de
ouderbijdrage, kunt u steun vragen bij Stichting Leergeld via de
website: www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.
Als we binnen twee weken na het ontvangen van de schoolgids
niets van u horen, dan gaan we ervan uit, dat u instemt met de
betaling van de ouderbijdrage en zien we uw bijdrage, na een
verzoek van de ouderraad, graag tegemoet.
Overblijven/TSO (Tussen Schoolse Opvang)
De TSO wordt verzorgd door ouders/verzorgers.
Hieraan zijn kosten verbonden:
• 1 kind per dag: ¤1,50
• Incidenteel: ¤1,75
Dagelijks (behalve op woensdag) kunnen de kinderen onder
toezicht op school overblijven in de middagpauze. De TSOcoördinator voor onze school is Sylvia van der Hoeven. Zij verzorgt
samen met de dagcoördinatoren de financiële administratie, de
registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse
opvang door middel van TSO-ASSISTENT, een online systeem.
Hierdoor hebben de overblijfkrachten altijd zicht op belangrijke
informatie zoals allergieën, medicatie en telefoonnummers van de
ouders. Voor ouders is het handig en gemakkelijk. De coördinatoren
zijn op (overblijf-)schooldagen aanwezig van 11.30 – 13.15 uur en
zijn dan ook op dat moment telefonisch bereikbaar op het nummer
van de school. Er is een informatiepakket beschikbaar, waarin alles
staat vermeld over de gang van zaken. Ook kunt u terecht op de
website van de school voor meer informatie.

Rookvrije school
De Korenaar heeft een duidelijk beleid met betrekking tot roken:
• In school en op het schoolplein mag niet gerookt worden;
• Groepsleerkrachten roken niet onder schooltijd;
• In de lessen wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.
Schoolbenodigdheden
Alle schriften en boeken worden voor uw kind aangeschaft.
Uw kind heeft vanaf de eerste schooldag gymschoenen en
gymkleding nodig.
Schooltijden
Groep 1 en 2
Maandag en dinsdag

8.30 - 12.00 /
13.00 - 15.00 uur

Woensdag

8.30 - 12.15 uur

Donderdag en vrijdag

8.30 - 12.00 uur

Groep 3 en 4
Maandag, dinsdag
en donderdag

8.30 - 12.00 /
13.00 - 15.00 uur

Woensdag

8.30 - 12.15 uur

Vrijdag

8.30 - 12.00 uur

Groep 5 - 8
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

8.30 - 12.00 /
13.00 - 15.00 uur

Woensdag

8.30 - 12.15 uur

Kleuters
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en de kinderen kunnen
dan naar hun klas gaan. Om 8.30 uur beginnen de lessen.
’s Middags gaat de schooldeur om 12.55 uur open. Als ouder

heeft u de gelegenheid uw kind naar de klas te brengen, blijft
u echter niet te lang in de klas. Bij het ophalen van de kinderen
kunt u buiten wachten, de kinderen worden buiten door de
leerkracht overgedragen.
Groep 3 tot en met 8
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en de kinderen kunnen
dan naar hun klas gaan. Om 8.30 uur beginnen de lessen.
’s Middags gaat de schooldeur om 12.55 uur open. Als de lesdag
voorbij is, gaan de kinderen zelfstandig de school uit.
Schorsing/verwijdering
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en
veiligheid op school kan de directeur van de school een leerling
schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en
de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Bij dit
overleg wordt ook contact gezocht met de leerplichtambtenaar
en het bestuur van PCBO Apeldoorn. Een besluit tot schorsing
wordt door de directeur van de school, namens het bevoegd
gezag van de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn schriftelijk
medegedeeld. Verwijdering van een leerling, op basis van
niet te tolereren gedrag van de leerling of diens ouders/
verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het bevoegd gezag
de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan
niet binnen acht weken en het bevoegd gezag moet kunnen
aantonen dat gedurende acht weken zonder succes is gezocht
naar een andere school. De volledige regeling voor schorsing
en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar. Ook
(herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van de ouders kan
uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van de leerling
over te gaan. Een voorbeeld van ernstig wangedrag en/of
ernstige verstoring is bijvoorbeeld het verbaal/fysiek bedreigen
van medeleerlingen en personeel.
Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat
ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder
hebben, kunnen meedoen met buitenschoolse activiteiten
(bijvoorbeeld sport, dans of creatieve vorming). Deze activi
teiten worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk
bekostigd als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van
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Neem een kijkje op onze school, ga naar:
korenaar.pcboapeldoorn.nl
40

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.
Daarnaast is er elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een
spreekuur in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299
op de derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie.
Te laat
Te laat komen verstoort de les en uw kind mist de start van
de (mid)dag. Bij frequent te laat komen, zult u hierop door
de leerkracht aangesproken worden. Kinderen die te laat
komen worden geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.
Indien dit structureel gebeurt, wordt dit gemeld bij de
leerplichtambtenaar.
Verzuim
Alle kinderen moeten vanaf hun vijfde jaar naar school.
Dat staat in de leerplichtwet. Kinderen van vijf jaar mogen
per week vijf uur thuis gehouden worden. Leerplichtige
kinderen mogen van school verzuimen als ze ziek zijn, als ze
godsdienstige verplichtingen moeten vervullen of als ze door
gewichtige omstandigheden verhinderd zijn de school te
bezoeken. Ouders zijn altijd verplicht de school van het verzuim
op de hoogte te stellen. De directeur beoordeelt of het verzuim
aangaande de gewichtige omstandigheden geoorloofd is.
Dit kan ten hoogste voor tien dagen per schooljaar. Gaat het om
meer dan tien dagen, dan is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist. Extra verlof wegens vakantie kan alleen
verstrekt worden in de volgende gevallen:
• Als u zelfstandig ondernemer of werknemer bent die in
geen enkele schoolvakantie vrij kan nemen.
• Om medische redenen.
De school is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim
te melden aan de leerplichtambtenaar.
Voortgezet onderwijs
Wanneer kinderen in groep 8 zitten, gaan zij zich aanmelden
op een school voor voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is
aan de ouders en het kind zelf. Het niveau van de opleiding
wordt geadviseerd door de groepsleerkracht. In december

krijgt u het voorlopig advies. Om te bepalen naar welke vorm
van voortgezet onderwijs de leerling kan gaan, krijgt de
leerling een advies van de leerkracht. De leerkracht baseert zijn
advies op basis van prestaties, concentratie, belangstelling,
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, werkhouding en
zelfstandigheid. Daarnaast wordt in de maand april de eindtoets
IEP afgenomen. De resultaten van deze toets worden ook
meegewogen in het eindadvies van de school. Dit advies, dat
ook rekening houdt met de wens van de ouders, bepaalt de
toelating van de kind in het voortgezet onderwijs.
In juni worden de kinderen uitgenodigd kennis te maken op
hun toekomstige school.
Website en Social Media
Op onze website: www.korenaar.pcboapeldoorn.nl vindt u
actuele en uitgebreide informatie over onze school. De site
is voor kinderen en ouders. Onze digitale nieuwsbrief en de
jaarkalender staan ook op de site. Daarnaast maakt De
Korenaar gebruik van Facebook.
Ziek melden
Als uw kind ziek is, willen we dat graag weten. U kunt dit op
de eerste dag van ziekte uitsluitend telefonisch doorgeven
tussen 8.00 uur en 8.25 uur of door het in te vullen in het
absentenboek. Dit boek kunt u vinden bij de keuken op de bar.
De leerkracht belt rond 9.00 uur naar huis als kinderen zonder
bericht afwezig zijn.
Overstappen van school
Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere
school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen.
In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen
bijvoorbeeld met verhuizing te maken hebben. Maar soms is
er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de
andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse
Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds
wisselen zo veel mogelijk te beperken. Dit omdat wisselen van
school de leerprestaties van de leerling niet ten goede komt.
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NAMEN,ADRESSEN EN
OVERIGE GEGEVENS
Managementteam van De Korenaar
Mevr. K. ten Napel
knapel@pcboapeldoorn.nl
Dhr. B. Nagel, unitleider bovenbouw
bnagel@pcboapeldoorn.nl
Mevr. E. Verheul, unitleider onderbouw
ehogendoorn@pcboapeldoorn.nl
Samenstelling MR
Oudervertegenwoordiging:
Wieteke van Wijhe (secretariaat)
mrkorenaar@pcboapeldoorn.nl

Wanneer overstappen?
Het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties
die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:
- Verhuizing.
- Er sprake is van een onoplosbaar conflict op de school.
- De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is.
- Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.
Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon
plaats op een datum die we met ouders bepalen. In de andere
drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan.
Benieuwd naar dit proces? Zoek dan contact met de directeur,
intern begeleider of kijk op www.pcboapeldoorn.nl.
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Personeelsvertegenwoordiging:
• Arne Nanninga
• Hanneke Steunenberg
• Jacquelien Veldhuis
Samenstelling OR
Oudergeleding:
Mevr. G. Rutten, voorzitter
Dhr. A. Meijvogel, penningmeester
orkorenaar@pcboapeldoorn.nl
Personeelsgeleding:
Mevr. N. Grotenhuis
Mevr. J. te Winkel

Samenstelling Tussenschoolse Opvang
Mevr. Sylvia van der Hoeven, coördinator TSO
PCBO Apeldoorn
Postbus 328,
7336 BA Apeldoorn
Jean Monnetpark 27
7336 BA Apeldoorn
055 - 522 44 77
www.pcboapeldoorn.nl
info@pcboapeldoorn.nl
Onderwijsinspectie
RIK Inspectie
Hanzebaan 310
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
038 - 425 78 20

Vertrouwenspersoon PCBO
Dhr. dr. P. Slump
Aubadestraat 14
7323 LB Apeldoorn
055 - 366 75 65
Leerplichtambtenaar
Postadres:
Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn
055 - 580 19 89
Bezoekadres:
Activerium,
Deventerstraat 46
7300 ES Apeldoorn

Landelijke Klachtencommissie
Klachtencommissie Chr. Onderwijs
Mevr. Mr. A.C. Melis - Gröllers
Postbus 694
2270 AR Voorburg
070 - 386 16 97
Fax: 070 - 348 12 30
info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org
GGD Stedendriehoek
055 - 577 2700
ggdstedendriehoek.nl
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De Korenaar
Staringlaan 53
7314 LN Apeldoorn
Tel.: 055 - 355 41 62
korenaar.pcboapeldoorn.nl

De Korenaar is onderdeel van:

