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Een goede communicatie tussen ouders en school is 

belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een de basis 

van het samenleven in de maatschappij.  Zowel voor de 

kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en 

andere betrokkenen bij onze school.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de 

schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 

opvang. 

Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en 

welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk 

vinden en waarin we ons onderscheiden van andere 

basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie 

onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de 

betrokkenheid van ouders bij de school en de verdere 

manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Kleine Planeet, 

Yno Hendriks & Natasja van Essen 
directie De Kleine Planeet

Welkom op de Kleine Planeet 

Voorwoord



Jenaplanschool de Kleine Planeet bestaat uit 
twee locaties. 
Een locatie in de wijk Bekkumer en een locatie 
in de wijk Voorstad. 
Op beide locaties zijn alle jaargroepen (1 tot en 
met 8) aanwezig.
In de onderbouw (groep 1 en 2), de 
middenbouw (groep 3/4/5) en bovenbouw 
(6/7/8).  Ook is er op beide locaties een 
peutergroep en een voor- en naschoolse 
opvang. Dit jaar gaan ruim 300 kinderen (beide 
locaties) dagelijks naar onze Jenaplanschool.

De twee locaties werken beide volgens het 
jenaplanconcept, en hebben ook verschillende 
accenten. De locatie Voorstad is sterk gericht 
op kunst & cultuur. De locatie Bekkumer heeft 
de profielen Groen en onderzoekend leren. 
Er is veelvuldig interactie en afstemming 
tussen de twee locaties. Deze verschillen en de 
afstemming zorgen voor een mooie dynamiek 
en wederzijdse versterking van de teams en het 
onderwijs.

Algemene gegevens
Website: www.dekleineplaneet.nl
Mail: directie@dekleineplaneet.nl

De Kleine Planeet - Bekkumer
Rielerweg 174
7416 ZM Deventer
Tel: 0570 623073
Yno Hendriks (directie@dekleineplaneet.nl)

De Kleine Planeet - Voorstad
Smyrnastraat 1b
7413 BA Deventer
Tel: 0570 623183
Natasja van Essen (directie@dekleineplaneet.nl)

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021: 294
Aantal leerlingen afgelopen jaren:
2018-2019: 251
2019-2020: 296
2020-2021: 294

Schoolbestuur
Zinder
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3.461
www.zinderonderwijs.nl

Schooltijden
De school werkt met het 5 gelijke dagen model. 
Op maandag tot en met vrijdag gaan alle 
kinderen van 8.30 tot 14.00 uur naar school. 
Om 8.20 uur is de inloop en om 8.30 uur 
starten de groepen gezamenlijk de dag. Alle 
kinderen blijven tussen de middag op school.

BELANGRIJKE DAGEN, VAKANTIES  
EN STUDIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 
2021-2022  

Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen 
van de week verdeeld en zoveel mogelijk 
aansluitend aan vakanties: 

Kerstvakantie: 
kinderen vanaf 24 december 12:00 uur vrij  
t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 
21 februari t/m 25 februari  
Studiedag Team (dus kinderen vrij): 
16 maart  
Paasweekend:
Goede vrijdag (15 april) & 2e Paasdag (18 april)  
Meivakantie: 
25 april t/m 6 mei  
Hemelvaart:
26 mei & 27 mei   
Tweede pinksterdag: 
6 juni  
Studiedag Team (dus kinderen vrij): 
7 juni  
Studiedag Team (dus kinderen vrij): 
17 juni  
Zomervakantie: 
vanaf 15 juli 12:00 uur

Schoolkalender
In de eerste week ontvangen alle ouders 
een mooie schoolkalender. Hierop staan alle 
bijzonderheden zoals vieringen, meekijkdagen, 
feestdagen, verjaardagen van de kinderen & 
teamleden en studiedagen. Daarnaast worden 
ouders op verschillende manieren door het 
jaar heen geïnformeerd via nieuwsbrieven en 
digitale platformen.

Over de school



Het team
Het eerste principe van jenaplanonderwijs 
is dat ieder mens uniek is. Uiteraard geldt 
dit ook voor de leden van ons team. Ons 
team is een evenwichtige mix van talenten, 
interesses, ervaring en leeftijd, Wij leren de 
kinderen om samen te werken en elkaar te 
helpen. Uiteraard doen wij dit zelf ook. Wij 
ondersteunen elkaar, hebben aandacht voor 
elkaar en gaan professioneel met elkaar 
om. Daarnaast nemen we de tijd om elkaar 
te leren kennen en de mooie en droevige 
dingen die het leven ons brengt met elkaar te 
vieren en te delen.



Het jenaplanonderwijs 
Op de Kleine Planeet leer je voor het leven 
en leer je samenleven. De wereld is jouw 
klaslokaal: leren doen we binnen en buiten 
de schoolmuren, met veel aandacht voor 
natuuronderwijs op de Bekkumer en kunst en 
cultuur op Voorstad.  

De school is een oefenplaats voor het leven. 
Met een enthousiast team en samen met 
ouders/verzorgers geven wij kinderen een 
krachtige basis mee. Zo kunnen en durven zij 
als gelukkige mensen initiatief te nemen, om 
de wereld op hun eigen manier iets mooier te 
maken.  

De kleine Planeet is een moderne 
Jenaplanschool. Volgens een aantal 
basisprincipes, die voortkomen uit de 
pedagogiek van Peter Petersen en Célestin 
Freinet, wordt het onderwijs op deze school 
vormgegeven. Wij zorgen ervoor dat we deze 
principes toepassen op een manier die actueel 
is, passend in de wereld van nu en gericht 
op de toekomst. Deze basisprincipes zijn de 
onderlegger voor de vormgeving van het 
onderwijs op onze school

Zo wordt bijvoorbeeld bewust gekozen 
gewerkt in meerjarige stamgroepen waarbij 
de ervaringen en belevingen van de kinderen 
belangrijk zijn in ons onderwijs. Kinderen 
denken mee over hun eigen leerdoelen en 
hebben inbreng op groeps- en schoolniveau. 
De teamleden waarderen en stimuleren 
inbreng van de kinderen en zijn nieuwsgierig 
naar hun ideeën. Onderzoeken, ontdekken 
en ondernemen nemen vanzelfsprekend een 
belangrijke plaats in.

De wereld is je klaslokaal. Je leert niet voor 
school, maar voor het leven. Leren doe je op 
veel verschillende manieren en verschillende 
plekken. Samen halen de wereld in de school of 
brengen de kinderen naar de wereld en zorgen 
voor contact met verschillende cultuur- en 
kennisbronnen door excursies, bezichtigingen 
en/of mensen uit te nodigen. Zo wordt leren 

betekenisvol, waarbij kinderen volop worden 
betrokken.  
De Kleine Planeet past als jenaplanschool 
bij de stroming van het traditioneel 
vernieuwingsonderwijs. Het is voor ons een 
van groot belang om te blijven ontwikkelen. 
Nadenken over wat we doen, hoe we het doen 
en vooral waarom we iets doen. Net als de 
kinderen. Als moderne jenaplanschool delen 
we onze ervaringen en inzichten met de andere 
scholen in de stichting, maar zeker ook met 
andere jenaplanscholen. We maken elkaar 
deelgenoot van de manier waarop ze werken 
en geven elkaar hierop feedback.

De oorsprong van het  
Jenaplanconcept
Peter Petersen (1884-1952) is de grondlegger 
van het Jenaplanconcept. In de stad Jena opent 
hij een oefenschool waar zijn pedagogische 
ideeën worden uitgeprobeerd. De ervaringen 
van deze school worden bijgehouden 
in een dagboekje. In augustus van 1927 
breekt Petersen internationaal door op een 
onderwijsconferentie in Locarno. Hij spreekt 
daar over zijn “Menschenschule” waar het leren 
samenleven veel aandacht krijgt. Petersen vindt 
dat je kinderen veel verantwoordelijkheid kunt 
geven. Zo leren ze om goed voor zichzelf te 
zorgen, maar ook goed voor anderen. De naam 
Jenaplan komt dus niet van Petersen, maar is 
de benaming van zijn lezing op de conferentie. 
Later, toen het werk van Petersen door andere 
pedagogen werd opgepakt is de naam 
Jenaplan gebleven.



Het Jenaplanconcept begint in Nederland 
eigenlijk pas in de jaren 50 van de vorige 
eeuw. Suus Freudenthal krijgt in 1952 min of 
meer per toeval een exemplaar van ‘Het kleine 
Jenaplan’ van Petersen in handen. Zij weet 
schoolleider Gerrit Hartemink te overtuigen 
van dit concept en de eerste Jenaplanschool 

opent zijn deuren in 
Utrecht. In 1986 wordt 
de ‘stichting Jenaplan” 
opgericht, waarmee het 
Jenaplanconcept echt 
van start gaat. Suus 
Freudenthal heeft door 
haar enorme inzet het 
Jenaplan in Nederland 
grootgemaakt.

Al in de tijd van Petersen waren ook andere 
pedagogen geïnteresseerd in de pedagogiek 
en de oefenschool in Jena. Een van hen was 
de fransman Celestin Freinet. Hij noemde zijn 
onderwijsconcept: ‘De moderne school’. Op 
de Kleine Planeet krijgt ook zijn gedachtegoed 
een plek. Dit zie je namelijk terug in ons 

“Levend taalonderwijs” en 
de klassenvergaderingen. 
Hierbij ligt de nadruk 
op communicatie en is 
taal altijd functioneel 
en gericht op de echte 
wereld. Taal is immers 
overal. Het woord modern 
in ons onderwijsconcept 
verwijst naar het 
gedachtegoed van Freinet. 

De vier pijlers van een  
Jenaplanschool
Op de Kleine Planeet neemt ‘samen’ een 
essentiële plaats in: Samen spelen, samen 
in gesprek, samen werken en samen vieren 
zijn de pijlers van ons onderwijs. Ook werken 
wij vanuit de essenties van het moderne 
jenaplanonderwijs: ondernemen, plannen, 
samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren 
en verantwoorden. 
  
Samen spreken
In alle stamgroepen starten we de dag in een 
kring en eindigen in de kring, iedere dag 
weer. In een kring is iedereen gelijkwaardig 
en wordt er veel besproken. Zo is reflectie een 
belangrijk onderdeel: wat hebben we geleerd 
vandaag? De nadruk ligt op betekenisgeving 
en dialoog. Er is veel aandacht voor de echte 
vragen en belevenissen van de kinderen.
  
Samen spelen
Spel is voor een kind een natuurlijke manier 
om allerlei vaardigheden te ontwikkelen, zoals 
samen overleggen en omgaan met elkaar. In 
spel leer je jezelf en anderen nog beter kennen. 
Ook de natuurlijke behoefte van kinderen om 
te bewegen kan bij spel ingevuld worden. Spel 
vindt zoveel mogelijk en op zoveel mogelijk 
verschillende manieren plaats.
  
Samen werken  
Op onze jenaplanschool geven wij onze 
kinderen een stevige basis. Werk kan bestaan 
uit een instructie, je leert iets nieuws en je 
oefent samen. Een ander deel is het zelfstandig 
werken of samenwerken. De kinderen brengen 
in praktijk wat zij in de gezamenlijke instructie 
hebben geleerd. Ook het onderzoekend 
leren in thema’s tijdens ons stamgroepwerk 
(wereldoriëntatie), waarbij we leren hoe de 
wereld in elkaar zit, hoort bij werk. Daarbij gaan 
we uit van de kinderlijke nieuwsgierigheid en 
stimuleren we die ook door veel vragen met 
elkaar te stellen.  
  
Samen vieren   
Samen vieren is belangrijk. Het versterkt het 
gevoel van bij elkaar horen. De kinderen 
bepalen zelf wat zij willen delen op de viering. 
Naast vieringen in de stamgroep hebben we 
ook gezamenlijke vieringen. In vieringen krijgen 
de kinderen gelegenheid om te laten zien 
wat ze geleerd of beleefd hebben. Zo leren 
kinderen spelenderwijs om iets van zichzelf te 
laten zien voor een (wat grotere) groep.  



Organisatie van het onderwijs
Stamgroepen
Het werken in de stamgroep 
Er wordt op onze school veel aandacht besteed 
aan de omgang met elkaar: een basishouding 
van respect is bepalend hiervoor. Het kind 
wordt gezien als een volwaardig individu en 
ook als zodanig door de stamgroepleiders 
aangesproken. De school zal zoveel mogelijk 
aansluiten bij de belevingswereld van het kind, 
het is een verlengstuk van het leven thuis.   
De kinderen zitten bewust in stamgroepen, 
die uit verschillende leeftijdsgroepen bestaan. 
Net als broertjes en zusjes helpen de oudsten 
de jongsten.  Wij stimuleren dat kinderen van 
en met elkaar kunnen leren en daarbij gebruik 
maken van elkaars talenten en vaardigheden. 
Kinderen groeien meestal vanzelf en leren 
eigenlijk ook vanzelf. Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. 
Wij dagen de kinderen uit om zelf kennis 
te vergaren. Natuurlijk moeten ze daarvoor 
basisvaardigheden aangeleerd hebben en 
kunnen toepassen. Op steeds verschillende 
manieren voldoen we zoveel mogelijk aan 
de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de 
kinderen.  
We voeren veel gesprekken met kinderen in 
de groep om samen nieuwe doelen te stellen. 
In de ochtenden bieden wij de instructies 
aan wat betreft taal, rekenen, lezen en 
spelling. In de middagen passen de kinderen 
dit ‘gereedschap’ toe in de projecten en 
stamgroepwerk. 

Indeling
Op school werken we met drie bouwen. 
Kinderen uit leerjaar 0,1 en 2 vormen samen 
een stamgroep. Deze leerjaren vormen samen 
de onderbouw. 
Een middenbouwgroep bestaat uit 
kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5. Een 
bovenbouwstamgroep wordt gevormd door 
kinderen uit leerjaar 6,7 en 8. 

Op de Kleine Planeet zijn dit schooljaar de 
volgende stamgroepen aanwezig:

Het jonge kind
We werken met de peuters in een vast 
dagritme. Spelenderwijs worden de peuters 
uitgedaagd op ontdekkingstocht te gaan en 
daarmee gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
Het kind kan bovendien volop in contact 
komen met andere kinderen en al spelend 
sociale vaardigheden opdoen. Bij activiteiten 
wordt gericht aandacht besteed aan de 
samenwerking en het ontdekken van de 
eigen mogelijkheden van de kinderen. De 
zelfstandigheid wordt gestimuleerd door het 
zelf kiezen, pakken en opruimen. Dit binnen 
de veilige grenzen die past bij hun leeftijd en 
ontwikkeling.

In de kleutergroepen 
In leerjaren 1-2 spelen en werken we iedere 
dag rond het gesprek (de kring), het werk 
(spelen en werken in de hoeken en buiten), het 
spel en de viering.
Wij doen dit door ontwikkelingsgericht 
naar het jonge kind te kijken. We volgen 
het zelfvertrouwen, de sociaal emotionele 
ontwikkeling en nieuwsgierigheid. We 
ondersteunen de groei op deze vlakken zodat 
elk kind de ruimte krijgt en neemt om te leren.
  
Die ontwikkelingsgerichte aanpak heet 
Basisontwikkeling. Basisontwikkeling werkt met 
thema’s waar veel ruimte is voor de kinderen 
om zelf ideeën in te brengen, van waaruit wordt 
gewerkt in de stamgroep. De kinderen praten 
mee over wat, wanneer en hoe we dingen 
samen gaan doen. Die vragen komen voort uit 
nieuwsgierigheid en vormen de basis van een 
onderzoekende houding. 

Door die betekenisvolle activiteiten zijn 
de kinderen betrokken, gemotiveerd en 
geïnteresseerd. Voorbeelden van een 
betekenisvolle omgeving met activiteiten zijn 
het reisbureau in de ene groep, de trein in de 
gang en een camping en hotel in de andere 
groepen, of het lokaal als werkplaats waar 
kinderen met hout aan de slag gaan. De wereld 
komt in de groep en we onderzoeken de 
wereld buiten de school. De stamgroepleider 
zorgt voor een aanbod dat aansluit bij de 
interesses en behoeften van de kinderen 
en probeert steeds het kind te stimuleren. 
Natuurlijk houdt de stamgroepleider zicht op 
de beoogde doelen. 
 

 Locatie Bekkumer  Locatie Voorstad
Peuters Orion   Astronauten 

Onderbouw Poolster  Hubble

 Grote Beer  Zon

 Maan (vanaf februari)  

Middenbouw Pluto  Luna

 Jupiter  Apollo

 Pegasus  

Bovenbouw Pulsar  Noorderlicht

 Supernova  

 Galaxy  



De ontwikkeling van een kind is het best 
te stimuleren door middel van spel. Taal 
en rekenen vormen een onderdeel van het 
totaalaanbod: door samen te spelen en werken 
communiceren kinderen, nemen zij initiatieven 
en maken zij plannen, die weer verbonden 
zijn aan specifieke kennis en vaardigheden 
(woordenschat, letters, tellen, cijfers, enz.). 
Ontwikkeling is een sociaal proces. Het komt 
tot stand door samenspel tussen kinderen en 
de omgeving. De stamgroepleider doet mee, 
denkt mee, helpt, structureert en biedt nieuwe 
kennis en vaardigheden aan. 
 
Ook gaan de onderbouwkinderen/ kleuters 
gymmen in de speelzaal, werken we aan 
een fijne groep met behulp van de KiVa-
methode, werken we met allerlei materialen 
en bewegingen om de grove en fijne motoriek 
te verbeteren, gaan we naar een voorstelling 
(muziek of toneel) en maken we struintochten in 
de natuur. 

Inhoud van ons onderwijs: 
weektaken, vakken en 
stamgroepwerk
Leren is belangrijk 
Willen kinderen later een volwaardige plaats 
in de maatschappij hebben, dan moeten 
ze beschikken over voldoende kennis en 
vaardigheden. In de ochtenden zijn we vooral 
bezig met basiswerk: rekenen, lezen, taal, 
spelling, en schrijven. Zowel de kinderen als de 
stamgroepleiders werken doelgericht. 
 
Levend taalonderwijs 
Taal leren uit een taalboek, terwijl alles wat 
we tegenkomen in ons leven, iedereen die 
we ontmoeten, alles wat we doen, taal is! 
We willen de taal niet geïsoleerd vanuit het 
lesboek behandelen, maar taal onderzoeken 
vanuit de echte, functionele, betekenisvolle 
situatie, om te komen tot de diverse aspecten 
waaruit taal bestaat. De kinderen schrijven 
wekelijks vrije teksten of teksten vanuit een 
creatieve opdracht. Deze teksten zijn de basis 
voor ons schriftelijk taalonderwijs. Teksten 
worden met de kinderen besproken, ‘mooier’ 
en duidelijker gemaakt met tips en ideeën 
van andere kinderen. Vervolgens worden de 
teksten gebruikt voor oefeningen rondom 
taalbeschouwing. In de onderbouw wordt er 
geschreven en gestempeld bij tekeningen van 
de kinderen. Ook wordt taal samen bekeken bij 
bijvoorbeeld recepten, uitnodigingen, kaarten 
en andere teksten uit het dagelijks leven. 

Het leven in de groep van iedere dag en het 
kinderleven vormen de voedingsbodem voor 
vertellen, luisteren, spreken, vergaderen, 
overleggen, verslag doen en presenteren. Zo 
leren en oefenen kinderen al doende lees-, 
schrijf-, studie- en presentatievaardigheden 
en leren ze toe te werken naar eindproducten 
met kwaliteit. Als team houden we zicht op de 
taalontwikkeling van de kinderen met behulp 
van doorgaande leerlijnen.  

Stamgroepwerk en projectwerk  
We onthouden door te zien en horen, maar 
het meest door ervaren. Hoe meer gebieden 
in het brein worden geactiveerd, hoe meer we 
onthouden, des te groter wordt de kapstok 
waar nieuwe kennis, nieuwe woorden aan 
kunnen worden gehangen. 
Daarom koppelen we basiswerk (rekenen, taal, 
lezen) aan projectwerk. De vaardigheden die 
we in de ochtend oefenen en leren, worden 
toegepast tijdens de middag wanneer we 
ons verdiepen in de kennis van de wereld en 
het samenleven op deze kleine planeet. Deze 
middagen vol wereldoriëntatie vormen het hart 
van ons jenaplanonderwijs.  
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Samenwerken en verdiepen, aansluiten bij je 
eigen interesses, nieuwsgierig zijn en blijven, 
onderzoeksvragen stellen en uitwerken, tal 
van dit soort zaken komen aan bod tijdens 
het middagprogramma. Kinderen formuleren 
eigen (onderzoeks)vragen, waaraan gewerkt 
wordt, individueel of in een klein groepje. Alles 
binnen de kaders die de stamgroepleider 
biedt. De stamgroepleider weet immers wat 
de kinderen moeten leren, wat de kerndoelen 
zijn. De projecten worden thematisch gekozen 
voor een langere periode. De stamgroepleider 
maakt gebruik van experts die gastlessen 
komen verzorgen, of er vinden excursies plaats 
om aan den lijve te ervaren wat je op school 
hebt geleerd. Het projectwerk wordt afgesloten 
met een presentatie over wat je hebt gedaan, 
geleerd en ontdekt. Van tevoren wordt een 
doel afgesproken zodat je weet waar je naar 
toe werkt. Het proces is daarbij het leertraject. 
Bij de evaluatie wordt dan ook stil gestaan 
bij zowel het proces als het product. De 
nieuwsgierigheid en talenten van de kinderen 
worden ingezet om het project zo goed 
mogelijk vorm te geven. 

Doorstroming & groepsindeling
Ieder jaar verandert de samenstelling van 
de stamgroep. De oudste kinderen gaan 
naar een andere bouw of verlaten de school. 
Wanneer een kind niet van bouw wisselt blijft 
in principe in dezelfde stamgroep. Wanneer 
een kind naar een andere bouw gaat kijkt 
het team kijkt zorgvuldig naar het eerlijk 
verdelen van meisjes-jongens, kinderen per 
jaargroep, sociale interacties, het verdelen 
van kinderen die extra aandacht nodig 
hebben en naar talenten van de kinderen. De 
ouders en kinderen worden hier middels een 
groepsindelingsbrief een aantal weken voor 
het einde van het schooljaar op de hoogte 
gebracht. 

In de laatste weken zijn er 
kennismakingsmomenten in de nieuwe 
groepssamenstelling voor het komend 
schooljaar. 

Bewegingsonderwijs en muziek
De kinderen uit de midden- en bovenbouw 
krijgen tenminste 1 x per week gymles van een 
vakdocent. Daarnaast worden er regelmatig 
extra bewegingsactiviteiten aangeboden 
door de stamgroepleider. De kinderen van 
locatie Bekkumer gymmen in de gymzaal bij 
basisschool De Rivierenwijk. De bovenbouw 
gaat hier met de fiets naar toe. Bij mooi 
weer wordt (tot de herfstvakantie en vanaf 
meivakantie) wordt er buiten in speeltuin de 
Driehoek gegymd. 
De kinderen van locatie Voorstad gymmen in 
de gymzaal van basisschool De Olijfboom. 

Hierbij zijn gymkleren en gymschoenen 
verplicht. De gymschoenen mogen geen 
zwarte zolen hebben en het is belangrijk dat 
de schoenen stroeve zolen hebben. Dus geen 
ballet- of turnschoentjes met gladde onderkant. 
Dit in verband met de veiligheid. We douchen 
niet na afloop van de les. Alle gymtassen 
moeten regelmatig mee naar huis worden 
genomen om de inhoud te wassen. Schrijft u 
a.u.b. de naam op/in de gymtas en gymspullen. 

De school neemt ook deel aan diverse 
sportactiviteiten zoals schoolvoetbal, 
schaken en dammen, een korfbaltoernooi, 
schoolsportdag. Als begeleiding zijn er bij 
verschillende evenementen medewerkers van 
de school aanwezig maar ook uw hulp is daarbij 
zeer welkom. 

Alle kinderen van De Kleine Planeet krijgen 
iedere twee weken muziekles van een 
vakdocent. Soms met alleen de eigen groep, 
maar ook soms met de hele bouw of school 
samen. Op het kerst- en eind(sterren)feest 
worden er altijd liedjes ten gehore gebracht 
door de kinderen. De schoolband (muzikale 
ouders) treedt dan ook regelmatig op. 



Buitenlesdagen & bosdagen
Sinds 2018 gaan de onderbouwgroepen 
structureel een dag per twee weken naar het 
bos/scoutingterrein van Loaah, grondhuisweg 
6, 7433 PH Schalkhaar.

De ouders zorgen zelf voor vervoer van- en 
naar de locatie. School ondersteunt hierbij door 
middel van inschrijflijsten en communicatie 
hierover. 

De ervaringen van het buiten leren zijn zeer 
positief. Vanuit tussentijdse evaluaties van 
ouders/ kinderen en teamleden komen de 
volgende aspecten naar voren: 
• Kinderen zijn handelend bezig; leren op 

verschillende manieren 
• Kinderen ontwikkelen een onderzoekende 

houding 
• Kinderen hebben een intensieve 

natuurbeleving; vergroten hun wereld 
• Kinderen zijn actief bezig, motoriek wordt 

uitgedaagd 
• Kinderen vertellen veel thuis over hun 

(nieuwe) ervaringen 
• Stamgroepwerk/ wereldoriëntatie krijgt een 

bredere/diepere betekenis 
• Ouderbetrokkenheid neemt toe (ouders 

die aanwezig zijn) 
• Ontdekken talenten; kinderen, ouders en 

teamleden 
• Verruimen situaties voor ontwikkeling 

sociale emotionele ontwikkeling 
• Verruimen situaties voor ontwikkeling 

positieve groepsdynamiek 

Vanaf dit schooljaar, 2021-2022, willen wij ook 
deze positieve ervaringen voor de midden- en 
bovenbouw realiseren. Het buitenleren willen 
we met twee dagen per week uitbreiden. 
Een dag voor een middenbouwgroep(en) en 
een dag voor de bovenbouwgroep(en).  Elke 
groep zal ongeveer 7 x dit schooljaar een 
buitenlesdag hebben.  

De buitenlesdag kan in het bos/scoutingterrein 
plaatsvinden, maar ook (deels) op een andere 
verrijkende omgeving. Denk hierbij aan een 
theater/fabriek/boerderij/atelier/sportlocatie/ 
museum/etc.  

Organisatie  
De organisatie van de buitendagen zal door 
twee personen (externe stamgroepleider en 
onderwijsassistent) gerealiseerd worden.  
Zij zijn verantwoordelijk voor: 
• Samenstellen educatief programma 
• Borgen programma zodat na 2 jaar het 

structureel kan worden ingebed in het 
schoolaanbod en de stamgroepleiders/ 
teamleden dit kunnen voortzetten 

• Communicatie naar ouders/ team en  
directie 

• Leggen van contacten met externen  
• BHV-voorwaarden 

Vervanging
Wat als een leerkracht ziek is? 
Als een leerkracht ziek is, dan zetten we als 
school alles in werking om een vervanger 
te regelen voor de groep. Hieronder wordt 
beschreven welke stappen we zetten bij ziekte 
en verlof van leerkrachten. 

• Er wordt allereerst via PON een vervanger 
aangevraagd. Als die er niet is, dan: 

 -  wordt intern gezocht naar een collega 
 -  worden mogelijk vrije leerkrachten over  
  de groepen verschoven. 

Wat als er geen oplossing is? 
Bieden deze mogelijkheden geen oplossing 
en kunnen we een groep niet opvangen, dan 
moet de betreffende groep thuis blijven of naar 
huis gestuurd worden. De volgende afspraken 
gelden dan:
• ouders worden hiervan op de hoogte 

gebracht (telefonisch en/of via de Parro-
app);

• voor kinderen die geen opvang hebben, 
wordt binnen de school opvang geregeld. 
Vaak worden leerlingen dan in een andere 
groep geplaatst.



Vervolgonderwijs & schoolkeuze
Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
Een belangrijk aandachtspunt in leerjaar 8 is 
de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. 
Aan de hand van de gegevens van het leerling 
volg systeem en de andere indicatoren (o.a. 
studiehouding, zelfstandigheid, omgaan met 
anderen) komt de stamgroepleider in leerjaar 
7 met een voorlopige niveaubepaling en 
schooladvies voor het V.O. 

In leerjaar 8 worden in november de 
niveaubepaling en uw eigen wensen en die 
van uw kind opnieuw met u besproken. In 
februari volgt het derde gesprek waarin de 
definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs 
wordt besproken. Daar is uw kind zelf ook bij 
aanwezig.

In april/mei maken de leerlingen de eindtoets 
van ROUTE 8. Dit is een adaptieve digitale eind-
toets voor leerlingen in het primair onderwijs. 
Het schooladvies is leidend voor de plaatsing 
van leerlingen van groep 8 in het voortgezet 
onderwijs. Het doel van ROUTE 8 is om als 
objectief tweede gegeven een advies te geven 
voor plaatsing naar het voortgezet onderwijs. 
Het onderwijskundige rapport begeleidt uw 
kind bij deze overstap.

Eindtoets en eventueel bijstellen advies 
Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de 
eindtoets het tweede gegeven wordt. Wettelijk 
is bepaald dat bij de advisering en aanmelding 
alleen nog een hoger schooladvies mogelijk 
is als de eindtoets hoger uitvalt dan het 
eerdere advies van de basisschool. Als zich dit 
voordoet moet de basisschool het schooladvies 
heroverwegen. Na de heroverweging kan de 
basisschool beslissen of het schooladvies wordt 
aangepast.  In dat geval volgt de VO-school 
dit gewijzigde advies. Als de score van de 
eindtoets lager uitvalt dan het schooladvies, 
dan blijft het advies gelijk. Eind juni moet de 
plaat-sing van alle leerlingen bekend zijn.



Zorg voor de kinderen
Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, 
ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Met passend onderwijs is het nog 
beter mogelijk om ondersteuning op maat 
te bieden voor alle leerlingen die dat nodig 
hebben. Zo hebben zij de beste kansen op 
een vervolgopleiding en meedoen in de 
samenleving. Kinderen die het echt nodig 
hebben, kunnen naar het speciaal (basis)
onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw 
samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat 
kinderen en hun ouders zowel op school als 
thuis passende ondersteuning krijgen.

Zorg & ondersteuning 
Het vraagt om een grote mate van 
deskundigheid van de stamgroepleiders en 
onderwijs ondersteunend personeel om zoveel 
mogelijk kinderen op de basisschool te kunnen 
begeleiden. 

Elk kind volgen we gedurende de 
schoolloopbaan met behulp van observaties, 
kindgesprekken en portfolio. Om de cognitieve 
ontwikkelingen van kinderen te volgen 
gebruiken we in de midden- en bovenbouw 
daarnaast de onafhankelijke toetsen van het 
IEP-leerlingvolgsysteem. 

Dit systeem gebruiken we bij rekenen, 
(begrijpend) lezen, woordenschat (indien 
nodig) en spelling. Voor het technisch lezen 
nemen we daarnaast de DMT (woorden) 
toetsen af.  
 
De interne begeleider coördineert en geeft 
sturing aan ‘zorg op maat’. Drie keer per 
schooljaar worden de groepsresultaten en de 
voortgang van de individuele kinderen met de 
stamgroepleiders besproken. Soms wordt een 
hulpplan gemaakt, waarin we aangeven hoe 
en binnen welke tijd we de problemen willen 
oplossen (of verkleinen). Ouders/verzorgers 
worden hierover geïnformeerd. 

Er wordt gesproken over basisondersteuning 
en extra ondersteuning. Basisondersteuning is 
de ondersteuning die iedere school biedt. Voor 
ieder kind dat meer ondersteuning nodig heeft, 
zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. 
Dit is maatwerk. We gaan daarbij uit van de 
onderwijs behoefte van uw kind. In de meeste 
gevallen lukt dit met de deskundigheid en 
de mogelijkheden binnen de school. Soms 
hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine 
Limite en andere expertisecentra. In enkele 
gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs 
passend onderwijs voor uw kind.

Zorgplicht
Scholen zijn verplicht een passende 
onderwijsplek te vinden voor kinderen met 
een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet 
de zorgplicht. Of uw kind nu ‘gewoon’ of 
‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een 
passend aanbod te verzorgen. Ons motto is 
dan ook ‘gewoon als het kan, speciaal als het 
moet’. Extra ondersteuning wordt bij voorkeur 
aangeboden op de reguliere basisschool. 
Als dat niet kan, dan wordt onderwijs op 
een andere basisschool, in het speciaal 
basisonderwijs of in het speciaal onderwijs 
aangeboden. Dit gebeurt altijd in samenspraak 
met de ouder of verzorger.

Samenwerkingsverband  
Sine Limite
Om de extra ondersteuning aan kinderen 
zo goed mogelijk te regelen werken de 
schoolbesturen van de scholen in de gemeente 
Deventer samen in het samenwerkingsverband 
van Sine Limite. Onze school maakt ook deel uit 
van dit samenwerkingsverband.



Trajectoverleg
Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of 
de sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed 
gaat en als aanpassingen niet helpen of er 
is meer zorg, dan gaan de stamgroepleider 
en de intern begeleider met u in overleg. Als 
er behoefte is aan extra ondersteuning voor 
uw kind of de vragen blijven, organiseren we 
een trajectoverleg. Aan het trajectoverleg 
nemen deel: leerkracht, intern begeleider, 
ouders, trajectmedewerker van Sine 
Limite, een gezinscoach en eventueel de 
schoolverpleegkundige. De leerkracht is 
aanwezig omdat deze het kind begeleidt op 
school, de intern begeleider is de voorzitter 
van het gesprek en aanwezig omdat zij de 
zorg coördineert. Ouders zijn een belangrijke 
gesprekspartner omdat zij een gelijke 
partner zijn. We willen de zorg namelijk goed 
afstemmen. De trajectmedewerker is vaak 
een orthopedagoog die als onafhankelijk 
persoon meedenkt over de behoeften die 
het beste aansluiten. Daarnaast nemen 
medewerker Team Toegang Jeugd Deventer 
en schoolverpleegkundige deel om 
ouders eventueel te helpen bij opvoed- en 
opgroeivragen. Door deze vorm van breed 
overleg is de route voor eventuele zorg 
“kort”. Er kunnen ook andere deskundigen 
deelnemen of iemand uit uw omgeving. In een 
trajectoverleg bespreken we de vraag: wat 
heeft uw kind nodig om een bepaald doel te 
behalen? Wat is de ondersteuningsbehoefte 
van uw kind? Daarbij kijken we ook naar andere 
factoren, zoals de groep, de school en de 
thuissituatie. In iedere bespreking komen ook 
de positieve aspecten en de talenten van uw 
kind aan de orde. Voor ieder kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft maken we een 
persoonlijk ontwikkel plan. Dit is een formulier 
waarin het plan van aanpak vastgelegd is, en 
eventueel het uitstroomniveau van het kind 
en de afspraken tussen school en ouders 
vastgelegd worden. Is een (tijdelijke) plaatsing 
in het speciaal (basis)onderwijs de meest 
passende plek? Dan vragen we hiervoor een 
‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij Sine Limite. 
Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw 
kind recht op plaatsing op een school voor 
speciaal (basis)onderwijs.

Dyslexieprotocol
Bij verwijzingen naar derden (Sine Limite of 
bijvoorbeeld Braams) moet voor het verkrijgen 
van een dyslexieverklaring sprake zijn van 3 
hoofdmetingen.  Tussenmetingen zoals herfst- 
en lentesignalering tellen hierbij niet meer 
mee als meting. Tussentijds worden daarnaast 
nog de DMT-toetsen afgenomen. Daarmee 
wordt de vooruitgang van de leerling ten 
overstaande van het voorgaande meetmoment 
bijgehouden. Deze meetgegevens 
tezamen worden meegenomen door de 
stamgroepleider en interne begeleider om een 
leerling (zo nodig) in een vorm van Bouw lezen, 
Connect lezen of Ralfi lezen in te kunnen delen. 
Wat betreft aanvullende toetsen die genoemd 
worden in het protocol wordt er bij twijfel een 
Brus- of Klepeltoets afgenomen. Tot slot wordt 
het PI-dictee als extra hulpmiddel ingezet om 
de vorderingen op het gebied van spelling te 
kunnen analyseren. Dit wordt alleen gedaan 
als de methodetoetsen daar onvoldoende 
informatie over (kunnen) geven. Bij de aanvraag 
van de dyslexieverklaringen worden de toetsen 
die bij de aanvraag horen grotendeels door 
de interne begeleider afgenomen. Voor de 
aanvraag moeten nu medio groep 4 drie 
hoofdmetingen zijn gedaan. Sine Limite bekijkt 
namens de gemeente na aanmelding door de 
basisschool of een leerling in aanmerking kan 
komen voor het traject Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie. Komt de leerling hiervoor in 
aanmerking dan wordt het dossier naar 
een gecontracteerde behandelaar van de 
gemeente gestuurd. Ouders kunnen hierbij 
aangeven welke gecontracteerde behandelaar 
zij wenselijk vinden voor hun kind. De aanvraag 
voor een dyslexieverklaring voor enkelvoudige 
dyslexie kunnen wij op dit moment via Sine 
Limite aanvragen. Dit kan vanaf groep 6. Deze 
aanvragen kunnen gedurende het schooljaar 
bij Sine Limite worden ingediend. 



Meerbegaafde kinderen
Voor meerbegaafde kinderen kan een 
aanvullend onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.
Het aanbieden van een verrijkende lijn voor 
kinderen op de Kleine Planeet heeft tot doel 
om de leermotivatie te laten toenemen en 
onderpresteren te stoppen.

De stamgroepleider en intern begeleider 
signaleren en bepalen welke kinderen extra 
begeleiding nodig kunnen hebben. Tijdens de 
extra begeleiding is er voornamelijk aandacht 
voor het bevorderen van het leren leren 
(aandacht voor werk- en leerstrategieën) en het 
bewust worden van eigen kwaliteiten en hoe 
deze in te zetten.  
 
 
 
 

KIVA 
KiVa is in Finland ontwikkeld en het betekent in 
het Fins ´fijn´. Een KiVaschool is een fijne school! 
KiVa is een schoolbreed antipestprogramma 
en is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
van het basisonderwijs. Het zorgt voor een 
cultuur(verandering) waarin pesten niet past en 
kinderen samen problemen oplossen. Mocht 
er zich toch een pestprobleem voordoen dan 
zorgt een aanvullende aanpak ervoor dat de 
pestsituaties worden opgelost met kinderen, 
school en ouders. KiVa gaat daarbij vooral uit 
van het voorkomen van pesten (preventie). Het 
preventieve gedeelte van KiVa bestaat uit onder 
meer tien thema’s met diverse lessen, training 
voor stamgroepleiders, medewerkers van de 
BSO/peuters en ondersteunend personeel en 
monitoring van de kinderen van leerjaar 3 t/m 
8. Voor peuters tot en met leerjaar 4 werken we  
vanuit Startblokken en HOREB, een manier om 
kinderen binnen hun spel goed te observeren 
en te volgen

“Je hebt een groep nodig om te pes ten.

Je hebt ook een groep nodig  
om pes ten op te lossen.”



Ouders en school
Aanmelden
Aannamebeleid de Kleine Planeet per 
01-08-2021

Bij toelating van een kind 
Het openbaar onderwijs is algemeen 
toegankelijk. Dit betekent dat dit onderwijs 
principieel toegankelijk is voor alle kinderen, 
zonder onderscheid van godsdienst of 
levensbeschouwing. Daarnaast is het openbaar 
onderwijs gehouden onderwijs te geven 
met eerbiediging van ieders godsdienst of 
levensbeschouwing. Dit principe omarmen wij 
ook op onze school. 

Toelatingsprocedure 
Wat toelating van kinderen betreft 
onderscheiden we een aantal soorten instroom: 
• Zijinstroom in leerjaar 2 tot en met 8 
• Instroom in leerjaar 1 
• Instroom peuters 

Zijinstroom in leerjaar 2 tot en met 8 
Voor zijinstroom in de leerjaren 2 tot en met 8 
hanteren wij de volgende uitgangspunten: 
Een kind wordt alleen aangenomen als: 
• In de betreffende groep de maximale 

groepsomvang nog niet is bereikt. Deze is 
gesteld op 26. 

• Het verantwoord is, gezien de zorgvraag 
van de kinderpopulatie in de betreffende 
stamgroep, nieuwe kinderen in deze groep 
te plaatsen. 

• Een kind wordt mogelijk niet aangenomen 
als er sprake is van bijzondere 
omstandigheden (kind zit in een 
toelatingsprocedure of heeft een indicatie 
voor het speciaal basisonderwijs, kind zit 
in een toelatingsprocedure of heeft een 
indicatie voor het REC, het onderwijskundig 
rapport van de vorige school geeft op 
onderwijskundige motieven aanleiding tot 
het niet toe laten). 

• Instroom in leerjaar 7 en 8 passen wij 
in zelden toe. Bij zijinstroom in hogere 
stamgroepen geeft onbekendheid met 
het Jenaplan onderwijs een te grote 
aanpassing van het kind en de groep. 

Instroom in leerjaar 1 
Hierbij hanteren wij de volgende 
uitgangspunten: 
• Ouders kunnen zich aanmelden vanaf de 

2e verjaardag van hun kind. 
• Locatie Voorstad heeft als indicatie 

voedingsgebied postcode 7413 
• Locatie Bekkumer heeft als indicatie 

voedingsgebied postcode 7416 
• In april van het jaar voordat de kinderen 

beginnen (b.v. april 2020 inschrijven voor 
kinderen die in 2021 starten als kleuter) 
wordt er geloot. Dus geen inschrijving op 
volgorde van aanmelden; op die manier 
heeft iedereen evenveel kans (ongeacht 
wanneer je in het jaar geboren wordt). 75% 
van de plekken zijn voor kinderen uit het 
voedingsgebied. 25% van de plekken voor 
kinderen buiten dit gebied. Dit omdat de 
school met het Jenaplanconcept de enige 
is in Deventer. 

• Broertjes en zusjes hebben wel een plek 
op dezelfde locatie. Bij halfbroer/zus en 
of pleegbroer/zus altijd in overleg waarbij 
afstand en motivatie richtinggevend is 

• Broertjes/zusjes die na hun 3e jaar 
worden aangemeld, verliezen het recht op 
voorrang. Zij kunnen mee in de loting. 

• De grens voor het aannemen van kinderen 
in groep 1 ligt op 27 en bij Voorstad op 18. 

• Kinderen die niet aangenomen kunnen 
worden, worden op een wachtlijst geplaatst 
(wederom op volgorde door loting 
bepaald) 

Instroom peuters 
Hierbij hanteren wij de volgende 
uitgangspunten: 
• Inschrijfformulier DOK 13/ DKP, geen 

wederzijdse verplichting doorstroom 
basisschool (vanaf inschrijving 01-08-2021). 

• Inschrijven peuters: kijkend naar zorg- 
behoefte type VVE.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van het toelatingsbeleid berust bij de 
directie. Er kan sprake zijn van calamiteiten of 
buitengewone persoonlijke omstandigheden 
(ter beoordeling aan de directeur) die 
een afwijking van bovenstaande regeling 
rechtvaardigen.



Brengen en halen
Halen en brengen? Kom lopend of op 
de fiets! Elke ochtend rond 8.15 en 
vanaf 14.00 uur is er een flinke piek in 
het aantal verkeersbewegingen rondom 
het schoolgebouw. Om de omgeving zo 
verkeersveilig mogelijk te maken, willen we alle 
ouders vragen om zoveel mogelijk lopend of 
met de fiets naar de school te komen. Eigenlijk 
heel logisch... Hoe minder auto’s, des te veiliger 
de verkeerssituatie voor uw kind wordt. Mocht 
u toch met de auto komen dan willen we u 
vragen om rond de school extra voorzichtig te 
rijden en de verkeersregels te respecteren

Ochtend
• Om 08.20 gaat de poort/schooldeur open 

en gaan de kinderen zelfstandig naar 
binnen.

• Bij elke ingang staat een teamlid van 
school.

• In urgente/bijzondere gevallen kan een 
ouder mee naar binnen.

• Bovenbouwkinderen zoveel mogelijk 
zelfstandig lopend/met de fiets naar school

• Om 08:30 moeten alle kinderen in de 
groep aanwezig zijn.

• De inloop voor de peuters loopt tot 08.45.

Middag
• Alle stamgroepleider lopen met de 

kinderen mee naar buiten.
• De ouders wachten op het schoolplein.
• Ouders kunnen een vraag aan de 

stamgroepleider stellen en/of afspraak 
maken

• Ouders mogen in de middag in de school 
om groep/werk/gang etc. te bekijken.

Contact school & stamgroepleider 
Door het jaar heen
• Meekijkochtenden: 3x per jaar
• Ouder/kind/stamgroepleidergesprekken: 2 

x per jaar of meer
• Stamgroepviering groep
• Stamgroep-info-avond (start schooljaar)
• 3 x ouderavond n.a.v. een thema
• 3 x koffie met Yno en/of Natasja

Verdere communicatie
• Parro: iedere week foto/berichtje/

bijzonderheid
• Stamgroepjournaal 5x per jaar (in de 

week voor herfst-, kerst, -voorjaar, mei- en 
zomervakantie)

• Nieuwsraket (9x per jaar)
• Individueel
• Mailcontact

En verder
• Vieringen zoals Sint, Kerst, sterrenfeest
• Stamgroepouder per groep
• Ouderraad
• Talentenateliers
• Helpen bij groepsprojecten
• Bibliotheek-/ lees-/luizen-/groen 

schoolplein-/rijouders



Voeding-&traktatiebeleid:  
gezonde school
Eten in de ochtendpauze: het eerste 
eetmoment op onze school is de 
ochtendpauze. We beginnen de dag gelijk 
goed met een gezonde pauzehap, bijvoorbeeld 
groente of fruit. We stimuleren ouders om een 
gezonde pauzehap mee te geven.

Eten tijdens de middagpauze: wij zien de 
middagpauze als een rustmoment. We nemen 
samen de tijd voor de lunch: Stamgroepleiders 
en kinderen. Er is vooral aandacht voor het 
eten. En de lunch? Die is natuurlijk lekker en 
gezond!

Drinken: we vragen ouders om geen 
frisdranken, sportdranken en vruchtensappen 
mee te geven omdat die vaak veel suiker 
bevatten. Daarom stimuleren we dat alle 
leerlingen een eigen beker/bidon meenemen 
naar school voor water. Het vullen van de beker 
kan in het klaslokaal. Ook hebben we een 
koelkast beschikbaar om dranken gekoeld te 
bewaren

Traktaties 
Wij zetten kinderen die jarig zijn natuurlijk in het 
zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij in 
de groep. Elke groep heeft zijn rituelen. Vieren 
hoort bij het Jenaplanconcept en we genieten 
samen van het vieren van een verjaardag. In de 
onderbouwgroepen kunnen ouders aansluiten 
bij de verjaardagsviering.

We begrijpen dat trakteren een mooie 
traditie is die hoort bij het vieren van een 
verjaardag. Trakteren mag ook op school, 
maar hoeft niet. Kinderen trakteren alleen in 
hun eigen groep. We stimuleren het uitdelen 
van gezonde traktaties bijvoorbeeld met 
groente of fruit. Voor kinderen, maar ook voor 
de stamgroepleider. We hebben een aantal 
richtlijnen voor de traktaties:
• Zorg voor een kleine traktatie (niet te veel 

calorieën).
• De stamgroepleider krijgt dezelfde traktatie 

als de kinderen.
• Geen traktatie voor de andere 

stamgroepleiders. Kinderen mogen wel de 
teamkamer bezoeken voor een felicitatie 
van de stamgroepleiders en een kleine 
verrassing die ze dan ontvangen.

• Geen speelgoed, of gebruiksvoorwerpen 
trakteren.

Als ouders het lastig vinden om een goede 
traktatie te bedenken denk dan aan het 
volgende:
• Overleg even met de stamgroepleider, 

zodat je zeker weet of een traktatie oké is.
• Maak samen met het jarige kind de 

traktatie. Zo is een kind echt betrokken bij 
het trakteren

• Kijk op: www.gezondtrakteren.nl

Toezicht op beleid, naleving
We vinden het natuurlijk belangrijk dat 
ons voedingsbeleid zoveel mogelijk wordt 
nageleefd. Lukt dat een keer niet, dan is dat 
niet meteen erg. We zullen ons voedingsbeleid 
onder de aandacht brengen als dat nodig is, op 
een vriendelijke manier.
• Vinden we een keer snoep, cake, 

grote koeken, chips of frisdrank in een 
broodtrommel, dan nemen de kinderen dit 
weer mee naar huis. De stamgroepleider 
maakt contact met de ouders om samen 
naar oplossingen te zoeken (als dit nodig 
is).

• Ouders zijn altijd welkom om vragen te 
stellen, of om even te overleggen met de 
stamgroepleider of met de school over wat 
wel en niet wenselijk is.

• We stimuleren ouders en kinderen zoveel 
mogelijk om gezond te trakteren. Als we 
een traktatie zien die niet bij het beleid 
van onze school past, dan zullen we 
bijvoorbeeld een gedeelte van de traktatie 
mee naar huis geven, of gaat het in de tas 
van de kinderen. De ouders kunnen dan 
zelf beslissen of ze de traktatie alsnog 
willen geven.

• De kinderen worden op verschillende 
momenten in het jaar actief betrokken 
bij het onderwerp gezond eten en 
duurzaamheid. We stimuleren om samen 
met de groep afspraken te maken, waarbij 
alle kinderen gemotiveerd zijn om dit na te 
leven.



En we doen nog meer…
• Elk schooljaar besteden we aandacht aan 

gezonde en duurzame voeding in onze 
lessen. Hiervoor gebruiken wij de thema’s 
van ons stamgroepwerk als uitgangspunt. 
We vragen het actieteam stamgroepwerk 
om hier aandacht aan te besteden bij de 
voorbereiding van onze projecten.

• Als we ons zorgen maken over de 
eetgewoonten of het gewicht van een 
leerling, dan bespreken we deze in het 
zorgteam van onze school. Hier betrekken 
we uiteraard de ouders bij.

• We laten ouders weten bij wie ze terecht 
kunnen als ze vragen hebben over de 
eetgewoonten en het gewicht van hun kind.

• We houden ouders betrokken door 
regelmatig te komen met nieuws, ideeën, 
tips en suggesties over gezonde voeding.

Duurzaamheid
Op onze school zijn we bezig met 
duurzaamheid. We geven graag een leefbare 
aarde door aan onze kinderen. Daarom delen 
we regel- 
matig tips hierover met ouders/verzorgers. 
Zoals:
• Kies voor groente en fruit uit het seizoen.
• Voorkom voedselverspilling door niet meer 

eten en drinken mee te geven dan je kind 
op kan.

• Probeer afval en plastic verpakkingen te 
minimaliseren. Gebruik bijvoorbeeld een 
stevige luchtrommel en drinkbeker.

MR
In de Medezeggenschapsraad overleggen 
personeel en ouders van de Kleine Planeet 
met elkaar. Onze school wordt bestuurd door 
het bestuur van de Stichting van het openbaar 
primair onderwijs. Om personeel en ouders 
te betrekken bij de manier waarop de school 
bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR 
moet zijn die invloed kan uitoefenen door te 
overleggen met de directie van de school. 
De MR bespreekt alle aangelegenheden, die 
de school betreffen en bevordert openheid, 
openbaarheid en onderling overleg in de 
school. De MR behartigt zo nodig de belangen 
van de school bij het bestuur van de Stichting. 
 
Onze MR bestaat uit acht personen: vier 
stamgroepleiders en vier ouders. Beide locaties 
zijn door ouders vertegenwoordigd. Verder 
schuift de directie aan voor hoofdonderwerpen 
zoals de begroting, de formatie en 
schoolontwikkelingen.

Mail: mr@dekleineplaneet.nl

Ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage & schoolgeld 
(excursie/kamp-bijdrage)
Basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch 
vragen bijna alle scholen van ouders een 
vrijwillige bijdrage. Niet voor het onderwijs, 
maar voor activiteiten die het onderwijs net 
iets extra’s geven. Het gaat dan dus om kosten 
die niet tot de directe schooluitgaven behoren, 
zoals het sinterklaasfeest, de paaslunch of een 
zomerfeest. Op de Kleine Planeet vragen we 
ook om een bijdrage van €25,00 per leerling.

De bijdrage voor excursie (schoolreis) en kamp 
is dit jaar vastgesteld op € 25,- voor kinderen uit 
de onderbouw en middenbouw. Het kampgeld 
voor kinderen uit de bovenbouw is dit jaar 
vastgesteld op € 60,00 en zal de komende 
tweejaar wordt verhoogd van €70,00 naar 
€75.00.

De betaling van het schoolgeld gaat vanaf 
komen schooljaar per automatische incasso. 
Aan het begin van het schooljaar wordt per 
kind een brief gestuurd die moet worden 
ondertekend voor akkoord. De afschrijving 
vindt plaats in november. Ouders die een 
cheque van St. Leergeld ontvangen, hoeven 
hem niet te ondertekenen en kunnen het geld, 
waar mogelijk, cash aanvullen. De betaling 
van de vrijwillige bijdrage gaat vanaf komend 
schooljaar eveneens per automatische incasso. 
Ook hiervoor wordt aan het begin van het 
schooljaar per kind een brief gestuurd die moet 
worden ondertekenen voor akkoord. Wanneer 
het om praktische redenen niet mogelijk is om 
per automatische incasso te betalen is er altijd 
de mogelijkheid om hierover in gesprek te 
gaan met de directeur.

Stichting Leergeld 
Wanneer de kosten die gemaakt moeten 
worden voor schoolreisjes en andere vormende 
activiteiten (zoals lid worden van een sportclub 
of naar muziekles gaan) moeilijk op te brengen 
zijn, kan er een aanvraag worden ingediend 
voor financiële ondersteuning bij: 

Stichting Leergeld Deventer Postbus 295, 7400 
AG Deventer Telefoonnummer: 0570  672599 
Website: www.leergelddeventer.nl



Ziekte, leerplicht of verlof
Ziekmelden 
Wanneer uw kind ziek is of om andere 
dringende reden niet naar school kan 
verzoeken wij u om in de ochtend tussen acht 
uur en half negen te bellen. Als een kind zonder 
bericht niet op school verschijnt, neemt de 
school in het begin van de ochtend telefonisch 
contact op met de ouders.
 
Leerplichtwet 
De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 
jaar worden. Ze vallen dan nog niet onder de 
Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de 
regels die de school voert over aanwezigheid 
en het volgen van het onderwijs. Leerplicht 
geldt voor ieder kind vanaf de eerste dag van 
de volgende maand nadat een kind 5 jaar is 
geworden. 

Verlof en vakantie 
U kunt bij de directie een aanvraagformulier 
verlof halen of via onze website het formulier 
downloaden. Aan de achterzijde van het 
formulier kunt u de voorwaarden lezen 
waarvoor verlof kan worden aangevraagd.  
Als school zijn we verbonden aan wettelijk 
vastgestelde regels t.a.v. het verlenen hiervan. 

Informatie voor  
gescheiden ouders
Scheiden of uit elkaar? Gaat u scheiden of 
uit elkaar, dan komt er veel op u en uw kind 
af. Op school doen wij er alles aan om uw 
kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Zijn 
of haar sociaal-emotionele welbevinden 
en leerresultaten staan voorop. Open 
communicatie tussen school en ouders helpt 
daarbij. Wij vinden het als school belangrijk 
dat beide ouders betrokken zijn en blijven 
bij hun kind en zijn/haar ontwikkeling op 
school. Meld het als u gaat scheiden, zodat 
wij afspraken kunnen maken over informatie 
en communicatie. Alle basisscholen in 
Deventer hebben hiervoor dezelfde regels, die 
gebaseerd zijn op de wet over informatie voor 
gescheiden ouders. 
Regelt u het samen? Gelukkig lukt het verreweg 
de meeste ouders om samen afspraken 
te maken over hun kind. Zij hebben na de 
scheiding contact met elkaar over opvoeding 
en onderwijs. Als school geven wij u allebei 
dezelfde informatie en nodigen u allebei uit 
voor oudergesprekken op school. Geeft u even 
door op school bij welke ouder uw kind op 
welke dagen is? Handig om te weten als uw 
kind bijvoorbeeld ziek wordt op school. 

Communicatie-afspraken met ouders die 
samen het gezag hebben:
1. Wij houden u allebei goed op de hoogte 

over de ontwikkeling van uw kind en over 
ander schoolnieuws. 

2. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe u de 
betrokkenheid bij uw kind en de school 
samen vormgeeft. 

3. Wij nodigen u allebei uit voor gesprekken 
over uw kind en verwachten dat u allebei 
aanwezig bent. 

4. Alleen in zéér bijzondere situaties en bij 
‘zwaarwegende’ redenen, plannen wij 
aparte gesprekken met ouders. Heeft één 
ouder het gezag?

Heeft één van de ouders het gezag over uw 
kind? Dan regelen wij alle schoolzaken alleen 
met de ouder met gezag. Die ontvangt dus 
de uitnodigingen voor oudergesprekken en 
informatie over de ontwikkeling van uw kind. 
Wil de ouder zonder gezag ook informatie, dan 
moet hij/zij die zelf bij ons opvragen



Veiligheidsprotocol, klachten-en 
geschillenregeling en  
vertrouwenspersoon
Veiligheidsprotocol 
Pesten, bedreiging, geweld en discriminatie 
horen niet thuis in het onder-wijs. Leerlingen, 
medewerkers en ouders moeten erop kunnen 
vertrouwen dat: 
• anderen hen in hun waarde laten; 
• ieder zich aan de normale regels van 

omgang en fatsoen houdt; 
• ruzies niet met dreiging en geweld worden 

‘opgelost’; 
• er altijd iemand is die naar je vragen en 

klachten wil luisteren. 

Daarom hebben alle besturen en scholen van 
het primair onderwijs in Deventer een protocol 
“De veilige school, uw en onze zorg” opgesteld. 
Daarin staan afspraken over hoe we willen 
dat leerlingen, leraren en ouders op school 
met elkaar omgaan, waar grenzen liggen 
en wat er gebeurt wanneer grenzen worden 
overschreden. Het protocol ligt op de school 
ter inzage.

Klachten en geschillenregeling
Ouders hebben recht op een serieuze 
benadering en behandeling van klachten. Voor 
klachten over het begeleiden van uw kinderen 
of over de relatie leerkracht/kind geldt de 
volgende procedure: 
• Bespreek uw klacht met de leerkracht van 

uw kind. 
• Als dit niet bevredigend verloopt, kunt u 

contact opnemen met de schooldirectie.

Vertrouwenspersoon
Iedere school kent een of twee 
contactpersonen die als aanspreekpunt(en) 
dienen. Als het nodig is bespreekt de 
contactpersoon de klacht met de externe 
vertrouwenspersoon. Mocht u er dan ook 
niet uitkomen, dan kunt u de mogelijkheden 
rondom het indienen en vooral oplossen van 
een klacht bespreken met de bestuurssecretaris 
van stichting Zinder 
(h.niemeijer@zinderonderwijs.nl)

• Vertrouwenspersoon locatie Bekkumer:  
Lieke Niemeyer  (stamgroepleider 
onderbouw)

• Vertrouwenspersoon locatie Voorstad:  
Minouche van den Bree (stamgroepleider 
onderbouw)

Privacy/AVG
Op de Kleine Planeet gaan wij zorgvuldig 
om met de privacy van onze kinderen. De 
gegevens die over kinderen gaan, noemen we 
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik 
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het 
leren en begeleiden van onze kinderen, en voor 
de organisatie die daarvoor nodig is. 

De meeste gegevens ontvangen wij van 
ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leraren en 
ondersteunend personeel van onze school 
gegevens over de ontwikkeling van onze 
kinderen, bijvoorbeeld toets uitslagen en 
vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat 
nodig is voor de juiste begeleiding van een 
kind, zoals medische gegevens (denk aan 
dyslexie of ADHD). Leerlingvolgsysteem; 
De kindergegevens en de vorderingen 
worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem Parnassys. Dit 
systeem is beveiligd en toegang tot die 
persoonsgegevens gegevens is beperkt tot 
medewerkers van onze school.

Foto’s en video 
Op onze school laten wij u regelmatig 
beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien over 
waar we mee bezig zijn in de groep (Parro) of 
tijdens vieringen en festiviteiten (Facebook, 
nieuwsbrieven e.d.). Ook uw kind kan op dit 
beeldmateriaal te zien zijn. Tot nu toe krijgen 
wij hier hele positieve reacties op. Wij gaan 
heel zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. 
Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
uw kind(eren) schade kunnen ondervinden. Wij 
plaatsen van foto’s en video’s geen namen van 
kinderen. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames 
van kinderen op bijvoorbeeld de website 
van de school of in de nieuwsbrief hebben 
wij uw toestemming gevraagd aan het 
begin van het schooljaar. Dit doen wij bij de 
inschrijving van uw kind(eren) en ieder jaar 
vragen wij bij aanvang van het schooljaar uw 
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten 
om die toestemming niet te geven, of om 
eerder gegeven instemming in te trekken. 
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij 
natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en 
wegen wij per keer af of het verstandig is een 
foto te plaatsen. Let op: ouders (en opa’s en 
oma’s) mogen geen foto’s of video’s maken op 
school en op het plein zonder toestemming. 
Andere kinderen en medewerkers mogen 
niet zonder toestemming op school worden 
gefotografeerd of gefilmd. 



Om die reden kiezen wij er dan ook voor zelf te 
zorgen voor foto’s en video’s die voldoen aan 
de eisen van de privacywet.

Inschrijfformulier 
De gegevens die u heeft ingevuld op het 
inschrijfformulier, worden opgeslagen in 
de leerlingadministratie Parnassys van onze 
school. Uiteraard worden deze gegevens 
vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie 
is de Wet bescherming persoonsgegevens 
van toepassing. Dit betekent onder andere dat 
de gegevens door ons worden beveiligd en 
dat de toegang tot de administratie is beperkt 
tot alleen personeel die de gegevens strikt 
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het 
recht om de door ons geregistreerde gegevens 
in te zien (voor zover die informatie betrekking 
heeft op uw kind). Als de gegevens niet 
kloppen, dan mag u van ons verwachten dat 
wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren 
of aanvullen. 

Beleid/ schorsing en verwijdering
Als een leerling zich niet aan de afgesproken 
regels houdt, zal de leerkracht of de directeur 
contact opnemen met de ouders/ verzorgers. 
Indien geen verbetering optreedt en de 
leerling door dit onacceptabele gedrag het 
onderwijsproces van andere kinderen ernstig 
benadeelt, kan het bestuur overgaan tot 
schorsing of (tijdelijke) verwijdering van de 
leerling.

In voorkomende gevallen zullen leerkracht, 
directie en de leerplichtambtenaar met de 
ouders/verzorgers de wettelijke procedure 
hiervoor doornemen. 

De gevolgde procedure ten aanzien van 
schorsing en verwijdering is de volgende:
Schorsing voor schorsen volgen wij Artikel 40c 
van de Wet op het primair onderwijs 
(Schorsing): 

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van 
redenen een leerling voor een periode van 
ten hoogste 5 dagen schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk 
aan de ouders bekendgemaakt. 

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van 
een schorsing voor een periode langer 
dan één dag schriftelijk en met opgave van 
redenen in kennis. 

Verwijdering 
Aanleiding tot verwijdering van een leerling kan 
zijn gelegen in ernstig (herhaald) wangedrag 
van de leerling of de ouders. 

Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden 
nadat een andere school de leerling heeft 
toegelaten. Wanneer het bestuur aantoonbaar 
gedurende acht weken zonder succes heeft 
gezocht naar een school waarnaar verwezen 
kan worden, kan toch tot verwijdering worden 
overgegaan. 

De gevolgde procedure is de volgende:
• De ouders worden gehoord over het 

voornemen tot verwijdering. 
• • Het bestuur stuurt de ouders een 

gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij 
aangegeven wordt op welke wijze bezwaar 
gemaakt kan worden. 

• De ouders kunnen binnen 6 weken een 
bezwaarschrift indienen. 

• Het bestuur is verplicht de ouders te horen 
over het bezwaarschrift. Binnen vier weken 
na ontvangst van het bezwaarschrift wordt 
opnieuw beslist.

Juridische structuur
Juridische structuur De stichting wordt 
bestuurd door de bestuurder Yvonne de Haas. 

In het model Raad van Toezicht/College van 
Bestuur ligt de dagelijkse aansturing bij het 
College van Bestuur. Zij is bevoegd tot alle 
daden van bestuur en beheer, voor zover 
deze in de statuten niet zijn voorbehouden 
aan de Raad van Toezicht. De overkoepelende 
rechtspersoon is Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Deventer/ Zinderonderwijs. 
Deze staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 08185273. Er is 
gekozen voor een model met een Raad van 
Toezicht en een College van Bestuur. De Raad 
van Toezicht ziet toe op het handelen van de 
bestuurder. 

Bestuurder Stichting openbaar primair 
onderwijs Deventer 
Andriessenplein 22A 7425 GX Deventer 
www.zinderonderwijs.nl
www.openbaaronderwijsdeventer.nl



School , opvang en omgeving
Dok13- peuters & BSO
Uitdagende peuteropvang 
Op beide locaties van de Kleine Planeet 
hebben we peuterspelen. Wij zijn een school 
voor modern Jenaplan onderwijs. Ook voor 
peuters staat hun wereld, de Kleine Planeet, 
steevast centraal. Peuters worden betrokken bij 
de activiteiten van school. Hierbij ligt de nadruk 
op samen spelen, samen in gesprek en samen 
vieren. 

Onze school heeft in samenwerking met 
kinderopvangorganisatie DOK13 een concept 
ontwikkeld om onze peuters van 2 tot 4 jaar 
zowel opvang te bieden als spelenderwijs voor 
te bereiden op het basisonderwijs. 
In onze school is een speciaal voor peuters 
ingerichte ruimte waar de opvang plaatsvindt. 
De pedagogisch medewerkers stellen in 
samenwerking met school een uitdagend 
Jenaplanaanbod samen en bevorderen 
daarmee de doorgaande ontwikkelingslijn van 
het kind naar het basisonderwijs. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld door de structurele 
ontmoeting tussen peuters en kleuters, 
zowel binnen als buiten. Ook doen peuters 
regelmatig mee met de kleuters. Zo kan alvast 
worden kennisgemaakt met de juf en de 
kinderen uit groep 1. Tevens worden de thema’s 
van peuters en kleuters op elkaar afgestemd 
en wordt er op dezelfde wijze gewerkt met een 
vast dagritme en activiteitenkaarten waarmee 
de kleutergroep zich ook bezighoudt. 
 
Onze peutergroep geeft uw kind op weg 
naar school een voorsprong omdat uw 
kind al gewend is aan school. Daarnaast 
zijn de pedagogisch medewerkers en 
stamgroepleiders collega’s, waardoor er een 
optimale overdracht is. Er een doorgaande 
lijn is in onze activiteiten waardoor uw kind 
zich optimaal kan ontwikkelen; samen spelen 
school en opvang in op de behoefte van uw 
kind. Daarnaast heeft de peutergroep heeft ook 
praktische voordelen omdat u één breng- en 
haalplek heeft voor alle kinderen uit het gezin. 
De breng- en haaltijden van onderwijs en 
opvang zijn op elkaar afgestemd. 

Openingstijden peutergroepen 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 
12.30 uur. 
Gedurende 48 weken per jaar is de peuters- 
peelzaal geopend. De peutergroep is gesloten 
in week 2, 3 en 4 van de zomervakantie van 
de school en tussen Kerst en Nieuwjaar is de 
peutergroep gesloten. 

Deze opvang komt in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag (Belastingdienst). Kijk 
voor verdere informatie op: www.toeslagen.nl. 

Gezinnen waarvan de ouders niet allebei 
werken komen in aanmerking voor de 
gemeentelijke wederkerigheidsregeling. U kunt 
hierover rechtstreeks informatie inwinnen bij de 
Vrijwilligerscentrale Deventer, tel. 0570-615805

Peuter direct digitaal inschrijven
1. www.dok13.info  
2. Aanmelden  
3. De Kleine Planeet
Bel 06-50264881 voor vragen en verdere 
informatie over het inschrijven, of stap gewoon 
even de school binnen. 

BSO de Kleine Planeet en Peuters op de 
Kleine Planeet 
Op de Kleine Planeet bestaat de mogelijkheid 
tot een compleet dagarrangement van 07.15 
uur tot 18.00 uur. In samenwerking met 
DOK13 wordt op school op alle werkdagen 
voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens 
schoolvakanties en schoolvrije dagen 
gerealiseerd. De opvang is, behalve 3 weken 
tijdens de zomervakantie en de week tussen 
Kerst en Nieuwjaar, alle weken van het jaar 
open. De kosten worden vooraf per maand in 
rekening gebracht en per automatische incasso 
geïnd. 

Het dag arrangement, exclusief bestemd 
voor kinderen van de Kleine Planeet, heeft als 
vertrek- punt de school. Daaromheen worden 
de overige activiteiten georganiseerd. 
 
BSO de Kleine Planeet is opgenomen in het 
Landelijk Register. Hiermee komen ouders 
in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag 
van de Belastingdienst. De oudercommissie 
behartigt de belangen van de ouders. 
 
Tel: 06 5026 4881 
Mail: info@dok13.info 



GGD IJssel land
Elk kind heeft het recht om gezond en 
veilig te kunnen opgroeien. De gemeente 
waarin u woont heeft onze afdeling 
Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen 
en hun ouders hierbij te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken 
te doen en adviezen en vaccinaties te geven. 
Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. 
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen 
en doktersassistenten denken graag met 
u mee. Veel ouders kennen ons al van het 
consultatiebureau. In de basisschoolperiode 
nodigen we uw kind een paar keer uit voor 
een gezondheidsonderzoek of komen we 
op school om voorlichting te geven. Voor de 
gezondheidsonderzoeken ontvangt u een 
uitnodiging via de mail.
 
Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Dit onderzoek 
bestaat uit twee delen. De doktersassistente 
komt eerst een keer op school voor een ogen- 
en gehoortest. Op een later moment nodigen 
we uw kind samen met een ouder uit bij ons 
op het consultatiebureau voor een consult met 
onze jeugdverpleegkundige. 

Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit 
onderzoek komt onze doktersassistente op 
school en meet ze de lengte en het gewicht van 
uw kind. U vult als ouder van tevoren online een 
vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in 
stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, 
gedrag en opvoeding. We nemen hierover 
contact met u op.  

Als uw kind in groep 8 zit We komen in groep 
8 een keer op school om voorlichting te geven 
over een gezonde leefstijl. 

Online ouderportaal Mijn Kinddossier 
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken 
op school leest u terug in ons online 
ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. 
In Mijn Kinddossier: 
• Vult u de vragenlijst in  
• Vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) 

van uw kind  
• Vindt u meer informatie over onze 

gezondheidsonderzoeken  
• Kunt u adviezen van onze jeugdarts en  

jeugdverpleegkundige nalezen 

Inloggen kan via 
www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.

Team Toegang Jeugd

Vanaf januari 2015 valt jeugdzorg onder de 
gemeente. In Deventer zijn in alle wijken 
medewerkers werkzaam. Een medewerker 
helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. 
Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In 
andere gevallen kunnen zij hulpverlening 
inzetten. Elke school heeft een medewerker 
als contactpersoon. Deze medewerker is 
(eventueel) aanwezig bij het trajectoverleg. Op 
die manier kan indien nodig laagdrempelig 
hulp geboden worden. 

U kunt de medewerker rechtstreeks benaderen 
via telefoonnummer 14 0570 (geen netnummer 
nodig) of per e-mail: 

Veilig thuis, meldcode  
kindermishandeling
Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van 
acute of structurele onveiligheid de Meldcode 
Huiselijk geweld en kindermishandeling te 
hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om 
kindermishandeling, maar ook om huiselijk 
geweld tegen te gaan. Vanuit de Wet Meldcode 
wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris 
aan te stellen. De taken van de 
aandachtsfunctionaris zijn op onze school 
ondergebracht bij onze intern begeleider. 
Medewerkers kunnen bij een vermoeden van 
kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze 
persoon terecht.

Samenwerkingsverbanden
We maken deel uit van allerlei 
samenwerkingsverbanden en onderhouden 
diverse contacten met onder meer:
• Sine Limite: samenwerkingsverband 

tussen basisscholen en het speciaal (basis)
onderwijs in Deventer; 

• PABO’s en ROC: wij verzorgen 
stageplaatsen

• Welzijnsinstellingen
• Schoolbibliotheekdienst
• De Ulebelt
• Deventer musea
• Schoolarts, schoolverpleegkundige en 

logopedist. 

Onze school maakt deel uit van een 
netwerk van Jenaplanscholen in de regio 
Oost/Nederland en het personeelscluster 
Oost/Nederland (PON), waarbinnen het 
personeelsbeleid, waaronder vervanging bij 
b.v. ziekte regionaal wordt geregeld. Wij zijn 
verbonden aan de Nederlandse Jenaplan 
Vereniging door ons lidmaatschap. Hierdoor 
kunnen wij een beroep doen op deze 
vereniging als het gaat om het behartigen van 
onze belangen als Jenaplanschool.

toegangjeugd@deventer.nl



Tot slo t
Wij hebben geprobeerd om een goed en 

breed beeld te geven van onze school. Maar we 

beseffen ons ook dat we nog veel meer over de 

school zouden kunnen vertellen en laten zien. 

Wanneer er na het lezen van deze gids nog 

onduidelijkheden zijn, neemt u dan gerust 

contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

Met vriendelijke groet,

Namens het team de Kleine Planeet,

Yno Hendriks en Natasja van Essen



Disclaimer
Gebruikte afbeeldingen hoofdstuk ‘Het jenaplanonderwijs’
Foto Peter Petersen
https://www.jenaplanepe.nl/jenaplanonderwijs/oprichter-jenaplanonderwijs-peter-petersen/

Foto Suus Freudenthal
http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.com/2020/10/de-jenaplanschool.html

Foto Célestin Freinet
https://nivoz.nl/nl/celestin-freinet-en-authentiek-levensecht-en-betekenisvol-onderwijs-ervaringen-
van-kinderen-zijn-het-uitgangspunt-van-levend-leren

Overige foto’s zijn van De Kleine Planeet zelf en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt 
worden. 


