
praktijkschool  apeldoorn
bezoekadres Fabianusstraat 2, 7333 BM Apeldoorn
postadres Postbus 712, 7300 AS Apeldoorn
telefoon 055 533 25 44

e-mail info@praktijkschool-apeldoorn.nl

website www.praktijkschool-apeldoorn.nl

pr
ak

tij
ks

ch
oo

l  
ap

el
do

or
n 

op
en

ba
re

 sc
ho

ol
 v

oo
r p

ra
kt

ijk
on

de
rw

ijs (samen)  werkenechtleren
schoolgids van de  praktijkschool  apeldoorn 2013/14

13081 RVD Praktijkschoolgids omslag.indd   1 16-07-13   14:56



inhoudsopgave
voorwoord  5

 1 welkom op de Praktijkschool Apeldoorn  6
 1.1  praktijkschool 7
 1.2  schoolgebouw 7
 1.3  kennismaking 9
 1.4  toelating en plaatsing 9
 1.5  start op de Praktijkschool Apeldoorn 9

 2 schoolorganisatie  10
 2.1  schoolteam 11
 2.2  schoolgids  12
 2.3  website 12
 2.4  nieuwsfl its 12
 2.5  activiteitenkalender 2013/2014 12
 2.6  vakanties en bijzondere data 15
 2.7  vrije dagen 15
 2.8  lestijden 15

 3 schoolregels en afspraken  16
 3.1  schoolspullen eerste fase 17
 3.2  schoolspullen tweede en derde fase 17
 3.3  pauzes 19
 3.4  leefregels  19
 3.5  rookvrije school 20
 3.6  internet  20
 3.7  afwezigheid melden  20
 3.8  verzuim 20
 3.9  verlof aanvragen 21
 3.10  pestprotocol 21

 4 onderwijs  22
 4.1  wonen, werken, vrije tijd en burgerschap 23
 4.2  eigen leerweg of individuele leerroute 23
 4.3  individueel Ontwikkelings Plan (IOP) 25
 4.4  coachingsgesprek 25

13081 RVD Praktijkschoolgids omslag.indd   2 16-07-13   14:56



 4.5  portfolio 26
 4.6  drie fasen 26
 4.6.1   eerste fase 26
 4.6.2   tweede fase 26
 4.6.3   derde fase 27
 4.7  partners in praktijkonderwijs 29
 4.8  veranderingen in beroepsgericht opleiden 29 
 4.9  lesrooster 30
 4.10  vakken 31
 4.10.1   eerste fase 31
 4.10.2   tweede fase 31
 4.10.3   derde fase 33
 4.11  bijzondere activiteiten 35
 4.11.1   PSA Sportief 35
 4.12  overstappen naar ander onderwijs 35
 4.13  uitstroom 2012/2013 35

 5 samenwerking  36
 5.1  contacten met ouders 37
 5.1.1    contacten met gescheiden ouders 37
 5.2  ouderavonden 38 
 5.3  medezeggenschapsraad 38
 5.4   leerlingenraad en leerlingenstatuut 39
 5.5  veilige school 39
 5.5.1   leefregels 39
 5.5.2   overtredingen 41
 5.5.3   ontruimingsoefening 41
 5.6  klachten 41
 5.7  inspectie 43
 5.8   kwaliteitszorg 43

 6 begeleiding   44
 6.1  leraar 45
 6.2  leerlingenbespreking 45
 6.3  stagebegeleiding 45

 6.4  begeleiding schoolverlaters 45
 6.5  commissie van begeleiding 45
 6.6  extra ondersteuning 47
 6.7  PSA actief 47  
 6.8  logopedie en gespreksvaardigheden 47 
 6.9  orthopedagoog/GZ-psycholoog 48
 6.10  schoolarts 48
 6.11  maatschappelijk werk 48 
 6.12   vertrouwenspersonen en veiligheidscoördinator 49
 
 7 schoolkosten en andere belangrijke zaken  50
 7.1  schoolkosten 51
 7.2  schoolkamp 51
 7.3  ouderbijdrage 51
 7.4  kluisjes huren 51
 7.5  stichting Leergeld Apeldoorn Voorst 53
 7.6  tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder 53
 7.7  burgerservicenummer  53
 7.8  legitimatie 53
 7.9  aansprakelijkheid 55
 7.10  zelfstandig schoolvervoer 55
 7.11  sponsoring 55

 8 belangrijke adressen en begrippen  56

bijlage: toestemming ouders 59
 

13081 RVD Praktijkschoolgids bw.indd   3 19-07-13   00:21



   

4               

13081 RVD Praktijkschoolgids bw.indd   4 19-07-13   00:21



    

Jezelf goed kunnen redden. Zo goed mogelijk je talenten benutten. Jezelf prima kunnen presenteren. Deze vaardigheden 
zijn belangrijk in het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn. En deze vaardigheden worden nog belangrijker de ko-
mende jaren. Er ligt dan ook een grote uitdaging voor onze school. Dit vraagt nog meer inzet, creativiteit en zelfstandigheid 
van ons allemaal. Daarbij denken we niet in problemen, maar in oplossingen en mogelijkheden. Dat is de kern van onze 
onderwijsaanpak op de Praktijkschool Apeldoorn.

In deze schoolgids leest u hoe wij het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn hebben georganiseerd. Vanuit een veilige 
omgeving zetten wij in op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en praktische vaardigheden van de leerlingen. Wie zichzelf als 
volwassene weet te redden, heeft immers geen of weinig hulp nodig. Tegelijkertijd bieden we onze leerlingen de onder-
steuning die ze nodig hebben om in de maatschappij mee te doen en aan het werk te kunnen.
Met onze partners, zoals gemeente(n), brancheorganisaties, opleiders, ondersteunende instellingen en stagebedrijven, 
werken we samen voor dat ene doel: iedere leerling van de praktijkschool op weg helpen naar een goede toekomst. Om 
dit doel te bereiken, hebben we vooral ook ouders* nodig. Goed overleg en duidelijke afspraken zijn de basis voor de 
samenwerking die wij graag met ouders aangaan.

Iedere schooldag bieden we praktijkonderwijs op maat. Dat doen we vanuit een modern schoolgebouw dat past bij onze 
onderwijsaanpak: open en tegelijkertijd veilig en geborgen, kleurrijk en optimistisch. Natuurlijk stellen we daarbij eisen aan 
de leerlingen. Levensechte situaties dagen hen uit om te leren (samen) werken. Zodat zij straks klaar zijn voor de praktijk. 

Ik hoop dat deze schoolgids u helder informeert en uw vragen beantwoordt. Wilt u meer weten? U bent welkom op de 
Praktijkschool Apeldoorn.

ROB VAN LOHUIJZEN, DIRECTEUR

* als we spreken over ‘ouders’, bedoelen we uiteraard ook de verzorgers van de leerlingen

voorwoord

wie zichzelf als volwassene 
weet te redden, heeft immers 
geen of weinig hulp nodig
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1.1 praktijkschool 
  De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat open voor alle kinderen 

met een beschikking praktijkonderwijs, ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwing of geloofsovertuiging. De 
vrijheid van ieder mens, en daarmee het respect voor de vrijheid van de ander, staat centraal in onze school. 

 
  Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van 

het speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen hebben moeite met theoretisch leren. Zij leren door veel in de praktijk te 
doen en kwalifi ceren zich waar mogelijk. We begeleiden leerlingen naar een vorm van betaald werken en zelfstandig 
meedoen in de maatschappij, met de rechten en plichten die daarbij horen. 

   Op 1 oktober 2012 telde de Praktijkschool Apeldoorn 218 leerlingen. De school is onderdeel van 
Leerplein055,stichting voor (speciaal) basisonderwijs, voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs.

1.2 schoolgebouw
  Het moderne en open schoolgebouw van de Praktijkschool Apeldoorn past bij onze onderwijsaanpak: open en veilig, 

kleurrijk en optimistisch. De indeling biedt veel ruimte voor leren en (leren) werken in de praktijk. Dit gebeurt in het 
hoofdgebouw en het daaraan gekoppelde gebouw, waar onder meer de gymzaal, werkplaats en technieklokalen zijn.

  Het hoofdgebouw bestaat uit een deel voor begeleiding en training en een deel voor theorie met groepsruimten. Alle 
praktijklokalen voor verzorging en consumptief zijn op de begane grond. Ook is er een kas voor de groene ruimte. De 
rode trap in het midden van het hoofdgebouw verbindt de verschillende delen met elkaar. 

  Het schoolgebouw is zo ingericht, dat de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en voorbereiden op 
hun toekomst. Maar een school is meer dan een gebouw. De leerlingen en de leraren maken samen het geheel tot 
een echte school. 

  

De Praktijkschool Apeldoorn biedt:
een veilige school in een modern, open en uitstekend toegerust 
gebouw
een leeromgeving die is gericht op wat leerlingen allemaal wél kun-
nen (leren)
onderwijs dat is aangepast aan het niveau van de leerling; de leer-
ling staat centraal
een deskundig, gemotiveerd en betrokken schoolteam
een eigen leerweg voor iedere leerling
leerlingen de kans eigen keuzes te maken en doelen te stellen
een breed aanbod aan praktijkvakken en beroepsgerichte cursussen
constante aandacht voor meer reken- en taalvaardigheden (beter 
leren rekenen, lezen, schrijven en spreken)
onderwijs in én buiten de school dat is gericht op meer (zelf )verant-
woordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
intensieve leerlingbegeleiding met een gedegen leerlingvolgsysteem
begeleiding naar het vinden van werk vanuit uitgebreide stages
de kans over te stappen naar andere vormen van onderwijs, als de 
leerling dat aankan
begeleiding na het verlaten van de school.

●

●
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●
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1.3 kennismaking
  Voor de zomervakantie is er voor nieuwe leerlingen een kennismakingsochtend en voor hun ouders een informatie-

avond. Daarna krijgen leerling en ouders een brief waarin staat in welke groep de leerling zit en wie de groepsleraar is.  

1.4 toelating en plaatsing
  Voor toelating tot de Praktijkschool Apeldoorn is een beschikking praktijkonderwijs nodig. De Regionale Verwij-

zingscommissie (RVC) geeft deze beschikking af. Deze commissie beoordeelt of de leerling (van 12 tot 18 jaar) in 
aanmerking komt voor de extra ondersteuning die het praktijkonderwijs biedt. De school regelt de aanvraag van de 
beschikking. Ouders moeten toestemming geven voor het doorgeven van informatie over hun kind.

rugzakje
  Ook leerlingen met een zogeheten rugzakje (leerling gebonden fi nanciering) kunnen op de Praktijkschool Apeldoorn 

terecht. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt in overleg met de ouders en school van deze leerling. Ook leerlingen 
met een rugzakje hebben een beschikking voor praktijkonderwijs nodig om toegelaten te worden.

1.5 start op de Praktijkschool Apeldoorn
  De groepsleraren van de eerste fase (en de orthopedagoog en adjunct-directeur) voeren de overdracht gesprekken 

met een of meer vertegenwoordigers van de school waar de leerling vandaan komt. Meestal is dat de groepsleer-
kracht met een intern begeleider.

  De school besteedt veel aandacht aan de start van de leerling in het praktijkonderwijs. Voor iedere leerling wordt een 
startdocument gemaakt op basis van het onderwijskundig rapport, het psychologisch onderzoek en gesprekken met 
ouders en de vorige school. Het startdocument wordt daarna omgezet naar een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) 
voor iedere leerling. 

 De groepsleraar is als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling op school.

        9
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2.1 schoolteam
  
 Schoolleiding
 Dhr. J.R. van Lohuijzen, directeur
 Dhr. A. Koers, adjunct-directeur

 Groepsleraren
 Dhr. E. de Boer
 Mw. J.M. Bouma
 Mw. M.L. Bouman
 Mw. E.M. Bouwman
 Dhr. I. Brentjens
 Mw. L.H. van Dranen
 Mw. K. Heilen
 Dhr. R.M. Hoekwater
 Mw. E. Huisman
 Mw. D. Jochems
 Mw. G.J. Kuiper
 Mw. C. Kuijer
 Dhr. S.M. Kunnen
 Dhr. R. Loeven
 Dhr. J. Nieuwenhuis
 Dhr. C. Onland
 Mw. J. Sielias
 Mw. A. Visser
 Mw. A.E. van der Zijl

Vakleraren
Mw. C. van Apeldoorn
Dhr. L.G. Derks
Dhr. J. Dietrich
Dhr. J.W.M. van het Erve
Dhr. G.J. Harbers
Dhr. J.H. de Jong
Dhr. D. Ruegebrink
Mw. J. Witteveen
Mw. S. Zwiers

Onderwijsondersteunend personeel
Mw. K.J. van Galen, logopedist
Dhr. H.F. van der Linde, conciërge
Dhr. M. Matenaar, leerwerkmeester
Mw. A.J. van Put, logopedist
Mw. A.A. Santbulte, orthopedagoog/GZ-psycholoog
Mw. H. Schruijer, algemeen administratief medewerker 

          11
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2.2 schoolgids
  De Praktijkschool Apeldoorn brengt ieder schooljaar een nieuwe schoolgids uit voor leerlingen en hun ouders en an-

dere belanghebbenden. Daarin staat beschreven hoe de school haar onderwijs heeft georganiseerd. In de schoolgids 
staat ook praktische informatie over de school.

2.3 website
  Naast brieven en contacten met ouders is de website van de Praktijkschool Apeldoorn een belangrijk communica-

tiemiddel voor leerlingen en ouders. Leerlingen kunnen, met een eigen wachtwoord, op de website inloggen en het 
mailprogramma gebruiken. 

2.4 nieuwsfl its
  Op de website worden regelmatig nieuwtjes vanuit het dagelijks leven van de school gepubliceerd. Dit doen we met 

een Nieuwsfl its.  

2.5 activiteitenkalender 2013/2014
  Hiernaast vindt u de kalender van activiteiten tijdens het schooljaar. Op de website en in de nieuwsfl itsen vermelden 

we de precieze data en tijdstippen, zodra deze bekend zijn. 

12             
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september

oktober
november
december

januari/februari

maart
april

mei
juni
juli

          13

kalender 2013/2014

● introductiegesprek schooljaar ouders - leerling - groepsleraar

 eventueel introductiegesprek ouders - leerling - vakleraar bij een opleiding of cursus

  start keuzepraktijkvakken voor leerlingen in de tweede fase / start cursussen en opleidingen leerlingen tweede en derde fase

 kennismakingsbarbecue

 start schooltoetsen eerste en tweede fase en screenen motoriek en gespreksvaardigheden eerste fase

● leerlingenbespreking 1

 MR-vergadering

● start huisbezoek, gesprek leerling en ouder(s) en ondertekenen IOP

 MR-vergadering

● leerlingenbespreking 2

 examen sollicitatietraining 

● leerlingenbespreking 3

 uitreiking rapport / portfolio

 afnemen toetsen rekenen / taal leerlingen eerste en tweede fase

 MR-vergadering

● MR-vergadering

 groepsexcursie eerste fase en groepsexcursie tweede fase (NEMO)

● adviesgesprek met leerling en ouder(s) en ondertekenen IOP en vooruitblik nieuw schooljaar

 Paaslunch

 start examens

 schoolvoetbaltoernooi

 leerlingenbespreking 4

● MR-vergadering

 groepsexcursie cursisten veiligheid

● MR-vergadering

● schoolkamp en ouderavond schoolkamp

 activiteitenweek

 afscheid schoolverlaters

 uitreiken behaalde beroepskwalifi caties en certifi caten

 uitreiken rapport / portfolio
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2.6 vakanties en bijzondere dagen
 Vakanties dagen jaar

Eerste schooldag maandag 2 september 2013
 Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2013
 Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2013/2014

start schooldag 6 januari om 10.30 uur 2014
 Krokusvakantie 15 februari t/m 23 februari 2014
 Meivakantie 19 april t/m 5 mei  2014
 Hemelvaart 29 mei en 30 mei 2014
 Pinksteren 7 juni t/m 10 juni 2014

Schoolkampweek 30 juni t/m 4 juli 2014
Laatste schooldag 18 juli 2014
Zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus 2014
Eerste schooldag  maandag 1 september 2014

Leerlingen uit de eerste fase en begin van de tweede 

fase hebben ieder schooldag dezelfde lestijd tot 

14.35 uur, inclusief een afsluiting van de dag van 

10 minuten. Voor alle andere leerlingen uit midden 

en eind van de tweede fase en derde fase kunnen 

andere lestijden gelden. Lesuren zijn aaneengesloten, 

er zijn geen tussenuren. Er is geen lesuitval bij ziekte 

of uitval van leraren. Lukt opvang van de leerlingen 

niet, dan brengt de school de ouders daarvan op tijd 

op de hoogte. 

          15

2.7 vrije dagen
dag maand jaar
woensdag 18 september 2013
dinsdag 1 oktober  2013
maandag  14 oktober 2013  vanaf 12.15 uur
donderdag 7 november 2013
dinsdag  10 december 2013 vanaf 12.15 uur
woensdag  22 januari  2014 
maandag 3 februari 2014 vanaf 12.15 uur
woensdag  19 maart 2014 vanaf 12.15 uur
vrijdag  28 maart 2014 vanaf 12.15 uur
donderdag  5 juni 2014 vanaf 12.15 uur
vrijdag  20 juni 2014
dinsdag  8 juli 2014

2.8 lestijden
 Lesuren Lestijden
 1e uur 8.30 - 9.25 uur
 2e uur 9.25 - 10.15 uur
 Pauze 10.15 - 10.30 uur
 3e uur 10.30 - 11.25 uur
 4e uur 11.25 - 12.15 uur
 Pauze 12.15 - 12.40 uur
 5e uur 12.40 - 13.35 uur
 6e uur 13.35 - 14.35 uur (eindtijd voor leerlingen eerste fase is 14.35 uur)

 7e uur 14.25 - 15.15 uur
Pauze  14.25 - 14.35 uur
(deze pauze geldt alleen voor leerlingen in de tweede fase en derde fase met een 8e lesuur)

 7e uur 14.35 - 15.25 uur
 8e uur 15.25 - 16.15 uur 

13081 RVD Praktijkschoolgids bw.indd   15 19-07-13   00:21



3 schoolregels en afspraken
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3.1 schoolspullen eerste fase
 De leerling moet zelf zorgen voor:
● een stevige tas
● een agenda
● oordopjes of koptelefoon voor lessen waarin de computer 
 wordt gebruikt 
● een multomap voor schoolwerk : 23 rings
● een elastomap voor huiswerk en informatie
●  gelinieerd en ruitjespapier (commercial 4x7,5 mm) voor in de 

multomap: 23 rings
● een set van 10 tabbladen
● blauw en/of zwart schrijvende pennen
● grijze potloden
● een liniaal van 30 cm
● een geo-driehoek
● een gum 
● een schaar
● kleurpotloden 
● eventueel stiften
● een eenvoudige rekenmachine
● een springvorm: doorsnede 20 cm
●  een stofj as of overall. Alle kleuren mogen, het kledingstuk moet 

brandveilig zijn
●  gymkleding en gymschoenen: géén zwarte zolen en eventueel 

een handdoek
● een wit katoenen T-shirt voor de lessen koken/bakken
●  let op in de technieklokalen en keuken moeten leerlingen dichte 

schoenen dragen.

3.2 schoolspullen tweede en derde fase
 De leerling moet zelf zorgen voor:
● een stevige tas
● een agenda (of andere planner)
● oordopjes of koptelefoon voor lessen waarin de computer 
 wordt gebruikt
● blauw en/of zwart schrijvende pennen
●  een etui met grijs potlood, gum, puntenslijper, schaar, lijm, kleur-

potloden en/of stiften
● een liniaal van 30 cm of geo-driehoek
● schriften: 4 gelinieerd en 2 geruit
●  een elastomap A4 formaat (voor contracten, beoordelingen en 

verslagen) 
● een eenvoudige rekenmachine
●  een stofj as of overall. Alle kleuren mogen, het kledingstuk moet 

brandveilig zijn
●  gymkleding en gymschoenen: géén zwarte zolen en eventueel 

een handdoek
●  bij keuzepraktijklessen, cursussen en stages kunnen veiligheids-

middelen zoals veiligheidsschoenen of een overall verplicht zijn
● usb-stick (als deze nodig is voor een cursus)
●  let op in de technieklokalen en keuken moeten leerlingen dichte 

schoenen dragen.

Alle leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen die ze tijdens de lessen bij zich hebben.

          17
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3.3 pauzes
  De leerlingen brengen hun pauze door op het schoolplein of in de kantine van de school.  Vijf teamleden houden 

toezicht. 

3.4 leefregels 
  We hebben duidelijke regels op school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt en elkaar met 

respect behandelt. Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren, werken en met elkaar omgaan.
● Leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de receptie. Verloren tijd moeten zij inhalen.
● Tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein, binnen de blauwe hekken.
● Fietsen staan altijd - op slot! - in de fi etsenkelder.
● Jassen van leerlingen horen aan de kapstokken, in de tas of in een kluisje. 
● Waardevolle spullen horen in het kluisje of blijven thuis.
● Leerlingen mogen geen kauwgom kauwen op school. 
● Drinken en eten gebeurt in de pauze buiten of in de schoolkantine
● Leerlingen mogen in de school geen pet dragen. 
●  Geluidsdragers zoals MP3-spelers en mobiele telefoons mogen niet gebruikt worden in de les. Gebeurt dit toch, dan 

neemt de leraar de apparaten in beslag tot aan het einde van de lesdag. De school is niet aansprakelijk voor verlies of 
beschadiging. 

●  De school verwacht van ouders dat zij vóór het begin van de lessen de school laten weten dat hun kind niet of later 
komt. Als een leerling zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact op met thuis. 

● Afval hoort in de afvalbak. Laat lokalen of andere ruimten, ook het schoolplein en de kantine, altijd netjes achter.
● Foto’s maken in de school en op het schoolterrein mag alleen met toestemming van betrokkenen én de schoolleiding. 
● De kluisjes worden regelmatig gecontroleerd door een daartoe bevoegd persoon.
●  Er is cameratoezicht in de fi etsenkelder, op de bromfi etsparkeerplaats, de entree van de fi etsenkelder en delen van 

het schoolterrein. 
●  Leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaar kunnen veroorzaken. Ook mogen zij zich 

op school niet bezighouden met zaken die gevaar voor anderen kunnen opleveren.
●  Het gebruik van sociale media (twitter, facebook, whatsapp etc.) op de mobiele telefoon of de pc, laptop en/of tablet 

thuis, is bedoeld om op een positieve manier met elkaar te communiceren. De school wil  verkeerd gebruik voorko-
men. Daarom vragen wij  ouders toe te zien op het gedrag van hun kind op de sociale media.

          19
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    3.5 rookvrije school
  De Praktijkschool Apeldoorn is een rookvrije school, volgens de regels die daarvoor landelijk gelden. Eerste-, tweede- 

en derdejaarsleerlingen mogen niet roken op school. Deze regel sluit ook aan bij de (Tabaks)wet; daarin staat dat 
tabak niet aan kinderen onder de 16 jaar mag worden verkocht. 

  Voor leerlingen in hun vierde schooljaar of langer op school geldt een uitzondering (op de leefregels). Zij mogen 
roken op de speciale rookplek op het schoolplein als zij daarvoor schriftelijk toestemming van hun ouders hebben. 
De school streeft er naar uiteindelijk het roken op school uit te bannen. 

3.6 internet 
  De school heeft een computernetwerk waarmee voor en in de lessen ook op internet wordt gewerkt. De school be-

paalt of, hoe en wanneer de leerling op de computer werkt. Regels voor het gebruik van internet zijn in een protocol 
vastgelegd. Leerlingen mogen geen websites bezoeken die in strijd zijn met de goede zeden, die discriminerend zijn 
naar geloof, ras of seksuele geaardheid of die gewelddadig zijn. Leerlingen mogen ook niet chatten op de computer. 
Voor verstandig gebruik van eigen apparatuur op school en thuis verwijzen wij naar de laatste leefregel in 3.4.

  Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar het ICT protocol mee naar huis, om te laten ondertekenen. 
Als de school vindt dat leerlingen zich niet aan het protocol houden, dan mogen zij (tijdelijk) niet meer op de com-
puter werken. 

3.7 afwezigheid melden
  De school verwacht van ouders dat zij vóór het begin van de lessen de school laten weten dat hun kind niet of later 

komt. Als een leerling zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact op met thuis.  
  Leerlingen die niet op tijd op school zijn, moeten zich melden bij de receptie. Verloren tijd moeten ze inhalen. De 

school geeft dit door aan de ouders van de leerling. 

3.8 verzuim 
  Bij spijbelen (ongeoorloofd verzuim*) zoekt de school in overleg met de ouders en leerling naar een oplossing. Als de 

leerling veel spijbelt of zonder -goede- reden niet op school is, dan geeft de school dit door aan de afdeling leerlin-
genzaken van de gemeente waar de leerling woont. 

  De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn. De leerplichtambte-

 (*: ongeoorloofd verzuim betekent dat een leerling zonder reden niet op 

school is of zich niet op de goede manier heeft afgemeld).
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naar mag dan om meer informatie over het spijbelen vragen. Ook kan hij of zij een proces-verbaal opmaken. 
  De school maakt zich vooral zorgen als een leerling veel ziek is en daardoor niet naar school komt. In een verzuimge-

sprek praat de school hier over met leerling en ouders. Natuurlijk wordt altijd eerst met de leerling zelf gepraat, om er 
achter te komen waarom hij of zij niet naar school gaat. Ook dit -regelmatige- ziekteverzuim meldt de school aan de 
leerplichtambtenaar. 

  Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat de leerling naar school gaat en niet thuis blijft! Als de leerling problemen heeft, is 
het belangrijk dat hij of zij leert op tijd hulp te vragen. 

3.9 verlof aanvragen
  De leerplichtwet staat verlof buiten de schoolvakanties alleen toe om ‘gewichtige redenen’. Ouders die verlof buiten 

de schoolvakanties willen aanvragen voor hun kind, moeten dit schriftelijk doen. Dat moet met een aanvraagformu-
lier van de gemeente. De school heeft zo’n formulier in huis. Wanneer het om verlof voor tien dagen of minder gaat, 
besluit de schooldirectie of dit mag. Over verlofaanvragen voor meer dan tien dagen moet de gemeente beslissen. 
Beide beslissingen worden genomen volgens dezelfde wettelijke voorwaarden.

3.10 pestprotocol
  Pesten is een naar fenomeen. Kinderen en volwassenen moeten zich op school en in hun werk veilig kunnen voelen. 

De school voorziet op zes manieren in een aanpak tegen pesten:
   door pesten te voorkomen (preventie) met toezicht in en om school, lessen sociale vaardigheid, lessen weerbaarheid, 

   optreden van het schoolteam, inzet van de vertrouwenspersoon 
 door open te staan voor signalen van leerlingen, ouders en omgeving 
 door in overleg maatregelen te nemen die het pesten stoppen
 door samen te werken met instanties
 door jaarlijks de sociale veiligheid en tevredenheid van leerlingen te peilen. 
 in het veiligheidsplan zijn de stappen tegen pesten in een pestprotocol vastgelegd. 

Belangrijk: digitaal pesten gebeurt vooral buiten het schoolterrein en de schooltijd. Om het digitale pesten te voorkomen, 
heeft de school de hulp en het toezicht van ouders nodig (zie de laatste leefregel bij 3.4). 
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4 onderwijs
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4.1 werken, wonen, vrije tijd en burgerschap
  Het praktijkonderwijs richt haar onderwijs in binnen de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Alle 

vaardigheden die belangrijk zijn om goed mee te kunnen doen in de maatschappij, komen hier aan bod. Deze vaar-
digheden zijn verwerkt in het lesaanbod in een eigen leerweg. Het uitgangspunt van de school is dat elke leerling 
zich zoveel mogelijk vaardigheden eigen maakt. De leerling leert aan zichzelf eisen te stellen  en leert omgaan met 
de eisen die anderen aan hem of haar stellen. 

4.2 eigen leerweg of individuele leerroute
  De Praktijkschool Apeldoorn wil de leerlingen een maximale kans bieden zich te ontwikkelen. Dat kan het best in een 

eigen leerweg voor elke leerling en een lesaanbod van:
● Nederlands
● Rekenen/wiskunde
● ICT vaardigheden en mediawijsheid
● Cultuur en Maatschappij
● Praktijk en loopbaan; praktijkvakken en stage als beroepsvoorbereiding
● Sociale vaardigheden
● Bewegingsonderwijs

  Tijdens zijn of haar schoolloopbaan op de Praktijkschool Apeldoorn wordt het onderwijs afgestemd op de eigen 
(leer)behoefte van de leerling. Daarbij gaat het erom dat leerlingen op hun eigen niveau zo ver en hoog mogelijk 
komen en dat zij voldoende basiskennis opdoen om keuzes te kunnen maken voor praktijk en loopbaan. De jongste 
leerlingen moeten bijvoorbeeld eerst kennis van verschillende materialen in verschillende praktijkvakken hebben om 
hun belangstelling te kunnen ontwikkelen. De oudste leerlingen zullen hun belangstelling tijdens een stage aan een 
beroepsgerichte praktijkcursus willen koppelen.

  De school houdt alle vorderingen en de beheersing van de vaardigheden van de leerlingen in de domeinen wonen, 
werken, vrije tijd en burgerschap bij. Dit gebeurt in het leerlingvolgsysteem en het individueel ontwikkelingsplan (IOP).  
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4.3 individueel ontwikkelings plan (IOP)
  Als de leerling op de Praktijkschool Apeldoorn begint, maakt de school eerst een startdocument. Daarin staan de 

doelen waaraan de leerling de eerste periode werkt op school. Deze doelen worden vooral bepaald door de gege-
vens uit het toelatingsonderzoek. Na het introductiegesprek op school wordt het startdocument omgezet naar het 
individueel ontwikkelingsplan (IOP). 

  Hierin staat vanaf dat moment de eigen leerweg voor iedere leerling. In periodes van zes weken worden de doelen 
en resultaten gevolgd, vastgelegd, besproken en worden nieuwe doelen gesteld. De leerling leert zichzelf, in overleg 
met de leraren, eigen doelen te stellen.  

 In het IOP benoemt de leerling in overleg met de groepsleraar:
● wat hij/zij wil leren
● waar de (beroeps)interesses liggen
● wat hij/zij goed kan (competenties)
● wat hij/zij nodig heeft (aan competenties) voor de gekozen richting/vakken
● hoe hij/zij dat wil bereiken
● welke successen (opbrengsten) hij/zij al heeft behaald.
 
  Het IOP is altijd actueel. Twee keer per schooljaar wordt het besproken en ondertekend door leerling, ouders en 

school. Dit gebeurt tijdens het huisbezoek in het najaar en tijdens het adviesgesprek in april/mei. 

4.4 coachingsgesprek
  De leerling leert in gesprek met de groepsleraar zichzelf (leer)doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen 

voor de uitvoering daarvan. Dit gesprek noemen we een coachingsgesprek. Leerling en groepsleraar bespreken 
de gekozen of te kiezen leerweg, hoe het met de leerling gaat en het contact met de leraren en andere leerlingen. 
Natuurlijk kijken beiden daarbij zowel vooruit als terug. Het gaat er om dat leerlingen leren terugkijken op wat ze 
hebben gedaan en geleerd. En dat zij leren benoemen wat ze gaan doen om zichzelf verder te ontwikkelen. De 
genoemde punten in 4.3 komen ook aan bod in het gesprek. Uit dit coachingsgesprek volgen dan ook (nieuwe) 
leerdoelen en leerpunten. 
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4.5 portfolio
  Tijdens het werken volgens het IOP verzamelt de leerling bewijzen voor behaalde vaardigheden en prestaties in zijn 

of haar portfolio. De portfolio kan bestaan uit diploma’s, getuigschriften, beoordelingen, stage beoordelingen, maar 
ook foto’s van werkstukken. 

4.6 drie fasen

4.6.1 eerste fase
   De eerste fase duurt één schooljaar. In dit eerste schooljaar volgen leerlingen een zo breed mogelijk onderwijs 

programma. Zij maken in dit schooljaar kennis met zoveel mogelijk praktijkrichtingen. Dat helpt hen bij het 
ontdekken van hun eigen interesses voor een praktijkrichting. 

  
   De school besteedt in de eerste fase ook veel aandacht aan reken- en taalvaardigheid. Ook wordt er geoefend 

met het onder woorden brengen van eigen leerdoelen in het coachingsgesprek. In deze eerste fase bepaalt de 
school nog voor het grootste deel wat er in het IOP komt te staan. 

4.6.2 tweede fase
  keuzepraktijk
   De tweede fase duurt twee tot drie schooljaren. In het begin van de tweede fase maken leerlingen een keuze 

uit praktische leeractiviteiten. Ze scholen zich extra in deze praktijk en ontdekken of zij er misschien hun beroep 
van kunnen maken. Dit heet keuzepraktijk. 

  
   De leerling maakt samen met de groepsleraar, op basis van de doelen uit het IOP, het lesrooster. De groepsleraar 

is hiervoor eindverantwoordelijk. Hier begint de eigen leerweg.
  
   Leerlingen in de tweede fase oriënteren zich op beroepen en werk en maken testen om hun interesse voor 

beroepen te onderzoeken. Tijdens excursies leren zij werkplekken kennen. In de interne en oriënterende stage 
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worden leerlingen beoordeeld op hun (sociale) vaardigheden voor dit werk. Bij een goede beoordeling mogen 
ze door naar een externe stage. 

  
   Als het bij het plan (IOP) van de leerling past, wordt de keuzepraktijk tijdens de tweede fase steeds meer be-

roepsgericht leren. De leerling kan hiervoor erkende certifi caten halen en eventueel verder gaan met een cursus 
of opleiding in de derde fase. 

  praktijkmodules
   In de tweede fase speelt ook de ontwikkeling van praktische vaardigheden voor meer zelfredzaamheid een 

grote rol. In het begin van de tweede fase zijn deze lessen verplicht, zodat iedere leerling een basis in zelfred-
zaamheid leert. 

   Vanaf het midden van de tweede fase kunnen leerlingen kiezen uit een groot aanbod van praktijkmodules. De 
school biedt deze modules aan in 4 periodes van 9 weken voor techniek, verzorging, consumptief onderwijs en 
bewegingsonderwijs. 

4.6.3 derde fase
   Van leerlingen in de derde fase wordt verwacht dat zij de school binnen een á twee jaar zullen verlaten. Dit 

gebeurt tijdens het schooljaar, aan het einde daarvan of kort daarna. Deze leerlingen doen een externe stage, 
die bij voorkeur is gekoppeld aan een beroepsgerichte opleiding of cursus. 

   De school geeft een aantal cursussen in samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs en brancheoplei-
dingen. In dat geval is de leerling 16 jaar of ouder. De cursus of opleiding wordt onafhankelijk getoetst en heeft 
direct te maken met het werk van de dagelijkse stage. 

   De opleidingen worden aangeboden in opdracht van de Praktijkschool Apeldoorn en andere scholen voor 
praktijkonderwijs in de Stedendriehoek. De leerling blijft onder de begeleiding en verantwoordelijkheid van de 
school. De Praktijkschool Apeldoorn verzorgt ook zelf een aantal opleidingen. Ook deze worden onafhankelijk 
getoetst. Onafhankelijke toetsing betekent dat het bewijs is geleverd dat de leerling kan laten zien dat hij of 
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zij de vaardigheden heeft voor de functie. Het is belangrijk dat werkgevers dit bewijs van scholing erkennen. 
De school vindt het belangrijk dat het cursusaanbod goed en breed is en investeert hierin dan ook veel tijd en 
energie.  In de derde fase bereiden de leerlingen zich voor op de overstap naar het maatschappelijk leven. In de 
meeste gevallen betekent dit werk, eventueel met ondersteuning.

4.7 partners in praktijkonderwijs 
  De Praktijkschool Apeldoorn werkt veel samen met andere scholen en opleidingen. Samen met deze organisaties 

biedt de Praktijkschool Apeldoorn het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen waaraan behoefte is.
 Dit schooljaar werkt de Praktijkschool Apeldoorn samen met:
 Aventus Apeldoorn, Deventer, Zutphen (mbo)
 Deltion College Zwolle (mbo)
 Helicon Opleidingen (mbo)
 AOC De Groene Welle Zwolle (mbo)
 AOC Oost Twello (vmbo en mbo)
 Edison College (vmbo)
 Bouwstarters (opleiding bouwsector)
 Rijn IJssel College Arnhem (mbo)

4.8 veranderingen in beroepsgericht opleiden
  Tot en met het schooljaar 2013-2014 hebben de beroepsgerichte opleidingen een afsluitende toets op het zogehe-

ten niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Vanaf het schooljaar 2014-2015 verandert dit mogelijk door 
de nieuwe wet voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De toelatingseisen voor het mbo worden strenger. 

  Voor de leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn staat beroepsgericht opleiden in de praktijk op de eerste plaats, 
in combinatie met een werkplek. De school zal dan ook met de scholen en opleidingen waarmee zij samenwerkt 
opnieuw afspraken maken over de onafhankelijke toetsing die erkenning geeft op de werkplek.
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4.9 lesrooster
  De leerlingen krijgen het lesrooster voor de groep op de eerste schooldag. Daarna wordt dit rooster aangepast aan 

de eigen leerweg van de leerling. In het rooster staan de begin- en eindtijden van de stages en lessen. Deze tijden 
staan ook in het stage contract of de overeenkomst keuzepraktijk. Stage is lestijd en staat daarom als lestijd in het 
weekrooster. Het rooster is zo ingedeeld dat de stagiair niet teveel wordt belast en toch goed op de arbeidsmarkt 
wordt voorbereid. 
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4.10.1 eerste fase (één jaar)
  Nederlands 

  Rekenen/wiskunde

  ICT-vaardigheden en mediawijsheid

  Cultuur en Maatschappij

  Praktijk en loopbaan  

 Schilderen

 Houtbewerking

 Metaalbewerking

 Groene ruimte

 Verzorging

 Koken en bakken

 Textiele technieken

 Handvaardigheid

 Beroepsinteressetest

  Sociale vaardigheden

  Bewegingsonderwijs

  Vrijetijdsbesteding

Beroepsgerichte cursussen (eind tweede fase)

Schoonmaak in de groothuishouding

 Werken in de keuken

 Werken in de zorg

 Banktimmeren en machinale houtbewerking

 Winkelmedewerker

 Werken in de logistiek

Scholing gericht op veilig werken

 Start, Werk, Blijf Veilig

 Basisveiligheid

Stage (begin tweede fase)

 Interne stage

 Projectstage

Stage (eind tweede fase)

 Oriënterende stage

 Externe stage

Sociale vaardigheden

Bewegingsonderwijs

Vrijetijdsbesteding

4.10.2  tweede fase (twee tot drie jaar)
 Nederlands

 Rekenen/wiskunde

 ICT-vaardigheden en mediawijsheid

 Cultuur en Maatschappij

 Praktijk en loopbaan

 Keuzepraktijk (begin tweede fase)

  Schilderen

  Timmeren

  Metselen

  Lassen/metaalbewerking

 Fietstechniek

 Groene ruimte

 Verzorging

 Koken

 Bakken 

 Textiel

 Bloemsierkunst

 Praktijkkeuze gericht op zelfredzaamheid 

 (midden tweede fase)

 Techniek 

 Koken

 Bakken

 Verzorging

 Mode en kleding

 Bewegingsonderwijs
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4.10.3 derde fase (één tot twee jaar)
 Nederlands

 Rekenen/wiskunde

 ICT-vaardigheden en mediawijsheid

 Cultuur en Maatschappij

 Praktijk en loopbaan

 Beroepsgerichte opleidingen op niveau 1 

 Opleiding Uitvoerder Toetsing

  NIL-lasdiploma Praktijkschool Apeldoorn NIL

  Assistent constructiewerker/lasser Aventus Kenteq

  Aankomend logistiek medewerker Aventus VTL

  Assistent mobiliteitsbranche (fi etstechniek) Deltion College 

  Assistent bouw en infra Bouwstarters/ Aventus Fundeon

 Assistent schilder Schilders sCOOL Schilders sCOOL

 Aankomend verkoopmedewerker Praktijkschool Apeldoorn Aventus

 Horeca assistent Praktijkschool Apeldoorn SVH 

 Assistent bakker Praktijkschool Apeldoorn NBC

 Zorghulp Aventus Zutphen Aventus

 Groene assistent AOC Oost Twello AOC Oost Twello

   De Groene Welle Zwolle

Beroepsgerichte opleiding voortraject

  Voortraject mobiel Aventus

 Voortraject schilderen Schilders sCOOL Zutphen
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 Beroepsgerichte opleidingen op niveau 1

 Opleiding Uitvoerder Toetsing

 Overige beroepsgerichte scholing

  Rijvaardigheidsbewijs heftruckchauff eur  Aventus

  Rijvaardigheidsbewijs tractor AOC Oost Twello

 Scholing gericht op veilig werken

  VCA (technische richtingen) Praktijkschool Apeldoorn Tutorial

 Stage derde fase

  Plaatsingsstage

  Begeleiden overgang naar werk

Sollicitatietraining

 Bewegingsonderwijs 

 Vrijetijdsbesteding
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4.11 bijzondere activiteiten
    Binnen de leerlijn Cultuur en Maatschappij onderneemt de school diverse bijzondere activiteiten tijdens het 

schooljaar. Er worden excursies, workshops en sportdagen georganiseerd, leerlingen bezoeken de bioscoop, 
muziek- en toneelvoorstellingen en gaan op schoolkamp. Leerlingen leren hoe zij, naast het werken, hun vrije tijd 
kunnen besteden.

4.11.1 PSA Sportief
     Leerlingen kunnen, als zij dat willen, in hun vrije tijd komen sporten op school. Dit heet PSA Sportief. Dit kan 

twee keer in de week. De gymleraren van de school, de heren Derks en Dietrich, maken de afspraken met de 
leerlingen over het meedoen aan PSA Sportief. 

4.12 overstappen naar ander onderwijs
    Soms blijkt tijdens het leren dat een leerling meer aan kan. Als deze leerling het volledige programma van een vmbo 

of mbo aan zou kunnen, kan deze leerling overstappen naar deze opleiding. Het doel van deze overstap is altijd het 
halen van een startkwalifi catie. Een startkwalifi caties is een diploma van een opleiding op niveau 2 van het mbo.

   De Praktijkschool Apeldoorn zet zich in voor de best mogelijke ontwikkeling van haar leerlingen. Zo’n overstap naar 
vmbo of mbo zal de school dan ook maximaal ondersteunen.

4.13 uitstroom 2012/2013
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De leerlingen van het leerjaar 2012-2013 zijn op de volgende manier uitgestroomd:
 werk of werk gecombineerd met scholing of ondersteuning 18 leerlingen
 overstap naar 3 VMBO (LWT) 1 leerling
 overstap naar een voltijdsopleiding op het ROC niveau 1 2 leerlingen
 overstap naar een voltijdsopleiding op het ROC/AOC niveau 2 6 leerlingen
 dagbesteding 3 leerlingen
 werkzoekend via een reïntegratiebureau 3 leerlingen
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5 samenwerking
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5.1 contacten met ouders 
  Samenwerking met ouders vindt de school heel belangrijk. Goede samenwerking en contact geven de leerling de 

beste kans zich te ontwikkelen. Ouders die behoefte hebben aan een gesprek met de school, mogen altijd contact 
opnemen. Andersom zal de school zeker ook contact met ouders opnemen als zij dat nodig vindt. De meeste con-
tacten verlopen via de groepsleraar.

 Er zijn veel momenten waarop school en ouders elkaar ontmoeten: 
 een avond voor de ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe schooljaar
 een introductiegesprek aan de start van het schooljaar met de groepsleraar
 een introductiegesprek met een vakleraar in voorkomende gevallen, zoals bij een opleiding of cursus
 een huisbezoek rond de kerstvakantie met bespreking en  ondertekening van het IOP
 een oudergesprek op school in april of mei over het advies voor het nieuwe schooljaar met ondertekening van het IOP
 een gesprek met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen 
 een gesprek met ouders bij wisseling van stage of cursus
  een ouderavond voor ouders van leerlingen aan het einde van de tweede en derde fase; organisaties laten dan zien 

welke hulp zij geven aan leerlingen die gaan werken
 gesprekken met ouders over begeleiding van de leerling na het verlaten van de school
 een ouderavond voor ouders van leerlingen die aan het schoolkamp meedoen
 een ouderavond waarop offi  cieel afscheid wordt genomen van de leerlingen die de school verlaten.

5.1.1 contacten met gescheiden ouders 
   De school hecht veel waarde aan goed contact met de ouders en bij voorkeur met beide ouders van de leerling. 

Bovendien is de school verplicht om beide ouders op dezelfde manier te informeren. Ook de ouder die niet zorgt, 
bijvoorbeeld na een echtscheiding, heeft recht op informatie. Dit staat in de wet (Burgerlijk Wetboek, boek 1, titel 
15 en artikel 377c). 

   Volgens de wet moet de verzorgende ouder de andere ouder informeren over belangrijke zaken die hun 
kind(eren) aangaan, dus ook over school. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan de school gevraagd 
worden de niet-verzorgende ouder apart te informeren. In dat geval zorgt de school ervoor dat deze ouder ook 
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belangrijke informatie als portfolio’s, testuitslagen en ouderbrieven krijgt. Als de niet-verzorgende ouder ook alge-
mene informatie als de schoolgids wil ontvangen, dan kan hij of zij dit aanvragen bij de administratie van de school. 

  
   Beide ouders zijn bij oudergesprekken en ouderavonden (zie het overzicht blz. 37) van harte welkom. Het is voor 

de school niet mogelijk om voor vader en moeder apart een individueel oudergesprek in te plannen. 
   Het kan voorkomen dat de niet-verzorgende ouder geen informatie vanuit de school (over de leerling) mag 

krijgen, bijvoorbeeld door een uitspraak van de rechter. In zo’n geval is het belangrijk dat de administratie van de 
school dit weet.

5.2 ouderavonden 
  De school organiseert een aantal ouderavonden (zie het overzicht blz. 37). Dat begint met een eerste ouderavond 

voor ouders van nieuwe leerlingen, vóór de start van het schooljaar. Tijdens het schooljaar worden ouders op school 
uitgenodigd, bijvoorbeeld om te praten over hoe het gaat met hun kind op school, het schoolkamp of de begelei-
ding die leerlingen krijgen wanneer ze de school verlaten. 

  De ouderavonden zijn niet alleen nuttig en belangrijk omdat informatie wordt gegeven over het onderwijs op Prak-
tijkschool Apeldoorn. Tijdens deze avonden kunnen ouders ook kennis maken en ervaringen uitwisselen met andere 
ouders

5.3 medezeggenschapsraad
  De school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft het recht en de plicht alle zaken die met de 

school te maken hebben te volgen en waar nodig advies te geven of instemming te verlenen. De MR overlegt met 
de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als de besteding van het geld, de benoeming van het personeel 
en verbeteringen van het onderwijs. De MR zorgt ook voor het opstellen van het leerlingenstatuut en de samenstel-
ling van de leerlingenraad.

 
  In de MR zitten drie ouders en drie leden van het schoolteam. Ouders mw. S. Johnson en dhr. H.J. van Lohuizen. 

Schoolteam mw. E. Huisman (secretaris), dhr. E. de Boer en dhr. I. Brentjens. 
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een goede school is 
een veilige school

  Contact opnemen met de MR kan rechtstreeks met een van de leden of via de school (telefoon 055 533 25 44). Brie-
ven en e-mail kunt u richten aan de secretaris van de MR.

 
 Vergaderingen van de MR zijn op school en openbaar. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
 woensdag 2 oktober 2013

dinsdag 26 november 2013
dinsdag 21 januari 2014
woensdag 12 maart 2014
woensdag 7 mei 2014
dinsdag 24 juni 2014

5.4 leerlingenraad en leerlingenstatuut
  De leerlingenraad van de Praktijkschool Apeldoorn bestaat uit negen leerlingen. Zij bespreken allerlei schoolzaken 

die voor hen belangrijk zijn. De rechten en plichten van de leerlingenraad staan in het leerlingenstatuut. Iedere 
nieuwe leerling krijgt het leerlingenstatuut. Ieder schooljaar zijn er verkiezingen waardoor de open plekken in de 
leerlingenraad worden ingevuld. De leerlingen in de leerlingenraad organiseren de verkiezingen.

5.5 veilige school

5.5.1 leefregels
   Een goede school is een veilige school. Wie zich niet veilig voelt, kan niet goed leren en werken. 
   Op de Praktijkschool Apeldoorn gelden een aantal belangrijke leefregels (zie hoofdstuk 3.4 ). Deze regels dragen 

bij aan een veilige sfeer op school, voor leerlingen én schoolteam. 
   Leerlingen, ouders en schoolteamleden die zich om wat voor reden dan ook niet veilig voelen op school, kunnen 

contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Praktijkschool Apeldoorn. Meer informatie hierover staat in 
hoofdstuk 6.12.
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5.5.2 overtredingen 
   De Praktijkschool Apeldoorn wil geen overlast, crimineel gedrag en (seksueel) geweld of (seksuele) intimidatie. 

Daartoe werkt de school samen met de gemeente, de politie en andere scholen voor voortgezet onderwijs in 
Apeldoorn. Dhr. A. Koers is de veiligheidscoördinator van de school. Hij is telefonisch te bereiken op het algemene 
nummer van de school: 055 533 25 44. 

   De school mag bij een vermoeden van overtreding tassen, kleding en kluisjes controleren. Als een leerling tijdens 
schooltijd een strafbaar feit begaat, of daarvan wordt verdacht, dan neemt de school contact op met de ouders 
en politie. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om gedrag binnen of buiten de school. In overleg met de politie 
wordt eventueel aangifte gedaan. 

  
   De school meldt ook seksueel geweld en intimidatie bij het bevoegd gezag. Vooral handel in drugs, drugsgebruik, 

wapenbezit en wapengebruik zijn ernstige overtredingen. Het gevolg kan zijn dat de school besluit de leerling 
van school te sturen. 

5.5.3 ontruimingsoefening 
   Ieder schooljaar oefent de school een ontruiming. Dit doen we om in geval van nood, bijvoorbeeld een brand, 

goed voorbereid te zijn

5.6 klachten
  Ouders kunnen met klachten of wensen altijd terecht bij de groepsleraar van de leerling, de vertrouwenspersoon van 

de school of de schoolleiding. In overleg wordt er dan naar een oplossing gezocht. Daarbij streeft de school ernaar 
zolang mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. 

 
  Voor situaties waarin ouders en school er samen niet uitkomen, is er een klachtenregeling. Het bestuur van de school 

heeft deze klachtenregeling opgesteld. Dat is in de wet geregeld. De klachtenregeling kan worden ingekeken of 
opgevraagd bij de administratie van de school. 

  Het is ook mogelijk dat de school de klager doorverwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk 
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van zowel de school als het schoolbestuur. Er is een externe vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie en een 
externe vertrouwenspersoon voor overige klachten. 

5.7 inspectie
  De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolbestuur is voor de Inspectie het 

eerste aanspreekpunt. De Praktijkschool Apeldoorn heeft het vertrouwen van de Inspectie en valt onder het basis-
toezicht. Het basistoezicht geldt voor scholen waarvan de Inspectie vindt dat deze geen risico lopen dat de kwaliteit 
van het onderwijs in gevaar is of komt. De Inspectie vertrouwt er dus op dat deze scholen goed onderwijs bieden. 

5.8 kwaliteitszorg 
  De Praktijkschool Apeldoorn wil kwaliteit bieden en deze -blijven- verbeteren. Om te weten of de school de juiste 

dingen doet, en deze ook goed doet, vraagt zij dit aan alle partijen die voor de school belangrijk zijn. Daarom 
houdt de school regelmatig tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders, management en personeel, stage 
en netwerkpartners. De Praktijkschool Apeldoorn controleert de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding op 
school door leerlingen systematisch te volgen, andere belangrijke gegevens te verzamelen, nieuwe ontwikkelingen 
te volgen en door medewerkers te scholen. De resultaten van deze zorg voor kwaliteit worden verwerkt in de doelen 
van de Ontwikkelagenda van de school. De Ontwikkelagenda is een document waarin het beleid van de school staat 
over een periode van vijf jaar. Ieder half jaar wordt de Ontwikkelagenda geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
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6.1 leraar
  De leraar is de spil in de begeleiding van de leerling op school. Ouders, en ook anderen die ondersteuning bieden, 

hebben het eerst en meest contact met de groepsleraar van de leerling en met vakleraren waar het praktijklessen, 
cursussen of opleidingen betreft. 

6.2 leerlingenbespreking
  De school gebruikt een uitgebreid leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van elke leerling goed vast te leggen 

en te volgen. Het IOP is het centrale onderdeel van dit leerlingvolgsysteem. Alle teamleden die bij de begeleiding 
van de leerling betrokken zijn, leggen in het leerlingvolgsysteem vast hoe de leerling zich ontwikkelt. Naast de 
gesprekken tussen school en ouders en leerlingen waarin deze gegevens worden besproken, voert de school ook 
periodieke leerlingbesprekingen binnen het eigen team (vier keer per jaar) en in de commissie van begeleiding 
(iedere zes weken). 

6.3 stagebegeleiding
  Leerlingen die stage lopen, krijgen minimaal één keer per twee weken bezoek van hun vaste stagebegeleider op 

hun stageadres. Deze stagebegeleider heeft ook contact met de begeleiders op de stageplaats. De groepsleraar 
blijft als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling.

6.4 begeleiding schoolverlaters
  Schoolverlaters krijgen begeleiding bij de plaatsing op een werkplek of andere school. De Praktijkschool Apeldoorn 

zorgt daarvoor of geeft ouders en leerling advies. Ook volgt de school de plaatsing van de leerling bij de werkgever 
of op de nieuwe school de eerste twee jaar. Als het nodig is, biedt de school de ouders en leerling hulp.

6.5 commissie van begeleiding 
  De leraren krijgen bij het begeleiden van leerlingen hulp van de commissie van begeleiding. Deze commissie be-

staat uit de orthopedagoog en de directie. Als dat voor de hulpvraag nodig is, wordt de commissie uitgebreid met 
andere leden van het schoolteam of externe deskundigen. 
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  Voor de leerling die extra hulp vraagt, naast de zorg en begeleiding die de school al biedt, maakt de orthopeda-
goog een handelingsplan. De commissie van begeleiding regelt ook de verwijzing van zorgleerlingen naar andere 
(zorg)organisaties. 

6.6 extra ondersteuning
 Naast de dagelijkse intensieve begeleiding van de leerlingen biedt de school de volgende ondersteuning: 

 meedoen in een interviewgroep om houding, taal en spraak te verbeteren
 weerbaarheidstraining
 individuele gesprekken met een deskundige, op het gebied van de hulpvraag
 logopedie/gespreksvaardigheden
 extra sociale vaardigheidstraining
 extra training van de motoriek
 woordenschattraining

  De school biedt de hulp door externe deskundigen zoveel mogelijk op school aan, zodat de leerling daar niet voor 
naar een andere locatie hoeft te gaan. 

6.7 PSA actief
  Leerlingen kunnen op maandag en woensdag tussen 15.00 en 18.30 uur op school meedoen aan de buitenschool-

se PSA actief. Jongerenhulporganisatie Kwadrant/Arkemeyde organiseert de PSA actief. 
  PSA actief is begeleiding voor leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken om meer zelf redzaam en weerbaar te 

worden en meer sociale vaardigheden te krijgen. Ook werkt PSA actief aan een zinvolle manier van vrijetijdsbe-
steding. Dit gebeurt met gesprekken, sport en spel en een gezamenlijke maaltijd. PSA actief wordt betaald uit de 
AWBZ-zorg en is voor leerlingen die hiervoor een indicatie hebben. Ouders kunnen voor advies en vragen contact 
opnemen met de orthopedagoog van de school (zie 6.9).

 6.8 logopedie en gespreksvaardigheden
  Leerlingen die moeite hebben met contact maken met anderen, kunnen op school begeleiding krijgen van een 

logopedist. De logopedist leert hen gespreksvaardigheden; leerlingen leren hoe ze zich goed duidelijk kunnen 
maken, leren verwoorden wat ze bedoelen, goed luisteren, etc. Ook helpt de logopedist bij problemen met spraak, 
taal en stem, zoals stotteren. 
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6.9 orthopedagoog/GZ-psycholoog
  De orthopedagoog maakt handelingsplannen, doet onderzoek, begeleidt doorverwijzingen naar zorginstanties, 

vraagt indicaties aan, helpt bij trainingen en biedt individuele begeleiding aan leerlingen. 

6.10 schoolarts
  De Praktijkschool Apeldoorn werkt samen met de schoolartsen van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. 

Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met deze dienst. De schoolarts doet de gezondheidsonderzoeken bij de 
leerlingen op school. 

 Het Portaal, GGD Noord- en Oost-Gelderland 
 Schoolarts
 Postbus 51
 7300 AB Apeldoorn
 telefoon 088-4433100
 website www.ggdnog.nl 

6.11 maatschappelijk werk
  MEE Veluwe biedt ouders hulp bij de opvoeding of andere hulp thuis. Dit kan via de school. MEE Veluwe helpt 

mensen meer zelfredzaam te worden, zodat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Dit ge-
beurt door informatie, advies, ondersteuning en, als dat gewenst is, door te verwijzen naar andere hulpverlening. 

 MEE Veluwe
 Mw. N. Nijmeijer
 postbus 394, 7300 AJ Apeldoorn
 telefoon 055 526 92 00
 email nienke.nijmeijer@meeveluwe.nl
  
  Spreekuur op school, van 8.30-9.30 uur op dinsdag 10 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari,     

4 februari, 4 maart, 1 april, 3 juni en 1 juli. 
 Het is ook mogelijk om buiten het spreekuur telefonisch of per e-mail contact op te nemen met mw. Nijmeijer.
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6.12 vertrouwenspersonen en veiligheidscoördinator
  De Praktijkschool Apeldoorn heeft een vertrouwenspersoon en een veiligheidscoördinator. Leerlingen, ouders en 

schoolteamleden kunnen een beroep op hen doen bij problemen of klachten die te maken hebben met het werken 
of leren op school. De vertrouwenspersoon of veiligheidscoördinator zoekt samen met de betrokkene(n) naar een 
oplossing. Dat kan een advies zijn, of een bemiddeling of doorverwijzing naar andere professionele deskundigen.

 Vertrouwenspersoon school
 Mw. A. Santbulte
 telefoon school 055 533 25 44 

 Externe vertrouwenspersoon
 Bij seksuele intimidatie
 Mw. Y. Bos, GGD Noord- en Oost-Gelderland
 postbus 51, 7300 AB Apeldoorn
 telefoon 088 443 31 31

 Bij overige problemen of klachten, bijvoorbeeld pesten
 Dhr. H. Riphagen, IJsselgroep
 telefoon 088 093 10 00
 e-mail herman.riphagen@ijsselgroep.nl 

 Veiligheidscoördinator Praktijkschool Apeldoorn
 Dhr. A. Koers
 telefoon school 055 533 25 44
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7.1 schoolkosten
  Het geld voor de leermiddelen, zoals computers en lesboeken, krijgt de Praktijkschool Apeldoorn rechtstreeks 

van de overheid. Daarmee schaft de school alle middelen en materialen aan die nodig zijn om goed onderwijs te 
kunnen bieden. Ouders betalen persoonlijke materialen voor de leerlingen zoals agenda, pennen en potloden, 
werkkleding en veiligheidsschoenen. Dit geldt ook voor de vrijwillige ouderbijdrage voor de MR en de bijdrage 
voor het schoolkamp.

7.2 schoolkamp
  Leerlingen van de eerste en tweede fase gaan één keer per jaar op een driedaags schoolkamp. Meedoen aan het 

schoolkamp kost € 80,- per leerling. Ouders kunnen het bedrag vóór 1 mei (2014) overmaken naar bankrekening 
39.40.52.951 van de Praktijkschool Apeldoorn of contant betalen. Graag bij overmaken de naam van de leerling 
vermelden. Alle inschrijvers voor het schoolkamp moeten € 40,- vooruitbetalen. Wordt de leerling afgemeld, dan 
stort de school dit bedrag niét terug.

 7.3 ouderbijdrage
  De overheid betaalt niet alle activiteiten die de school belangrijk vindt. Activiteiten als excursies naar bedrijven, 

meedoen aan sport- en ontspanningsactiviteiten, kennismakingsbarbecue, paaslunch en de activiteitenweek moet 
de school zelf betalen. Om dit te kunnen doen, heeft de school een aanvullende bijdrage van ouders nodig.

  De ouderbijdrage is € 29,50 per leerling en is vrijwillig. De school verstuurt hiervoor in het begin van het schooljaar 
een acceptgiro. Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken op rekeningnummer 616742, op naam van Medezeg-
genschapsraad Praktijkschool Apeldoorn. De ouders in de medezeggenschapsraad beheren de ouderbijdrage. 

7.4 kluisjes huren
  Vanaf de tweede week van het schooljaar kunnen leerlingen een kluisje huren. De huurprijs is € 15,- en moet vóór-

dat zij de sleutel krijgen betaald worden. Er hoeft geen waarborgsom betaald te worden. Aan het einde van het 
schooljaar moeten leerlingen de sleutel weer inleveren. Zie ook leefregels 3.4.
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7.5 Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst 
  De Stichting Leergeld Apeldoorn wil dat ook kinderen uit gezinnen met weinig geld mee kunnen op excursies en 

schoolkamp. De stichting betaalt buitenschoolse activiteiten voor deze kinderen voor een deel of helemaal. De 
stichting helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) lager is dan 120% van het bijstandsniveau of als er sprake 
is van schuldsanering. Het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. Bel voor een afspraak naar 06 12 67 51 59 of stuur 
een e-mail naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl. 

7.6 tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder
  Iedere leerling die een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs doet en 18 jaar wordt, kan bij de Dienst Uit-

voering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze regeling bestaat omdat ouders geen 
kinderbijslag meer krijgen voor kinderen die 18 jaar zijn geworden. De tegemoetkoming scholieren is een gift en 
bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. 

  Leerlingen kunnen, liefst drie maanden voordat zij 18 jaar worden, een tegemoetkoming aanvragen bij de DUO. Dit 
kunnen zij doen met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Dit formulier is te downloaden via 

 www.duo.nl. Binnen acht weken na de aanvraag krijgt de leerling bericht van de DUO.

7.7 burgerservicenummer 
  Ouders moeten het burgerservicenummer van hun kind aan de school doorgeven. Aan dit nummer is de fi nancie-

ring van de school gekoppeld. 

7.8 legitimatie
  Stage is belangrijk op de Praktijkschool Apeldoorn. Bedrijven en instellingen zijn, net zoals voor werknemers, 

verplicht de identiteit van stagiaires te controleren en naar een geldig, origineel legitimatiebewijs te vragen. Om 
die reden wordt op school een kopie van een legitimatiebewijs van de leerlingen gemaakt en bewaard. Dit is een 
paspoort of identiteitskaart. 
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7.9 aansprakelijkheid
  Tijdens de schooluren staan de leerlingen onder toezicht van de school. Dit betekent niet dat de school daarmee 

automatisch aansprakelijk is voor letsel van leerlingen of voor vermissing van of schade aan hun spullen. De school 
is alleen aansprakelijk als zij haar normale zorgplicht niet is nagekomen, of wanneer er sprake is van grove nalatig-
heid of opzet van de school. Als leerlingen schade aanrichten in of aan het schoolgebouw, spreekt de school de 
ouders aan voor de kosten van herstel. De school is in het uiterste geval alleen verzekerd voor schade die leerlin-
gen tijdens stage veroorzaken aan eigendommen van derden. Dit is geen letselschade en geen schade aan spullen 
van de leerlingen zelf. 

  Het is heel belangrijk dat leerlingen door hun ouders verzekerd zijn in een WA-verzekering voor particulieren en 
zijn verzekerd voor ziektekosten.

7.10 zelfstandig schoolvervoer
  Leerlingen reizen zelfstandig met eigen of openbaar vervoer van en naar school. De school regelt géén schoolver-

voer. Ook andere scholen voor voortgezet onderwijs doen dit niet. 

7.11 sponsoring
  De Praktijkschool Apeldoorn staat open voor sponsoring. Als de school een aanbod krijgt voor sponsoring, zal zij 

daarop reageren volgens de richtlijnen die daarvoor gelden. De school zal echter nooit ingaan op sponsoring die 
niet past binnen haar doelstelling en beleid.
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MEE Veluwe centraal kantoor

postbus 394

telefoon 055 526 92 00 

e-mail info@meeveluwe.nl

website www.meeveluwe.nl

Schoolarts GGD Noord- en Oost Gelderland

Het Portaal

Deventerstraat 43

7311 LV Apeldoorn

telefoon 088 443 31 00

website www.ggdgelre-ijssel.nl

Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst

e-mail leergeldapeldoornvoorst@live.nl

telefoon 06 12 67 51 59

AOC-Oost  Agrarisch Opleidings Centrum in Twello

CWI  Centrum voor Werk en Inkomen

GGD  Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

DUO   Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep)

IOP  Individueel Ontwikkelings Plan

MR  Medezeggenschapsraad

NBC   Nederlands Bakkers Centrum

NIL  Nederlands Instituut voor Lastechniek

RVC  Regionale Verwijzings Commissie

SVH  Stichting Vakopleiding Horeca

VO  Voortgezet Onderwijs

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

VTL  Vakopleiding Transport en Logistiek

MBO  Middelbaar Beroepsonderwijs
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De Praktijkschool Apeldoorn onderneemt voor en met leerlingen veel activiteiten. Leerlingen doen, na een goede voorbereiding aan een 

aantal van deze activiteiten mee. Dit gebeurt zonder begeleiding. Dit doet de school om hun zelfstandigheid te trainen. 

De school wil er zeker van zijn dat ouders of verzorgers hiervan op de hoogte zijn en hiervoor toestemming geven. Daarom vragen wij 

u dit formulier te ondertekenen en aan de groepsleraar af te -laten- geven. Uw ondertekening is belangrijk, omdat de activiteiten een 

belangrijk onderdeel zijn van het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn. 

 

Het gaat om de volgende activiteiten

 boodschappen doen

 buiten de school opdrachten doen voor project, stage of les

 meedoen aan video- of foto opnamen voor gebruik op school of op de website 

 of in brochures van de school

 bezoeken van externe lessen

 bezoeken van een project of stage in een bedrijf of instelling

 excursies

naam ouder of verzorger

naam leerling

adres 

woonplaats

e-mail ouder of verzorger

handtekening ouder of verzorger

uw ondertekening is 
belangrijk, omdat de 
activiteiten een belangrijk 
onderdeel zijn van het 
onderwijs op de 
Praktijkschool Apeldoorn
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Colofon

Deze schoolgids is uitgegeven door 
De Praktijkschool Apeldoorn
bezoekadres 
Fabianusstraat 2, Apeldoorn

postadres 
postbus 712, 7300 AS Apeldoorn

telefoon 

055 533 25 44

e-mail 
info@praktijkschool-apeldoorn.nl

rekeningnummer
3687703

website 
www.praktijkschool-apeldoorn.nl

redactie 
Geen Gebakken Lucht (Karin Giesen), Nijmegen

fotografi e 
Bart Versteeg, Den Haag

vormgeving 

buro Ruud van Dijk, Apeldoorn

druk 
Weevers Grafi media, Vorden
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