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Een schelp is het beeldmerk van onze school. 
Het is een veilig huisje en in de vorm zie je 
ook beweging. Dat willen wij onze leerlingen 
bieden. Veiligheid en beweging: ontwikkeling.
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Panta rhei is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in 
Deventer, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Met kinderen, ouders en een enthousiast team brengen wij ons 
motto in praktijk: 

Elke dag samen een beetje beter!

Met dank aan alle kinderen, ouders en medewerkers die schitteren 
op de foto’s in deze Schoolgids of in Panta rhei praktisch Van A -Z. 
Deze uitgaven staan ook als pdf op onze website: www.pantarhei-sbo.nl.

Deze schoolgids is vastgesteld door de MR.
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In de Schoolgids vertellen we meer over onze school en ons  
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op onze website.
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Actief burgerschap
Scholen zijn volgens de wet verplicht om aandacht te besteden 
aan Actief burgerschap en sociale integratie. Ook op Panta rhei 
leren wij kinderen als jonge burgers wat zij nodig hebben om een 
actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.
Waar gaat het bijvoorbeeld om bij Actief burgerschap?
 leren zorgen voor jezelf en anderen (gezondheid)
 zelfredzaam leren zijn
 welke rol heb je als ‘burger’ in onze maatschappij?
 hoe zit onze staatsinrichting op hoofdlijnen in elkaar?
 hoe ‘werkt’ Europa?
 welke waarden en normen zijn belangrijk in ons land?
 welke geestelijke stromingen zijn er?
 zorg voor het milieu en duurzaamheid

Afwezigheid kind (absentie)
 is uw kind niet op school zonder reden, dan is hij/zij ‘ongeoorloofd  
       afwezig’. Dit melden wij bij de leerplichtambtenaar 
       (zie bij Leerplicht)
 is uw kind drie keer te laat op school? Dan belt de leerkracht
       u en meldt dit bij de intern begeleider
 komt uw kind daarna nóg eens drie keer te laat? Dan krijgt u 
       een brief van de intern begeleider. De leerplichtambtenaar  
       krijgt ook een brief.
 komt uw kind daarna nog een keer te laat? Dan roept de 
      leerplichtambtenaar u en uw kind op voor een gesprek

Vrij vragen voor uw kind? Dat kan via een formulier dat op school 
verkrijgbaar is en na goedkeuring van de directeur. Zie ook bij 
Verlofregeling.

Afwezigheid leerkracht
 is de leerkracht van uw kind ziek, dan zorgen wij voor interne  
       vervanging
 is er geen interne vervanger te vinden, dan zoeken wij een
       vervanger ‘van buiten’
 lukt dit niet, dan verdelen wij de kinderen over andere  groepen
 is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld als meer leerkrachten ziek zijn)  
       dan krijgt uw kind vrij. Dit gebeurt altijd nádat wij u hebben 
       gebeld of schriftelijk hebben bericht
 kunt u geen opvang regelen, dan kan uw kind op school komen

ARBO-beleid
Een veilige en gezonde school is belangrijk. In ons ARBO-beleid 
hebben wij opgeschreven hoe wij daarvoor zorgen. Zo hebben 
wij voldoende bedrijfshulpverleners die helpen bij ongevallen.
Benieuwd? De directeur kan u er meer over vertellen.

Arrangement
Een arrangement is onderwijsondersteuning op maat. Er zijn 
verschillende arrangementen. Kijk op www.sinelimite.nl voor 
meer informatie.

Bestuur
Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer: 
Postadres bestuur:
Bestuur Orthopedagogisch Instituut Deventer
Koningin Wilhelminalaan 9
7415 KP Deventer

Bewegingsonderwijs (gym)
 uw kind krijgt bij ons twee keer per week bewegingsonderwijs
 een vakleerkracht geeft de les
 op welke dag(en) uw kind bewegingsonderwijs heeft, hoort u
      aan het begin van het schooljaar
 kleding: T-shirt met korte broek of gympakje voorzien van naam
 gymschoenen zijn verplicht – geen zwarte zolen
 uw kind doucht niet na de lessen
 uw kind mag geen sieraden dragen

Bibliotheek
Elke groep heeft een klassenbibliotheek. De leerkracht leent de 
boeken uit en neemt ze weer in. Boeken gaan niet mee naar huis.

Brengen en halen
Brengen
 vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein en kan uw kind naar 
      zijn/haar klas
 per fiets? U begeleidt uw kind tot de fietsenstalling, waarna  
       uw kind naar het plein loopt en via de achterdeur de school ingaat
 per auto? U laat uw kind aan de Willem de Zwijgerlaan uit de auto

Halen
 zit uw kind in groep 1, 2 of 3? Dan wacht uw kind om 14.00 
      uur bij het hek aan de Keizer Frederikstraat
 zit uw kind in groep 4, 5, 6, 7 of 8? Dan gaat uw kind via de
      fietsenstalling aan de Willem de Zwijgerstraat naar huis 
       (daar kunt u ook parkeren als u uw kind per auto ophaalt)

Wegbrengen?
 zit uw kind in groep 1 of 2? Dan kunt u uw kind naar de klas       
      brengen
 zit uw kind in groep 3? Dan brengt u uw kind naar de klas 
       in de periode tot de herfstvakantie, daarna komt hij/zij alleen 
      de school in
 zit uw kind in groep 4, 5, 6, 7 of 8? Dan komt hij/zij alleen de 
      school in

In uitzonderlijke situaties gelden andere afspraken met de leerkracht.

Busprotocol
Komt uw kind met aangepast vervoer naar Panta rhei? Dan 
volgen wij het busprotocol. Daarin staan de regels en afspraken 
voor busvervoer (van gemeente en busvervoerder).

Cito
Wij volgen de ontwikkeling van uw kind onder meer via Citotoetsen. 
De leerkracht kan u er uitleg over geven.

CJG
CJG staat voor Centrum Jeugd en Gezin. Hierin werken scholen, 
jeugdhulp en welzijn samen. U kunt bij het CJG terecht met 
vragen over de opvoeding van uw kind. www.cjgdeventer.nl of 
telefoon (088) 00 30 066.

Contactgegevens (zie de website)
U vindt alle contactgegevens van team en school op onze website.
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Contactschriftje
In groep 1 -2 kunnen we werken met een heen-en-weerschriftje 
(of e-mail). Daarin kunt u opschrijven hoe het thuis gaat met uw 
kind. De leerkracht schrijft hoe het op school gaat.
U kunt met uw vragen natuurlijk ook altijd bij de leerkracht terecht, 
telefonisch, per mail of persoonlijk (na schooltijd).

Contactpersoon
De leerkracht is aanspreekpunt voor uw kind. Daarnaast is er ook 
een contactpersoon als vertrouwenspersoon. Uw kind maakt 
met hem of haar kennis tijdens de groepsvormingsweken in het 
begin van het schooljaar.

Creatieve ateliers
In onze creatieve ateliers besteden we aandacht aan kunstvakken 
en cultuur. De komende jaren zetten we ook intensief in op 
muziekonderwijs.

Culturele activiteiten
Uw kind bezoekt elk jaar een voorstelling of film buiten de school, 
of er is een voorstelling op school. Tijdens de groepsvormings- of 
themaweken doen we soms ook culturele activiteiten.

Doelengesprek
Met kinderen en hun ouders voeren wij in het begin van het 
schooljaar een doelengesprek: wat willen kinderen dit schooljaar 
bereiken en wat zijn hun doelen?

Engels
Uw kind krijgt Engels vanaf groep 5 en leert Engels spreken en 
schrijven. Zo is hij/zij goed voorbereid op de overstap naar het 
voortgezet onderwijs.

Excellente school
Tot 2019 was Panta rhei een Excellente school 
www.excellentescholen.nl

Excursies
Uw kind gaat er regelmatig op uit om ook buiten onze school te 
leren. Naar de buurtboerderij, de bakker of het museum: 
uitstapjes passen vaak bij de thema’s waaraan uw kind op dat 
moment werkt.

Feesten
Sinterklaas
 Sinterklaas komt op bezoek bij groepen 1 tot en met 4
 groepen 5 tot en met 8 trekken lootjes en houden een

surpriseochtend: kinderen kopen een cadeautje en maken
een surprise en gedicht voor een klasgenoot

Kerstfeest
 uw kind viert Kerst in de eigen groep
 we staan stil bij het kerstverhaal en eten samen
Pasen
 we organiseren een paasmaaltijd en leggen het paasverhaal uit

Foto’s
Wij vragen u aan het begin van het schooljaar toestemming: mag 
uw kind worden gefotografeerd en mogen wij deze foto’s gebruiken 
op (bijvoorbeeld) onze website? Meer informatie vindt u in het 
toestemmingsformulier.

Gedragsregels
In de groepsvormingsweken bespreken we school- en klasregels 
met uw kind en zijn/haar klasgenoten. Uw kind vertelt u er alles 
over tijdens de ouderavond aan het begin van het schooljaar. 
Gedragsregels gelden voor kinderen, stagiaires, medewerkers 
en ouders.

Gezinscoach
De gezinscoach ondersteunt ouders/gezinnen als er vragen of 
problemen zijn in het gezin.

Gezonde school
Voor de onderdelen sport en bewegen en gezonde voeding mag 
Panta rhei het keurmerk Gezonde School voeren. 
Voor u als ouder betekent dit:
 uw kind gezond eten en drinken meegeven naar school – geen

snoep of koek of koolzuurhoudende dranken (zoals cola of sinas)
 uw kind een gezonde traktatie meegeven bij een verjaardag

Groepsuitstapjes (schoolreis en schoolkamp)
 afsluiting groepsvormingsweken (alle groepen)
 schoolreis (groepen 1 tot en met 7)
 schoolkamp (voor schoolverlaters groep 8)

U betaalt als ouder voor deze groepsuitstapjes
 zit uw kind in groep 8? Dan betaalt u € 70,-
 zit uw kind in lagere groepen dan betaalt u € 35,-

U betaalt contant of per bank: NL14INGB0006822651 ten name 
van Ouderfonds Panta rhei. Doe dit op tijd. Betaalt u niet of te 
laat, dan kan uw kind niet mee op schoolreis of schoolkamp. Wij 
vangen uw kind dan op in een andere groep op school. Kunt u 
deze kosten niet betalen? Zoek dan contact met directeur Joan 
Damen. Zij zoekt met u naar een oplossing. Zo kunt u bijvoorbeeld 
een bijdrage vragen aan Stichting Leergeld, telefoon (0570) 672 599 
of www.leergelddeventer.nl

Groepsvormingsweken
We starten het schooljaar met groepsvormingsweken. Uw kind 
leert de klasgenoten en de leerkracht kennen. We maken ook 
afspraken over gedragsregels. Uw kind leidt u tijdens een 
ouderavond rond door de school.

Hoofdluis
 na elke schoolvakantie controleren we alle kinderen op

hoofdluis en neten
 heeft uw kind hoofdluis of neten, dan bellen wij u zodat u uw

kind thuis kunt behandelen
 we informeren andere ouders over hoofdluis (zonder de naam

van uw kind te noemen) zodat zij hun kind kunnen controleren
op neten of hoofdluis

(Hoog)begaafdheid
Ons team is geschoold in het signaleren van (hoog)begaafdheid. 
Is uw kind (hoog)begaafd dan kunnen wij bijvoorbeeld lesstof 
verdiepen of beknopt aanbieden. Meer weten? Vraag ernaar bij 
de leerkracht van uw kind. Zie ook onder Plusarrangement!

Huisbezoek
U krijgt de leerkracht van uw kind één keer thuis op bezoek om 
uitgebreider kennis te maken.

Huiswerk
In de midden- en bovenbouw krijgt uw kind huiswerk mee. We 
hebben afspraken over hoeveel huiswerk dat kan zijn en voor 
welke vakken. Meer weten? Vraag de leerkracht van uw kind naar 
het huiswerkprotocol.

Informatieavonden
 doelengesprek: start schooljaar
 informatieavond voortgezet onderwijs: november
 ouderspreekuur in november: op verzoek van ouders of leerkracht
 rapportbesprekingen: twee keer per jaar (februari en juni/juli)

7 8



Informatiecentrum voor ouders 5010
5010 is de vraagbaak voor ouders van kinderen in het onderwijs. 
Het is een telefonisch en digitaal loket voor informatie en advies: 
(0800) 5010 of kijk op www.50tien.nl Op schooldagen bereikbaar 
tussen 10.00 en 15.00 uur.

Inspectie van het Onderwijs
Panta rhei valt onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: (0900) 11 13 111.

Klachtenregeling
Wij doen er alles aan om uw kind een fijne, veilige schooltijd te 
bieden. Gaat er toch iets mis? Is sprake van discriminatie, geweld 
of pesten? Problemen? Worden gedragsregels niet nageleefd? 
Kom ermee! In een gesprek kunnen we vaak veel oplossen.

De klachtenregeling stap voor stap:
u u gaat eerst in gesprek met de leerkracht
u u gaat in gesprek met de directeur Joan Damen
u u gaat in gesprek met de bestuurder Yvonne Tiemens,

telefoon (0570) 74 56 10, Koningin Wilhelminalaan 9,
7415 KP Deventer

 komt u er niet uit? Dan kunt u in gesprek met de
vertrouwenspersoon van de IJsselgroep: Yvonne Kamstra,
 telefoon (0800) 09 31 000, postbus 10257, 7301 GC Apeldoorn

 komt u ook daar niet verder? Dan kunt u uw klacht voorleggen
aan de landelijke klachten- en geschillencommissie,
telefoon (030) 28 09 590, postbus 85191, 3508 AD Utrecht
of kijk op www.onderwijsgeschillen.nl

De klachtenregeling ligt ter inzage bij directeur.

Kleding op school
 uw kind mag zich via kleding en sieraden religieus uiten

 (denk aan het dragen van een hoofddoek, keppeltje of ketting
met een kruisje). Dit geldt ook voor leerkrachten

 uw kind mag het gezicht niet volledig bedekken
 uw kind mag in de klas geen pet of ander hoofdeksel dragen
 uw kind mag geen aanstootgevende kleding (zoals naveltruitjes

of een legertenue), sieraden of make-up dragen

Kostbaarheden op school/aansprakelijkheid
 Panta rhei is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen 

van spullen die uw kind van huis meeneemt naar school
(denk aan een telefoon, horloge, sieraden)

 Panta rhei is niet verzekerd voor schade aan fietsen of diefstal
van fietsen, telefoons of andere spullen

Leerlingenraad
Panta rhei heeft een leerlingenraad: leerlingen denken en praten 
mee over onze school.

Leerlingenvervoer
Heeft u vragen over leerlingenvervoer naar onze school? Neem 
dan contact op met de afdeling Leerlingenvervoer van uw gemeente.
Heeft u vragen over de route, het vervoer zelf of de gang van 
zaken in de bus? Neem dan contact op met het taxibedrijf dat uw 
kind vervoert.
Zie ook onder Busprotocol.

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen de ontwikkeling van uw kind via een leerlingvolgsysteem.
 de totale ontwikkeling (‘leren’, motorische en sociaal-emotioneel)

van kleuters volgen we in het ontwikkelingsvolgmodel van
Dick Memelink

 hoe het gaat met technisch lezen, rekenen en wiskunde, spelling,
begrijpend lezen en woordenschat volgen we voor groep 3 tot
en met 8 in ParnasSys (zie ook Schoolgids)

 voor alle leerlingen volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling
        via ZIEN

Leerplicht
Uw kind moet verplicht naar school als het 5 jaar is. Is uw 
kind zonder reden niet op school, dan melden wij dit bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer. 
Die handhaaft de Wet op de leerplicht.
Zie ook onder Afwezigheid kind.

Leren(d) duiken
Leren(d) duiken (onder begeleiding van professionele duikers) 
zetten we in als uw kind extra ondersteuning nodig heeft om 
bijvoorbeeld zelfvertrouwen te ontwikkelen. U geeft hiervoor 
natuurlijk toestemming. Ook is een medische verklaring nodig.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers. 
De MR heeft recht op informatie, advies en instemming over 
verschillende onderwerpen. Doel is meedenken over schoolbeleid.
De MR stemt jaarlijks in met de schoolgids. De MR is bereikbaar 
via mr@pantarhei-sbo.nl

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Panta rhei leeft de verplichte Meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld na. In deze code staat wat wij doen bij een 
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld: wij 
ondernemen altijd actie.

Methodes
Wij bieden uw kind zoveel mogelijk onderwijs op maat. Binnen 
de basisondersteuning gebruiken wij reguliere methodes voor 
alle kinderen. Heeft uw kind meer nodig, dan wordt verlengde 
instructie gegeven of we bieden tijdelijk extra ondersteuning aan.

Mobiele telefoon
 géén mobiele telefoons in de groep
 neemt uw kind toch een mobiele telefoon mee naar school,

bijvoorbeeld om onderweg bereikbaar te zijn, dan levert hij/zij
die in bij de leerkracht

 na schooltijd krijgt uw kind de telefoon terug

Moederdag
Groepen 1 tot en met 4 maken iets voor moederdag.

Neem een boek, geef een boek
In de hal van onze school kunt u uit de boekenkast een boek 
meenemen om thuis te lezen. Of u zet er een boek in als u een 
boek wilt delen.

Onderwijsresultaten
Panta rhei meldt elk jaar onderwijsresultaten op de website. Ook 
de inspectie toetst onze onderwijsresultaten. Meer weten over 
hoe wij het doen? Vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind of 
de directeur.

Ontwikkelingsperspectief
Uw kind krijgt een ontwikkelingsperspectief. Dat maken we 
samen met u. Er staat bijvoorbeeld in welk onderwijsaanbod uw 
kind krijgt en wat de uitstroombestemming is. Dat betekent: welk 
vervolgonderwijs uw kind kan doen. Daar werken we naartoe. Elk 
jaar kijken we of we moeten bijstellen. Daarvoor gebruiken we 
de uitstroomprofielen: het niveau per vak.

Ouderfonds en ouderbijdrage
Wij vragen alle ouders om een vrijwillige bijdrage aan ons 
ouderfonds. Uit dit fonds betalen we allerlei activiteiten op 
school zoals het voorleesontbijt, de voorleeswedstrijd en de 
Paasmaaltijd.
De bijdrage is minimaal € 16,-. U kunt dit gespreid betalen, 
contant of per bank: NL 14 INGB 0 006822651 ten name van 
Ouderfonds Panta rhei.
Ook de bijdrage voor schoolkamp en schoolreisjes worden in 
het Ouderfonds gestort.

Parro
We gebruiken de app Parro om met ouders te communiceren.
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Passend onderwijs
In 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Doel: ieder kind 
passend onderwijs bieden, zo dicht mogelijk bij huis. In Deventer 
werken alle schoolbesturen samen in samenwerkingsverband 
Sine Limite. Dat adviseert en ondersteunt alle scholen bij het geven 
van passend onderwijs. Panta rhei hoort ook bij Sine Limite. Voor 
de kinderen voor wie regulier onderwijs echt niet passend genoeg 
is, zetten wij onze speciale deskundigheid in op Panta rhei.
Kijk op www.passendonderwijs.nl of www.sinelimite.nl voor meer 
informatie.

Pestprotocol
We doen er alles aan om pestgedrag te voorkomen of te stoppen. 
Dat lukt niet altijd. Is sprake van pesten, dan volgen wij ons 
pestprotocol. Daarin staat wat wij doen om het pesten te voorkomen.

Plusarrangement
Kinderen die een uitstroombestemming havo of vwo hebben, 
kunnen extra uitdaging krijgen als dat hun onderwijsbehoefte is. 
Dit heet het plusarrangement.

Rapporten
 uw kind krijgt twee keer per jaar een kinderrapport

(vanaf groep 3)
 u krijgt twee keer per jaar ook een aparte rapportage mee

(over het ontwikkelingsperspectief en de verklaringsgebieden,
zie ook in de Schoolgids voor uitleg)

 tijdens rapportbesprekingen krijgt u meer uitleg over de
rapportages

 uw kind krijgt alleen een rapport mee als u naar de
rapportbespreking bent geweest

Roken
 roken is verboden voor kinderen
 kinderen mogen geen sigaretten, een aansteker of lucifers bij

zich hebben
 volwassenen mogen alleen roken bij de vijver;

niet in het gebouw of op het terrein

Rots & Water
Uw kind wordt getraind in Rots & Water: deze training vergroot 
de weerbaarheid en het zelfvertrouwen.

Samenwerking ouders
Wij zien ouders als partners. Meer weten? Vraag dan inzage in 
de notitie ‘Ouders binnen Panta rhei’. In de Schoolgids staat ook 
meer over samenwerking met ouders.

Sbo
Panta rhei biedt speciaal basisonderwijs (sbo) dat aansluit bij de 
verschillende onderwijsbehoeften van kinderen.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt één keer per jaar. U kunt de foto’s kopen, 
maar u bent dit natuurlijk niet verplicht.

Schoolkrant
Eén keer per jaar maken kinderen, ouders en leerkrachten samen 
een schoolkrant: het Kroonjournaal.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke 
onderwijsondersteuning wij bieden. 
Bekijk alle SOP’s van de Deventer scholen op www.sopdeventer.nl

Schoolplan
Onze plannen en activiteiten voor de komende jaren staan beschreven 
in het Schoolplan. Benieuwd? Het ligt bij de directeur ter inzage.

Schoolreis
Groepen 1 tot en met 7 gaan elk jaar één keer op schoolreis. 
De leerkracht organiseert dit.

Schooltijden
 uw kind gaat vijf dagen per week naar school van 8.30 tot 14.00 uur
 uw kind is tussen de middag ook op school en heeft een half

uur pauze onder begeleiding van de leerkracht,
leraarondersteuner of onderwijsassistent

 uw kind heeft naast de schoolvakanties ook extra dagen vrij
(zie Vakantierooster) voor studiedagen van ons team

Sine Limite
Sine Limite is het samenwerkingsverband passend onderwijs in 
Deventer. Het Sineteam (met allerlei deskundigen) ondersteunt 
ook ons team. www.sinelimite.nl

Sponsoring
Panta rhei staat positief tegenover sponsoring van ‘extra’ activiteiten 
of projecten. Eventuele sponsorvoorstellen bespreken we met 
de Medezeggenschapsraad.

Sportactiviteiten
We organiseren elk schooljaar veel sport- en spelactiviteiten 
naast het bewegingsonderwijs:
 een sport- en speldag voor de onder-,  midden- en  bovenbouw
 een eigen trefbaltoernooi voor de midden- en bovenbouw
 een lopathon voor alle kinderen voor een goed doel
 een sportdag voor de midden- en bovenbouw en een mini- 
        sportdag voor de onderbouw
 sportworkshops om kinderen kennis te laten maken met

sportclubs
 klimmen tijdens bewegingsonderwijs
 op woensdagmiddag kan uw kind meedoen met Sport Actief

van het Deventer Sportbedrijf
 ’Spelen samen regelen’ tijdens de pauzes: de pleinwacht doet

een spel met de kinderen

Stagiaires
Wij willen als team zelf ook blijven leren. Ook geven we startende 
of aankomende leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten 
of anderen de kans om bij ons ervaring op te doen. Het kan dus 
zijn dat uw kind te maken krijgt met een stagiaire. Stagiaires stellen 
zich natuurlijk altijd even voor in ons Weekjournaal.

Team
Zie voor de teamsamenstelling de contactgegevens op onze website.

Terugplaatsing basisschool
Een toelaatbaarheidsverklaring voor Panta rhei is altijd tijdelijk. 
Als het even kan, kijken we of uw kind naar de basisschool (terug)
kan. Dat lukt soms prima, al dan niet met extra ondersteuning of 
een arrangement op die school. Ook stromen de meeste kinderen 
na groep 8 uit naar regulier voortgezet onderwijs.
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Tevredenheidsonderzoek
We doen onderzoek naar hoe tevreden kinderen, ouders en 
medewerkers zijn over Panta rhei. Zo ontdekken wij wat we verder 
kunnen verbeteren. We stellen het op prijs als u meedoet aan 
zo’n tevredenheidsonderzoek.

Training Agressiereductie Methode (TAM)
Ons team is geschoold in het voorkomen van agressie. Wij werken 
volgens de agressiereductiemethode (agressie verminderen). 
Zien we dat een kind spanning opbouwt, dan zetten we alles op 
alles om die te verminderen. Soms is fysiek ingrijpen nodig (via 
de TAM-greep), als een kind een gevaar is voor zichzelf of de 
omgeving. We gaan daarover na afloop altijd in gesprek met kind 
en ouders. TAM is tegenwoordig vervangen door ABC training: 
preventieve agressiereductie.

Trajectoverleg
Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning? Dan nodigen 
we u uit voor een trajectoverleg. Daarbij zijn: de leerkracht, de 
intern begeleider, de schoolpsycholoog, de gezinscoach en zo 
nodig de jeugdarts. 
Samen kijken we wat goed gaat met uw kind. En naar wat op 
school en misschien ook thuis nodig is voor een volgende stap.

Toelaatbaarheidsverklaring
Uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig voor 
het kan starten op Panta rhei. Zo’n TLV wordt afgegeven 
door samenwerkingsverband Sine Limite. Meer weten? Bel het 
Loket: telefoon (0570) 74 56 10 of loket@po-deventer.nl

Vaderdag
Groepen 1 tot en met 4 maken iets voor vaderdag.

Vakanties en vrije dagen 
Zie website.

Veilige school
We doen veel om uw kind een veilige leeromgeving te 
bieden. Wat we allemaal doen leest u in de map Veiligheid die 
ter inzage is bij de directeur. Hierin staan ook alle afspraken.

Verjaardagen en medailles/diploma’s
 uw kind mag zijn/haar verjaardag natuurlijk vieren in de groep
 in groep 1 en 2 mag u hierbij aanwezig zijn
 uw kind mag de groepen rond om de andere leerkrachten van 

zijn/haar bouw of gang te trakteren (gezond!)
 heeft uw kind een diploma of medaille behaald dan mag hij/zij

de groepen rond om die te laten zien

Verkeersexamen
In groep 8 doet uw kind verkeersexamen. Uw kind krijgt vooraf 
natuurlijk verkeerslessen.

Verklaring omtrent gedrag
Alle medewerkers en stagiaires zijn in het bezit van een Verklaring 
omtrent gedrag.

Verlofregeling
 buiten vakanties vrij krijgen voor uw kind kan alleen met een

werkgeversverklaring. Daarin moet staan dat u alleen buiten
schoolvakanties vakantie kunt nemen

 u kunt schriftelijk verlof aanvragen voor een bruiloft of bij
ernstige ziekte of overlijden in de directe familie (eerste lijn)

 verlofaanvragen van meer dan vijf dagen moet u minimaal
een maand van tevoren aanvragen (acute situaties uitgezonderd)

 wij leggen verlofaanvragen voor meer dan tien dagen voor
aan de leerplichtambtenaar

 dokters- en tandartsafspraken graag zoveel mogelijk buiten
schooltijd plannen

Vervoer van kinderen bij excursies: eisen
Wij vragen ouders voor vervoer bij uitstapjes of excursies. Regels 
als u rijdt:
 veiligheidsgordels voor alle passagiers, ook achterin
 kinderen kleiner dan 1,35 meter en/of lichter dan 36 kilo op

een zit-verhoger
 geen passagiers in bagageruimten van stationwagens of busjes
 u heeft een WA-verzekering en een inzittendenverzekering

 en vervoert niet meer personen dan waarvoor u bent verzekerd
 bij incidenten bent u zelf aansprakelijk
Kijk voor alle tips op www.vvn.nl

Verzekering
Tijdens schooltijd, door ons georganiseerde activiteiten, 
schoolreisjes en excursies en bij een ongeval onder schooltijd is 
uw kind verzekerd voor/bij:
 geneeskundige kosten
 tandheelkundige kosten
 blijvende invaliditeit
 overlijden

Verzuimbeleid
Wij volgen de regels van de afdeling Leerplicht van de gemeente 
Deventer. Meer weten? Kijk op www.deventer.nl bij leven/jeugd/
onderwijs/leerplicht.

Voortgezet onderwijs
Wij bereiden uw kind en u goed voor op de overstap naar het 
voortgezet onderwijs en werken met alle scholen in de regio 
goed samen.
 doelengesprek in groep 7
 informatieavond in november groep 8
 adviesgesprek in januari groep 8
 warme overdracht naar voortgezet onderwijs

Vrijstelling lesuren
Alleen met een goede reden kan uw kind vrijstelling krijgen van 
bepaalde lesuren (bijvoorbeeld bewegingsonderwijs). Dien uw 
verzoek schriftelijk in bij de leerkracht. Kan uw kind niet meedoen 
met een bepaald vak, dan krijgt het vervangend werk.

Vuurwerk
Uw kind mag geen vuurwerk bij zich hebben op school (of lucifers 
of aanstekers).

Wapens
Uw kind mag geen wapens (zoals een mes) bij zich hebben op 
school.

Website
Op www.pantarhei-sbo.nl vindt u informatie over onze 
school.

Wet bescherming persoonsgegevens
Wij leven de Wet bescherming persoonsgegevens na. Die schrijft 
onder meer voor dat wij naar uw identiteitsbewijs moeten 
vragen. Ook moeten wij u als ouder informatie geven over de 
ontwikkeling van uw kind – dat doen wij natuurlijk. Wij geven 
nooit persoonlijke gegevens aan andere organisaties 
zonder toestemming van ouder(s)/verzorgers(s).

Wisselochtend
Op de laatste woensdag van het schooljaar maakt uw kind op 
school kennis met de klasgenoten en nieuwe leerkracht.

Ziekmelden
Is uw kind ziek? Bel dan voor 8.30 uur naar (0570) 85 00 00 en 
meld dit aan de administratie.
Is uw kind er niet en heeft u hem of haar niet ziekgemeld, dan 
bellen wij u.
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