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In deze schoolgids stellen we “De Meent” nader 

aan u voor. Indien u meer wilt weten over de  

onderwerpen, kunt u altijd contact opnemen  

met de schoolleiding.  

   

Belt u gerust voor een afspraak! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. DE SCHOOL 
 

De naam “de Meent” betekent van  

oorsprong gemeenschappelijke weide, 

zoals ook de algemene  

toegankelijkheid in de doelstelling van het 

openbaar onderwijs wijst op  

gemeenschappelijkheid. 

“De Meent” is een openbare school voor 
primair onderwijs wat inhoudt dat onze 
school toegankelijk is voor iedereen,  
ongeacht afkomst, politieke overtuiging of 
godsdienst. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt naar levensbeschouwing of  
maatschappijopvatting.  

Integendeel, de openbare school is een 

ontmoetingsplaats van leerlingen en  

ouders met verschillende opvattingen,  

meningen en overtuigingen.  

 

ONZE SCHOOL 
 

Obs “de Meent’ is gesticht in 1892. Het 

huidige gebouw aan de Eerste 

Koppelveenweg 2 is in 1963 geopend. 

Onze schoolkring omvat een oude wijk van 

het dorp, de daaromheen gelegen 

nieuwbouw en een deel van het  

centrum.  

Onze school ziet er aantrekkelijk uit.  

Het staat op een ruim  plein met speelveld 

en verschillende speelvoorzieningen. Het 

gebouw heeft een grote hal met daarom 

gesitueerd de ruime, lichte groepslokalen. 

Daarnaast beschikken we over een  

speellokaal dat tevens dienst doet als 

gemeenschapsruimte voor allerlei 

activiteiten.  

 

De hal is na de recente verbouwing  

een ruimte waar leerlingen,  

personeel en ouders elkaar kunnen 

ontmoeten en waar de leerlingen 

zelfstandig bezig kunnen zijn in het 

documentatie centrum en de 

computerruimte. Voor het personeel, 

interne begeleiding en directie is er een 

eigen ruimte gecreëerd. 

Voor lichamelijke opvoeding gaan we naar 

de sporthal aan de Creel.  

 

DIRECTIE 
Clusterdirecteur: 

Dhr. J Imbos 

 

Locatieleider: 

Dhr. J. ter Maat 

 

SCHOOLGROOTTE 

De school telt op dit moment ca.100 

leerlingen, die over 5 (combinatie)  

groepen zijn verdeeld. Er zijn 9  

medewerkers aan onze school verbonden 

(zie verder het informatie - boekje). 

 

 



 
 

 
 

  

2. Waar de school voor staat 
 
Het basisonderwijs aan onze school: 

 
• Is bestemd voor kinderen in de  
 leeftijd vanaf 4 jaar tot circa 12    
           jaar; 
 
• Zorgt voor een ononderbroken  
 ontwikkelingsproces; 
 
• Sluit aan bij de individuele  
 ontwikkeling van het kind; 
 
• Is erop gericht dat kinderen  
 aandacht krijgen voor  
 levensbeschouwelijke en  
 maatschappelijke waarden in     
          een multiculturele samenleving; 
 

Visie 
 
Als school willen we de kinderen de kans 
geven om zichzelf op eigen niveau te  
ontwikkelen. Dit wordt vormgegeven door de  
kinderen adaptief onderwijs aan te bieden. 
 
De school heeft de afgelopen jaren veel 
gedaan aan :  
• Taal  
•  Overgang van de peuterspeelzaal naar de    
           Basisschool (VVE sterk)  
• Rekenen 
•  De sfeer in de school (pedagogisch klimaat) 
• Het met elkaar omgaan (professionele cultuur)  
• Opbrengst gericht werken  
• De zorg 
• ICT 
• Oudercommunicatie 
 
 
 
Door de snelle ontwikkeling op  
communicatief en technologisch gebied,  
proberen we de kinderen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de maatschappij.  
We gaan uit van kinderen die initiatieven durven  
nemen, die problemen kunnen oplossen en anderen 
respecteren in hun persoonlijkheid en hun 
mogelijkheden. 
 
 

Kortom actieve kinderen die  
verantwoordelijkheid kunnen en willen  
nemen. 
Wij zijn een laagdrempelige  
basisschool die zich meer richt op het  
“ leren leren” en minder op het “ leren 
weten”. Kennis is van wezenlijk belang, 
maar de vaardigheid om kennis te  
verwerven en te kunnen benutten is  
minstens zo belangrijk. 
 
Om dit te bereiken hebben we de  
volgende algemene uitgangspunten: 
 
• Ieder kind heeft de innerlijke    
           drang  om zich te ontwikkelen,    
           al kan de mate waarin    
           verschillen; 
 
• Ieder kind is uniek en daardoor    
           zal de ontwikkeling    
           verschillend  verlopen; 
 
• D.m.v. diverse didactische  
 werkvormen en taakplanning,  
 proberen we de persoonlijke 
 ontwikkeling en het actief        
           leren te bevorderen; 
 
• Het onderwijs zo in richten dat er van 
 een doorgaande 
           ontwikkelingslijn sprake is; 
 
• Het onderwijs niet beperken tot  
 kennis en vaardigheden, maar ook 
 aandacht besteden aan de 
 sociaal-emotionele ontwikkeling,  
 creatieve en motorische  
 ontwikkeling; 
 
• Ieder kind gedurende hun schooltijd 
 leren een houding te ontwikkeling die 
 zich kenmerkt door  
          verantwoordelijkheid, zelfstandigheid    
          en solidariteit; 
 
• Het ontwikkelen van een positief 
 zelfbeeld, waardoor het kind niet  
 bang is voor het maken van fouten 
 en het durven nemen van initiatieven. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
 
Op “de Meent” werken we met jaargroepen. Al naar gelang het aantal leerlingen gekoppeld aan 
het aantal leerkrachten, bepaalt het team jaarlijks de groepsindeling en klassenbezetting,  
waarbij u rekening moet houden dat er ieder schooljaar ook combinatieklassen worden  
gemaakt. Het beleid van de school is er op gericht om de groepen zo klein mogelijk te houden.   
 
 

KLASSENORGANISATIE 
 
 
Omdat alle kinderen verschillend zijn hebben we gekozen voor het model van de  
“adaptieve school”. Dit is een geheel van maatregelen dat het team heeft genomen om alle 
kinderen goed te laten presteren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in 
hun eigen kunnen en succes ervaren.  
 
Het team werkt volgens het directe instructie model. Alle kinderen krijgen leerstof aangeboden 
en worden geprikkeld om mee te denken. De verwerking van de stof kan verschillend zijn.  
De kinderen die er wat moeite mee hebben krijgen meer begeleiding. De kinderen die meer 
aan kunnen krijgen wat moeilijkere opdrachten. De leerkrachten maken daarom een  
didactisch groepsoverzicht en groepsplannen.  
Er zijn natuurlijk ook kinderen die veel moeite hebben met de stof of een onderdeel ervan.  
Zij worden individueel begeleid met een apart 
programma aan de instructietafel. 
 

In de groep: 

1. Wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken van de kinderen; 
2. Wordt er een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen; 
3. Geven we de kinderen inzicht in het begrip “tijd”, zodat ze uiteindelijk een 
    planning van hun werkzaamheden kunnen maken; 
4. Proberen we een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving te bieden. 
 
 
In de school hebben we een aantal hoofdregels opgehangen. Zij vormen het  
uitgangspunt voor ons handelen. Op school wordt bewust aandacht  
geschonken aan de klassenregels en de pleinregels.  
 

De algemene schoolregels 
 
• We zijn zuinig op onze eigen en op andermans spullen, 
  de school en omgeving houden we netjes 
• Om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op  “de                 
          Meent”, helpen we elkaar waar dat mogelijk is; 
• We praten en werken netjes en rustig; 
• Je gaat zo met een ander om, als je wilt                         
          dat een ander met jou omgaat.  
 



 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
Verder verwijzen we naar onze BAS-documenten. Op dit moment zijn de volgende 
documenten  
uitgewerkt:  
 

 Inrichting school, klas en plein; 
 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag; 
 Weekplanning; 
 Basiscommunicatie en schriftelijke correcties; 
 Responsiviteit; 
 Regels en afspraken en routines; 
 Tijdsbewustzijn en taakplanning; 
 Begeleid zelfstandig leren; 
 Effectieve leertijd; 
 Effectieve instructie; 
 Groepsvorming; 
 Tandemleren; 
 Coöperatief leren in tafelgroepen; 
 Communicatie met ouders en kinderen.  

 
Jaarlijks lopen we alle BAS documenten tijdens teamvergaderingen weer door om te 
kijken of  ze nog conform de praktijk zijn. 
 

DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 
 

Leeractiviteiten jonge kinderen (ontwikkelingsgericht)  
 
• taalontwikkeling; 
• werken met ontwikkelingsmateriaal; 
• bewegingsactiviteiten; 
• expressie - activiteiten; 
• muzikale vorming; 
• computers. 
 
De kleuters die pas op school komen krijgen de gelegenheid om zich spelend te 
ontwikkelen. Het spel wordt uitgelokt door middel van aantrekkelijk speelmateriaal. De 
kleuters worden hierbij steeds gestimuleerd door nieuwe dingen of door de ideeën van de 
leerkracht. Het vrij kiezen van het materiaal of de hoek waarin gespeeld mag worden, 
vinden we belangrijk. Wanneer een kind hieraan toe is (groep 2) wordt er begonnen met 
het speels aanleren van zaken die een kind moet beheersen om te kunnen leren lezen, 
rekenen en schrijven. De school werkt met het registratiesysteem “DORR”.  
Door middel van het takenblad, waarmee de oudste kleuters moeten werken komen ze in 
aanraking met het ontwikkelingsmateriaal.  
Binnen de klassenorganisatie worden de kleuters gestimuleerd om tot extra taal en reken 
activiteiten te komen. We maken hierbij gebruik van :Schatkist, Met sprongen vooruit en 
de voorloper , een werkboek van Pluspunt. 
De organisatievorm geeft de kleuters de gelegenheid om in aanraking te komen met alle 
aspecten van de taal en reken ontwikkeling (beginnende geletterdheid en beginnende 
gecijferdheid).  
 
 



 
 
 
 
  

 

BASISVAARDIGHEDEN 
We proberen de overgang 
naar groep 3 zo geleidelijk  
mogelijk te laten verlopen. 
Binnen de klassenorganisatie 
kan het “hoekenonderwijs” uit 
groep 2 gedeeltelijk worden 
voortgezet. Op deze manier 
proberen we onze leerlingen te 
begeleiden naar een meer 
methodische manier van leren. 
In de volgende groepen gaat 
de leerstof een steeds grotere 
rol spelen.  
 

LEZEN 
In groep 3 wordt de  
beginnende geletterdheid 
voortgezet met behulp van de 
methode “Veilig Leren Lezen”.  
Om de lessen aantrekkelijker 
te maken en het 
leerrendement te verhogen 
maken we gebruik van het 
digitale schoolbord. Voor het 
voortgezet technisch lezen 
gebruiken we voor de groepen 
3 tot en met 8 de methode 
“Estafette”. Voor begrijpend 
lezen gebruiken we voor de 
groepen 4 tot en met 8 de 
methode “Tekstverwerken”.  
Deze methode word 
aangevuld met 
"Nieuwsbegrip". 
Naast de methode-afhankelijke  
toetsen worden ook de  
onafhankelijke toetsen van het 
CITO- gebruikt.  
 

 

 
SCHRIJVEN  
Vanaf groep 1 wordt het 
schrijven structureel  
aangepakt. Wij doen dit met de 
methode “Pennenstreken”. (zie 
ook ons informatieboekje) 
In groep 3 maakt de  
leerkracht gebruik van de  
leerkracht assistent  
(ondersteuning digitale 
schoolbord) 
  

TAAL  
Het taalonderwijs is veel  
omvattend. In de  
kleutergroepen wordt veel aan 
taalvorming gedaan. De 
methode “Schatkist” en “Bas, 
Bas, ga je mee” en “Kansrijke 
Taal” worden hier gebruikt.  
De taalmethode die we  
hanteren in de groepen 4 tot 
en met 8 is  “Taaljournaal”.(2e 
versie) De methode biedt 
goede mogelijkheden om de 
resultaten te toetsen.  
Tevens gebruiken we de  
onafhankelijke toets van CITO. 
 

REKENEN 
De school maakt gebruik van 
de  nieuwste versie van de  
methode Pluspunt. 
(Inclusief oefensoftware) 
Om de lessen aantrekkelijker 
te maken en het  
leerrendement te verhogen 
maken we gebruik van de 
software voor het schoolbord. 
Naast de methode afhankelijk 
toetsen gebruiken we de  
onafhankelijk toetsen van 
CITO.  
 
 

Zie verder hoofdstuk 7 van 
deze schoolgids “De  
ontwikkeling van het onderwijs 
in de school”  
Voor de komende schooljaren  
(2015-2019) zijn onze  
beleidsvoornemens 
geschreven (zie schoolplan). 
  

WERELDORIËNTEREN- 
DE VAKKEN 
Op veel momenten wordt 
gesproken over de wereld om 
ons heen en brengen we de 
kinderen kennis bij over heden 
en verleden van de aarde.  
In de groepen 1, 2, en 3  
worden onderwerpen 
behandeld die voor  
jonge kinderen interessant zijn. 
We maken hiervoor  
onder andere gebruik van:  
Informatieve boeken en 
kleuterboeken en de  
onderwerpen uit Schatkist en 
Veilig Leren Lezen 
Voor de groepen 4 t/m 8  
maken we gebruik van de 
volgende methodes: 
 

AARDRIJKSKUNDE 
We zorgen ervoor dat de 
kinderen Nederland, Europa 
en de Wereld kennen, hoe de 
mensen er leven en werken.  
De topografie wordt in  
samenhang met de leerstof 
aangeboden. We maken 
gebruik van de methode “Een 
wereld van verschil”. 

 
 
 

 



  

GESCHIEDENIS  
Met behulp van de methode 
“Speurtocht” leren de 
kinderen  
over de geschiedenis van 
ons  land. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen 
zich kunnen inleven in 
situaties van het 
verleden en het heden.  
 

BIOLOGIE 
We streven ernaar dat de  
kinderen belangstelling 
krijgen in de verhoudingen 
mens en natuur. Aan de 
hand van de methode 
“Leefwereld” sluiten we 
zoveel mogelijk aan bij de 
belevingswereld van de 
kinderen. 

 
GEESTELIJKE  
STROMINGEN 
Tijdens de lessen  
wereldoriëntatie maken de 
leerlingen uit de bovenbouw 
kennis met andere culturen 
en godsdiensten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van 
de onderwerpen, die in de 
bestaande methoden  
voorkomen.  
 
 

VERKEER 
Vanaf het moment dat de  
kinderen de deur uitgaan, 
krijgen ze te maken met  
verkeer. Op school wordt 
hierop ingespeeld. Naast het 
leren van de verkeersregels, 
wordt vooral de nadruk 
gelegd op het toepassen van 
de regels en het gedrag in 
het verkeer. 
Het verkeersonderwijs bij 
ons op school wordt gegeven 
aan de hand van de methode 
“Klaar over” in groep 3 t/m 8  
In groep 7/8 wordt het  

verkeersonderwijs afgesloten 
met een theoretisch examen 
en 1 x per 2 jaar met een 
praktische verkeersproef.  

 

ENGELS 
In  groep 7 en 8 wordt 
wekelijks een Engelse les  
aangeboden.  
De methode die wij hier voor 
gebruiken is “Take it easy”. 

 
 

Burgerschap en 
Integratie. 
 
Burgerschap en Integratie 
Op 1 februari 2006 trad de 
bepaling in werking die aan 
scholen de opdracht geeft het 
‘actief burgerschap en de sociale 
integratie’ van leerlingen te 
bevorderen.  
Deze nieuwe wettelijke bepaling 
onderstreept dat bevordering van 
burgerschap en integratie een taak 
is, die om gerichte aandacht van 
scholen vraagt. We geven daar al 
op verschillende manieren invulling 
aan. De situatie van de leerlingen, 
de wensen van ouders/verzorgers 
en omgeving en de missie van de 
school, ze spelen hierbij allemaal 
een rol.  
 
Burgerschap is een belangrijk 
onderwerp, dat op veel 
verschillende manieren kan 
worden ingevuld. Dat betekent dat 
er niet één goede manier is 
waarop dat kan. 
Actief burgerschap verwijst naar de 
bereidheid en het vermogen deel 
uit te maken van een 
gemeenschap en daar een actieve 
bijdrage aan te leveren; sociale 
integratie naar deelname van 
burgers (ongeacht hun etnische of 
culturele achtergrond) aan de 
samenleving, in de vorm van 
sociale participatie, deelname aan 
de maatschappij en haar instituties 
en bekendheid met en 
betrokkenheid bij uitingen 
Wettelijke achtergrond: 
De opdracht aan scholen om actief 

burgerschap en sociale integratie 

te bevorderen is vastgelegd in 

een aantal wetsartikelen en 

luidt: 

 

  

Het onderwijs:  
            a. gaat er mede van uit dat 
leerlingen opgroeien in een 
pluriforme samenleving,  
            b. is mede gericht op het 
bevorderen van actief burgerschap 
en sociale integratie, en  
            c. is er mede op gericht dat 
leerlingen kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van 
leeftijdgenoten.”  
 
HOE WERKEN WE OP OBS de 
Meent AAN BURGERSCHAP EN 
INTEGRATIE: 
 
Nieuw is dit onderwerp niet, op 
school is dit onderdeel in vele 
vakken geïntegreerd. 
Dit kunt u vinden in: 
 
-           Het schoolplan 2015-2019 
 
-           De schoolgids 2016-2017 
 
-           Beleidsplan Agressie, 
Geweld en Seksuele Intimidatie, 
risico’s 
 
 In alle BAS-documenten, maar 
specifiek in:  
-Afspraken en Routines 
-Basiscommunicatie en  
 Schriftelijke correctie 
-Directe instructie 
-Voorspelbaarheid 

 
De verschillende methodes: 
o   Nederlandse Taal, het goed 
beheersen van je taal is een eerste 
voorwaarde 
o  Speurtocht, geschiedenis, waarin 
de Nederlandse en Europese 
staatsinrichting wordt besproken. 
o Wereld van verschil, 
aardrijkskunde 
o   Gymnastiek, lichamelijke 
gezondheid 
o  Leefwereld , natuur en techniek  
 

Extra: 
NPO Schooltv 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5Schoolorganisatie

Groep LeerkrachtenAantal leerlingen

 

 

CREATIEVE 
VORMING 
 
Het muziekonderwijs  wordt 
gegeven met behulp van  
Eigenwijs en Liedmachien.  
 
Handvaardigheid wordt  
gegeven aan de hand van de 
methode “MOET JE DOEN”. 
In de groepen 1 tot en met 8 
is deze methode aanwezig.  
 

LICHAMELIJKE 
OPVOEDING 
 
Voor de opbouw van de  
lessen lichamelijke 
opvoeding wordt gebruik 
gemaakt van de methode 
BASISLESSEN 
BEWEGINGSONDERWIJS.  
Het rooster vermeldt het  
aantal uren 
bewegingsonderwijs dat 
wordt gegeven aan de 
groepen 1 en 2. 
 
De groepen 3 tot en met 8 
gymmen 2 x per week (zie 
gym-rooster).  
 
 
 
 
 

SOCIAAL- 
EMOTIONELE  
ONTWIKKELING 
 
Tijdens de lessen 
sociaal-emotionele  
ontwikkeling maken we  
gebruik van Sociaal  
Emotionele 
kaarten.(SOEMO) en 
incidenteel werken we met 
het programma  “de Coole 
kikker” 
 
Naast bovengenoemde  
methodes maken we gebruik 
van de Pravoo-kaarten om 
de ontwikkeling van kinderen 
vast te leggen. (2 x per jaar) 
 

SCHOOLMAAT- 
SCHAPPELIJKWERK 
 
Onze schoolmaatschappelijk 
werkster is Lydian Kruze 
Sedna tel: 06-543 85 207 

 
 
 
 
 
 
 

DIGITALE  
SCHOOLBORDEN 
 
Alle lokalen zijn voorzien 
van digitale schoolborden. 
Deze borden bieden bij 
bijna alle lesactiviteiten de 
nodige ondersteuning.  
 

 
TECHNIEK 
 
De school heeft voor alle 
groepen een breed scala 
aan techniekmaterialen  
aangeschaft. Het team 
heeft het afgelopen 
cursusjaar deel genomen 
aan het  
Professionaliserings- 
arrangement Masterplan 
Ruimte voor Wetenschap 
en Techniek, ruimte voor 
talent Drenthe 2011-2016. 
Het komende jaar zal een  
beleidsplan ontwikkeld 
worden. We maken gebruik 
van  de doe map “Proeven 
van techniek”.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVITEITEN DIE IN DE SCHOOL BIJZONDERE 
AANDACHT KRIJGEN 
 

Kunst- en cultuuractiviteiten: 

 

In het kader van het kunstmenu bezoeken we met de kinderen diverse culturele 
activiteiten dit in samenwerking met het ” Atlas Theater, de muziekschool en het 
cultureel- centrum “De Deele”. 
Ook ontvangen we soms schrijvers van kinderboeken op school, die dan over hun werk 
vertellen.  
 
Leesbevorderingsactiviteiten: 

 

De liefde voor het boek wordt gestimuleerd door een aantal projecten: 
 

 “Project kunst van lezen” 

 “Boekenpret” (groep 1 en 2)  

 “Voorlezen” 

 “Tutorlezen” 

 "Gezondheid" 

 “Boekenkring”  
 
Verder geven we alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de gelegenheid om 3-wekelijks 
in klassenverband boeken te ruilen bij de bibliotheek.  
Voor de groepen 1 en 2 is er wekelijks boekenruilen op school.  
Daarnaast maken we gebruik van wisselende boekencollecties van de centrale 
Bibliotheek Emmen.  
In de klassen zijn bibliotheekjes ingericht. 
Er is door de school en de bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst getekend. 
Doelstelling van dit project is het positief stimuleren van leesgedrag en leesprestaties 
van leerlingen.  
In deze overeenkomst staan een 6 tal punten genoemd. Hierbij moet u denken aan: 
menskracht, collectie, ruimte, scholing, registratie en promotionele ondersteuning en  
leesvolgsysteem.  
Op deze manier is de school voortdurend bezig om de boekencollectie te vernieuwen. 
In de school is een documentatie centrum ingericht. 
 
Sportactiviteiten: 

 

1. Jaarlijks wordt er een sport- en speldag georganiseerd.  
2. Onze school doet mee aan het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi met als inzet     
           deelname aan het Nederlands Kampioenschap.  
3. Verder nemen we deel aan een plaatselijk voetbaltoernooi. 
4. Volleybalmiddag voor groep 4 en 5 
5. Brede Schoolactiviteiten  
6. Atletiekactiviteiten.  
7. Zwemmen. (bij mooi weer) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EXCURSIES/SCHOOLREIZEN 
 
De groepen 1 tot en met 6 maken ieder schooljaar een eendaagse schoolreis.  
Het vervoer is per bus. Om het jaar maken de groepen 7 en 8 een meerdaagse 
schoolreis.  
Voor deze schoolreizen kan gespaard worden.  
Het gespaarde bedrag wordt door de groepsleerkracht op een kaart bijgehouden.  
Zie voor meer informatie ons informatieboekje.  
 
De activiteitencommissie verzorgt in samenwerking met de school jaarlijks een aantal 
 wisselende activiteiten, zoals: 
 
• Maandsluitingen; 
• Sinterklaasviering; 
• Kerstdiner; 
• Nieuwjaarsactiviteiten; 
• Paasfeest; 
• Afscheidsavond voor en door ouders en leerlingen van groep 8.  
 

ONDERWIJSTIJD 
 
De leerlingen gaan in de eerste vier schooljaren tenminste 3520 uur en in de laatste vier  
schooljaren tenminste 4000 uur naar school. Opgeteld zitten leerlingen in de basisschool  
periode maar liefst 7520 uur op school.  
Per dag ontvangen de leerlingen ten hoogste 5 ½ uur onderwijs, waarbij een evenwichtige 
verdeling van de activiteiten in acht wordt genomen.  
De jongere kinderen (groep 1 tot en met 3) krijgen minder uren les dan de oudere 
kinderen (groep 4 tot en met 8). De kleuters zijn vrijdags vrij.  
Groep 3  heeft wekelijks een extra vrije middag (vrijdagmiddag) 
Voor verdere informatie over de schooltijden en vakanties verwijzen we u naar ons 
informatieboekje.  
 

LEERPLICHT 
 
In Nederland moeten alle kinderen van 5 jaar en ouder naar school, want onderwijs is  
onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Daarom is 
er een wettelijke leerplicht.  
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd 
verzuim.  
De gemeente ziet erop toe, dat alle leerplichtigen ook echt aan het onderwijs deelnemen.  
Een speciale leerplichtambtenaar oefent deze taak uit.  
Een kind van vier is nog niet leerplichtig. Dat betekent, dat het eventueel thuis mag blijven.  
Als u van dat recht gebruik wilt maken, dan moet u dit even aan ons melden. 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIE BUITEN DE  
VASTE VAKANTIEPERIODES 
 
Vanaf 5 jaar zijn de kinderen volledig 
leerplichtig. U moet zich dan houden aan de 
vastgestelde schoolvakanties, die ruim van 
tevoren bekend worden gemaakt. Als u een 
vakantie bespreekt, moet u de vakantieregeling 
strikt in acht nemen. Dat geldt ook voor 
wintersportvakanties of familiebezoek in het 
buitenland. De leerplichtwet staat niet toe, dat de 
ouders hun kind buiten de schoolvakanties 
onttrekken aan het onderwijs. Slechts in heel 
bijzondere gevallen mag de directeur een leerling 
vrij geven buiten de schoolvakanties om. Dat 
geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet 
in de schoolvakanties vrij kunnen nemen. U moet 
dan een verklaring van uw werkgever laten zien, 
waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op 
vakantie kunt. De directeur mag geen 
toestemming geven als het gaat om de eerste 
twee weken na de grote 
zomervakantie. Tegen beslissingen van de 
directeur en de leerplichtambtenaar kunt u een 
bezwaarschrift indienen.  
 

GEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM 
Als uw kind ziek is kan het niet naar school. Wij 
verwachten dan natuurlijk wel dat u ons even 
belt. Als kinderen zonder bericht de school 
verzuimen, dan neemt de groepsleerkracht 
contact op met de ouders. Alle verzuim wordt 
geregistreerd. Ongeoorloofd schoolverzuim 
moeten we melden bij de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Emmen. Voor uitgebreide 
informatie verwijzen wij u naar de notitie “Hoe 
werkt de leerplicht” uitgave van de afdeling 
Onderwijs! 

 

SCHORSING/VERWIJDERING 
VAN LEERLINGEN 
 

Leerlingen kunnen van school worden 
gestuurd. Zoiets gebeurt alleen als een 
kind zich ernstig misdraagt. Men spreekt 
dan van wangedrag. Het zal duidelijk zijn 
dat dit zelden of nooit aan de orde komt. 
Het schoolbestuur beslist over schorsing 
of verwijdering van leerlingen. Voordat een 
besluit wordt genomen hoort het 
schoolbestuur de verhalen van de 
betrokken groepsleraar en de ouders.  
Definitieve verwijdering van een leerling 
vindt plaats nadat het schoolbestuur 
ervoor heeft gezorgd, dat een andere 
school bereid is om de leerling toe te laten.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de  
directeur en bij de leerplichtambtenaren 
van de Gemeente Emmen: 
- mevrouw A. Ziengs : 

             tel.: 0591- 685855; 

-  mevrouw E. Lange: tel.:  

       0629078192. 

 
 
VERVANGING 
 
Als er geen vervanger is, hanteert de 
school het “noodprotocol vervanging”. Op 
school ligt het “noodprotocol“ ter inzage. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13
SPONSORING 
 
De school voert een terughoudend beleid 
ten aanzien van sponsoring. Wij doen zeker 
niet aan sponsoring wanneer er 
verplichtingen voor de school, leerlingen of 
hun ouders aan verbonden zijn. De school 
organiseert wel acties, bijvoorbeeld markten 
of verlotingen, om aan extra financiële 
middelen te komen. Een duidelijk beleid is 
nog niet aanwezig, maar zal in het komende 
schooljaar met de medezeggenschapsraad 
besproken en uitgewerkt worden.  

 
VEILIGHEID 

Logboek speeltoestellen 

Er is een logboek opgesteld en de  
speeltoestellen worden jaarlijks op veiligheid 
gecontroleerd. 
 

Gymmaterialen  

Ook de gymmaterialen in de speelzaal 
worden 
jaarlijks gecontroleerd. 
 

Ontruimingsplan 

Dit plan ligt ter inzage op school.  
Eén keer per jaar vindt er een  
ontruimingsoefening plaats.  
 

KLACHTENREGELING 
 
Als u het ergens niet mee eens bent, dan 
kunt u op de allereerste plaats terecht bij de 
leerkracht van uw kind. Wanneer er dan nog 
aanleiding toe bestaat, kunt u bij de 
directeur terecht. De volgende stap is, met 
uw klachten of aanmerkingen naar de  
medezeggen- schapsraad te gaan of naar 
de 
contactpersoon van onze school, daarna 
naar het bestuur van de school of de 
gemeente Emmen.  
Op school ligt de  
klachtenprocedure openbaar onderwijs in de 
Gemeente Emmen ter inzage. 
Voor contact- en  
vertrouwenspersonen zie eveneens ons 
informatie-boekje.  
Ook willen we u wijzen op de mogelijkheid 
om signalen op het gebied van discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, 
extremisme e.d. te melden bij het meldpunt 
vertrouwensinspecteurs. 
 
Tel: 0900-1113111. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. DE ZORG VOOR KINDEREN 
 

AANMELDEN VAN LEERLINGEN BIJ ONZE SCHOOL 

 
Ieder kind in Nederland mag naar school als het 4 jaar wordt. Wij hanteren geen wachtlijst. 
Aanmelden is mogelijk vanaf het moment, dat uw kind 2 of 3 jaar is. Op onze school 
mogen kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden al een paar ochtenden of 
middagen komen kennismaken. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten van groep 1 en 
2. Kinderen die van een andere basisschool komen, moeten in het bezit zijn van een 
onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving van de andere school.  
 

HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN SCHOOL  

 

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van elk kind op de voet. Dit gebeurt dagelijks door 
het werk van de leerlingen na te kijken en door te observeren. Iedere groepsleerkracht 
heeft een klassenmap en een zorgmap, waarin o.a. de volgende gegevens van de 
kinderen worden  
bewaard: 
 
a) namenlijst; 
b) regels/afspraken; 
c) ziekteverzuim; 
d) toetsgegevens. 
 

LEERLINGVOLGSYSTEEM 

 
In het kader van ons zorgverbredingsbeleid hanteren wij op school een (Cito)  
leerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het 
systeem bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. 
Het stelt de  
leerkrachten in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de 
leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en daar 
consequenties aan te  
verbinden. We maken daarbij onderscheid tussen problemen op: 
a) individueel niveau (ontwikkelt het kind zich volgens verwachting); 
b) groepsniveau (hoe ontwikkelt de groep zich); 
c) schoolniveau (hoe staat onze school t.o.v. andere scholen).  
 
In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem een aantal stappen: signaleren, analyseren,  

handelen, remediëren en evalueren. 



 
 
 
 

  
SPECIALE ZORG ALS HET MOEILIJK GAAT 
 
Zes tot acht maal per jaar hebben de groepsleerkrachten een gesprek met de interne 
begeleider van de school. Deze gesprekken gaan over het welbevinden en de vorderingen van de 
kinderen op de school. Als uw kind leerproblemen heeft, zal de groepsleerkracht extra  
aandacht geven. Als de problemen niet of onvoldoende afnemen, bespreekt de leerkracht het 
probleem met de interne begeleidster binnen de school. Verder krijgen we daarbij  
ondersteuning van iemand van het zogeheten “Consultatiegroep”. De Consultatiegroep  bestaat uit 
vier leden, die allen een brede werkervaring hebben in het onderwijs. Consultatiegroep + interne 
begeleider + leerkracht zoeken samen naar de beste hulp die aan een kind kan worden geboden.  
Soms is hiervoor een onderzoek noodzakelijk. Dit kan bestaan uit het afnemen van een toets of 
het observeren van het kind in de groep.  

 
HULP BIJ PROBLEMEN 
 
Als blijkt dat een leerling ergens op “uitvalt” dan stellen we voor dat kind een handelingsplan op. In 
het handelingsplan komt te staan welke extra hulp er wordt gegeven en gedurende welke periode. 
Soms maken we met de ouders de afspraak dat een kind voor één of meer vakken met een 
aangepast vereenvoudigd programma gaat werken. Het spreekt vanzelf, dat het eindniveau dan 
lager ligt dan dat van een gemiddelde leerling. Bij het kiezen van een school voor  
vervolgonderwijs moet daarmee terdege rekening worden gehouden. Het kan gebeuren dat 
ondanks alle hulp en inzet niet de gewenste vooruitgang wordt geboekt. Bij grote en  
hardnekkige problemen of leerachterstanden laten we een onderzoek uitvoeren door een  
deskundige van buiten de school. Meestal is dat een psycholoog of pedagoog. Voor zo’n  
onderzoek is toestemming nodig van de ouders. Uit onderzoek kan blijken dat het kind op zijn 
plaats is op een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO). Deze scholen hebben kleine  
groepen en beschikken over meer deskundigen om leerlingen met leerproblemen,  
gedragsproblemen of stoornissen te helpen in hun ontwikkeling. Ouders beslissen zelf over een 
eventuele aanmelding.  
 
Passend Onderwijs  

Sinds1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet 
zijn dat:  
 
• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen  
 samenwerken;  
 
• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te 
 zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke 
  onderwijsbehoeften van een kind);  
 
• Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale 
  ondersteuning aan  
 leerlingen vanuit onderwijs en zorg;  
 
• Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio  

geregeld kan worden. 
 

Samenwerkingsverband  

 
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen.  
Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger – Odoorn zijn verenigd in 
het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 

 
Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning 
er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. 
Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning er is. De basis- en school specifieke 
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit 
profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.  
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur gezocht 
naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor 
ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit 
traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. 
Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die 
school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende 
plek te zoeken.  
Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.  
 
Speciaal (basis)onderwijs  

 
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u als  
ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van 
Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een  
toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de 
school.  
 
Meer informatie voor ouders  
 
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om 
Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact 
met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een 
belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 
 Het samenwerkingsverband 22.02 heeft een eigen website: http://www.swv2202.nl  
Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over 
het  
ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.  
 
(*) voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een 
plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen, bij resp. Visio en Kentalis 
Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of een leerling toelaatbaar is. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra aanvullende zorg    
 

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
biedt scholen verschillende diensten aan 
voor de leerlingen, ouders en 
medewerkers van de school. Deze 
diensten zijn de screenings, spreekuren, 
het zorgteam, logopedie en vaccinaties. 
 
Screening in groep 2 en 7 

Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden  
schriftelijk uitgenodigd voor een screening 
door de assistente Jeugd 
Gezondheidszorg. Voordat deze screening 
plaatsvindt ontvangen de ouders een 
uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen 
zij verdere informatie en een  
vragenlijst.  Blijkt uit de screening dat de 
leerling  extra zorg nodig heeft of hebben 
de ouders aangegeven vragen te hebben, 
dan worden zij uitgenodigd op een 
spreekuur bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. 
Ook een leerkracht of de intern begeleider 
kan, in overleg met de ouders, een kind  
aanmelden voor het spreekuur. De 
spreekuren zijn op school of in de buurt. 
 

Spreekuur  

Waarvoor naar een spreekuur? 
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld 
groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, 
horen en zien, dan kan dit met de 
jeugdarts worden besproken. De 
jeugdverpleegkundige kan helpen bij 
vragen rondom opvoeding, leefstijl, 
psychosociale problemen, pesten, 
faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht. 
 

Wie houdt het spreekuur? 

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
houden spreekuren op de school of in de 
buurt van de school. Alle leerlingen en ook 
ouders kunnen een afspraak maken.  
Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen 
ook een leerling aanmelden voor het 
spreekuur, maar alleen als de leerling 
en/of ouders daarvoor 
toestemming hebben gegeven. 
 

 

Het zorgteam 

Op de meeste scholen werken 
professionals samen, zoals de intern 
begeleider, jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige en  
schoolmaatschappelijk werk. Zij 
ondersteunen school, leerling en ouders 
bij gezond opgroeien. 
 

Logopedie  

Op de meeste scholen wordt een  
logopedische screening aangeboden in 
groep 2 door een logopediste van GGD 
Drenthe.  
Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie 
voor meer informatie over logopedie. 
 

Afspraak maken? 

Een afspraak maken voor het spreekuur 
kan via onderstaand telefoonnummer of  
emailadres. Vermeld in de e-mail altijd 
de naam, de geboortedatum en de 
school van de leerling.  
 
(0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 13.00 uur) 

 jgz@ggddrenthe.nl  

 

Vaccinaties 

De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar 
een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus 
en polio (DTP) en een vaccinatie tegen 
bof, mazelen en rode hond (BMR). 
Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 
/13 jaar oud zijn, een oproep voor een 
vaccinatieserie tegen 
baarmoederhalskanker. De oproep voor 
de vaccinaties wordt naar het huisadres 
van de leerling gestuurd.  
In deze oproep staat aangegeven waar 
de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal 
niet op school zijn. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OVERGANG NAAR HET VOORGEZET 
ONDERWIJS 
 

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een hele stap. De 
school probeert zowel ouders als kinderen te begeleiden bij hun keuze.  
Vooral de leerkracht van groep 8 speelt hierbij een belangrijke rol.  
 
Het advies 

 
Gedurende de tijd dat het kind op de basisschool zat is er regelmatig contact geweest 
tussen ouders en groepsleerkrachten; ouderavonden, rapportbesprekingen en eventueel  
aanvullende contacten als daar aanleiding voor was.  
Kortom, de leerkracht van groep 8 en de ouders hebben een beeld van de leerling. 
De school maakt gebruik van de plaatsingswijzer. Hierin staan de CITO uitslagen van 
groep 6, 7 en 8. 
Deze toetsen geven de leerkracht van groep 8 een redelijk inzicht in het niveau van de 
leerling. 
Tijdens het laatste gesprek met de ouders worden de resultaten en bevindingen 
besproken.  
Bij de eerste contactavond in groep 8 vertelt de groepsleerkracht aan welke schooltype 
hij/zij denkt.  
 
 
Informatie 

 
Aan de hand van de lessen op school, krijgen de kinderen informatie over de 
verschillende scholen in het voortgezet onderwijs, over de doorstroommogelijkheden, over 
de eisen, over verschillende beroepen. Al deze lessen staan in het licht van “waarom wil ik 
naar die school, kan ik ook wat ik wil?”. Kortom, er wordt geprobeerd de kinderen bewust 
te maken van hun keuze. Ze krijgen als ondersteuning materiaal over het voortgezet 
onderwijs, dat ze mee mogen nemen naar huis.  
Elk jaar wordt er een informatiebijeenkomst voor ouders georganiseerd. Op deze avond 
zijn vertegenwoordigers van alle scholen van voortgezet (openbaar) onderwijs aanwezig 
om uitleg te geven en om vragen te beantwoorden.  
 
Open dagen 

 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden open dagen. Ouders wordt aangeraden die 
te bezoeken samen met de kinderen.  
 
Andere voorbereiden activiteiten 

 
Bijvoorbeeld werken met een agenda, oud leerlingen uitnodigen die iets vertellen, de route 
naar de nieuwe school fietsen, werken met het boekje Tjoezz, één of meer dagen werken 
als op het voortgezet onderwijs.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Contacten 

 
 
Naast de gebruikelijke onderwijskundige rapporten, een uitschrijfformulier en een afschrift 
van de CITO-uitslag die naar de ontvangende school worden gestuurd, informeren we de 
scholen zo nodig ook mondeling over deze leerlingen. 
Omgekeerd krijgen wij ook informatie over hoe onze oud-leerlingen het doen. Dat geldt 
alleen voor het eerste jaar, van de overige jaren ontvangen we alleen de rapportcijfers. We 
blijven onze leerlingen volgen. Indien een leerling tussentijds van basisschool verandert, 
wordt ook een onderwijskundig rapport opgesteld.  
De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Na ondertekening wordt het rapport  
opgestuurd naar de volgende school.  
 
Beleidslijn Oriëntatiedagen / Doe-dagen Voortgezet Onderwijs: 

 
Steeds meer scholen organiseren zgn. oriëntatiedagen, doe-dagen, gewenningsdagen voor 
hun toekomstige leerlingen van de basisschool. Om hier voor de betrokken kinderen en hun 
ouders en ook de school een duidelijke beleidslijn te creëren, hoe hier mee om te gaan in 
de tweede helft van een schooljaar voor de kinderen in groep acht de volgende afspraken: 
 
Voordat de definitieve schoolkeuze bekend is:  

 
De leerlingen worden één keer in de gelegenheid gesteld om onder schooltijd deel te 
nemen aan een zgn. oriëntatie dag op een school voor voortgezet onderwijs naar keuze.  
De betrokken ouders zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij de desbetreffende 
school, regelen zelf het vervoer op die dag en zorgen voor een tijdige melding bij de 
directie.(twee weken van te voren) 
 
Nadat de definitieve schoolkeuze bekend is: 

 
De leerlingen worden één keer in de gelegenheid gesteld om onder schooltijd een 
zogenaamde doe-dag / gewenning dag mee te maken op de school voor voortgezet 
onderwijs waar ze definitief naar toe zullen gaan.  
De betrokken ouders zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij de betrokken 
school, regelen zelf het vervoer op die dag en zorgen voor een tijdige melding bij de 
directie. (twee weken van te voren). 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

5. ONZE LEERKRACHTEN                                       
 
De kern van het schoolteam bestaat uit 
groepsleerkrachten. 
 
Groepsleerkrachten hebben een lesgevende 
taak. Daarnaast verrichten ze een aantal 
algemene werkzaamheden, zoals: 
 
• Deelname aan na- en bijscholing en   
           cursussen om hun kennis  op peil te   
           houden; 
• Het deelnemen aan  
 teamvergaderingen; 
• Het onderhouden van contacten met 
 collega’s, ouders, begeleidingsdienst,  
           enz.; 
• Het vormen en begeleiden van  
          aanstaande leraren (stagiaires van de 
 PABO, Drenthe College); 
• Het verrichten van overige  
           werkzaamheden ten behoeve van de         
           goede gang van zaken in de school. 
 Daarom is er voor de leerkrachten een     
           taakverdelingslijst opgesteld.  
• Het deelnemen aan Ouderraad en  
 Medezeggenschapsraad    
           vergaderingen  
 
 

 
 
 
 
Als een leraar door ziekte geen les kan  
geven kijken we binnen de school naar 
andere mogelijkheden.  
Door deeltijdwerk is het soms mogelijk om 
werktijden te ruilen. Als ook dat geen 
uitkomst biedt, verdelen we de leerlingen 
van de zieke leerkracht over andere 
groepen. Een dergelijk noodgreep passen 
we maximaal één dag toe. Daarna zijn we  
genoodzaakt om de kinderen van een 
groep naar huis te sturen.  
De ouders worden daarvan op de eerste 
dag schriftelijk in kennis gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke leraar heeft bij een volledige baan 
recht op arbeidsduurverkorting. Hierdoor 
worden de lessen af en toe waargenomen 
door de “ADV-leerkracht”.  
 
Als een leraar door ziekte geen les kan  
geven kijken we binnen de school naar 
andere mogelijkheden. Door deeltijdwerk 
en ADV is het soms mogelijk om 
werktijden te ruilen. Als ook dat geen 
uitkomst biedt, verdelen we de leerlingen 
van de zieke leerkracht over andere 
groepen. Een dergelijk noodgreep passen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsindeling 2016-2017 
 
Op de tel datum van 1 oktober 2016 staan er  leerlingen bij onze school 
ingeschreven. Dit betekent concreet dat we het komende schooljaar 5 (combinatie) 
groepen gaan  
vormen.  

 

 

1/2 

 

 

3/4 

 

 

5/6
 

 

7/8
 

 
 

 

 

 

            25 leerlingen 
             (+instroom) 

 

 

 

            25 leerlingen 

           

 
 

 

 

            24 leerlingen
 

 

 

 

            21 leerlingen 
 

 

 
 

 

Juf Henriëtte Gort  

(ma, di, wo) 

Juf Marja Abercrombie 

(ma) 

Juf Trientje Goossen de Boer 

(di, wo en do) 

Juf Berdien 

(ma,di,wo) 

Juf Paulien Vrieling 

(do,vr) 
 
 

Juf Brigitte Bruins 
maandagmiddag ICT uren 
Vervanging  Meester Jaap 

 

 

 

Juf Carolien Springer-Rass 

vrijdagmiddag ICC uren 

 

vervanging meester Jaap 
 

ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

 
- Interne leerlingbegeleider:  
 de interne leerlingbegeleider is  belast met de taken zoals omschreven in    
          hoofdstuk 4. 
- Arbo-coördinator/coördinator informatie en communicatie technologie (ICT-er)/  
 bedrijfshulpverlener: 
 op onze school is aantal leerkrachten hiervoor opgeleid. Zij kunnen    
           geraadpleegd worden voor advies en hulp op het gebied van veiligheid en   
           milieu. Voor deze functies  zijn geen lesvrije uren beschikbaar; 
- stagiaires: 
 jaarlijks lopen een aantal studenten van de PABO stage bij ons op school.      
Afhankelijk van hun studiejaar zijn ze een dag, een week of enkele weken achtereen 
op de  stageschool. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een stagemap. 
Ook zijn er regelmatig studenten van het Esdal College, Drenthe College en de 
praktijkschool. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DE OUDERS 
 
CONTACTEN MET OUDERS  

 
Op onze school geven we op allerlei manieren vorm aan de contacten tussen ouders en 
school. We proberen de relatie tussen gezin en school te verstevigen op de volgende 
manieren: 
 
• informatie-uitwisseling en voorlichtingsactiviteiten; 
• het uitbrengen van het nieuwsbulletin “Vogelvlucht”;  
• het organiseren van een informatieve/zakelijke ouderavond; 
• het organiseren van “zogenaamde omgekeerde 20 minuten gesprekken, waarbij   
           ouders leerkrachten informeren over hun kind. 
• het houden van 2 contactavonden (rapportbesprekingen), waarbij de vorderingen    
           van uw kind op school worden doorgenomen; 
• klassen- c.q. introductie-avonden, waarbij de leerkrachten uitleg geven over hun   
           werkwijze en het lesprogramma. Dit gebeurt meestal aan het begin van het    
           schooljaar; 
• uitnodigingen in samenhang met een project (thema-avond); 
• door ouders te betrekken bij het leren lezen. 
• individuele kwaliteitsgesprekken met ouders. 
• via Schoudercom (school-oudercommunicatie) 
 
 
DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 
Deze is samengesteld uit klassenouders en personeel.  
Samen worden allerlei activiteiten in en om de school 
georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld:  
sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, speldagen en  
nog vele andere zaken. Elke ouder kan zich  
bij een vacature zelf beschikbaar stellen.  
Ook kunnen zij door ouders of leerkrachten  
worden gevraagd.  
 
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 
Op onze school hebben drie ouders en 
 drie leerkrachten zitting in de MR.  
In de wet medezeggenschapsraad zijn  
de bevoegdheden van de MR  
vastgelegd. In de Gemeente Emmen 
 is dit vertaald in een Reglement  
Medezeggenschap Basis- en  
Speciaal-onderwijs. In dit  
reglement staat nauwkeurig  
omschreven hoe de gang van zaken 
 over de medezeggenschap is  
geregeld en wie plaats kunnen nemen  
in de MR en welke procedure  
daarvoor moet worden gevolgd.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OVERBLIJFMOGELIJKHEDEN 
 

Overblijven  

 
De school stelt een ruimte beschikbaar voor de tussen schoolse opvang. 
In overleg met de OR zijn de volgende punten opgesteld: 
 
• Kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van huis (onder eten en drinken 
 wordt  verstaan: brood, melk, chocolademelk etc. geen frisdrank en dergelijke). 
• Kinderen moeten 's morgens aangemeld worden.  
 (voor  09.00 uur). Dit zodat overblijfkrachten niet voor verrassingen komen te 

staan. 
• Na het eten kunnen de kinderen buiten op het schoolplein of binnen in de  
 overblijfruimte spelen. 
 
Uiteraard is het belangrijk dat kinderen zich (ook) tijdens het overblijven fatsoenlijk weten 
te gedragen, daarom gaat er gewerkt worden met gele en rode kaarten 
Mochten kinderen zich niet weten te gedragen dan krijgen zijn een waarschuwing  
(gele kaart ) mee. U wordt daar als ouders van op de hoogte gesteld. 
Gaat het daarna nog niet dan volgt er een rode kaart en zult u op zoek moeten naar een 
andere regeling. 
 

OUDERBIJDRAGE 

 
Dit is een vrijwillige financiële bijdrage. 
De hoogte van het bedrag is vastgesteld door de MR. 
Dit geld wordt o.a. gebruikt voor het bekostigen van allerlei activiteiten, zoals 
Sinterklaas, kerstmaaltijd en andere culturele activiteiten.  
 

SCHOOLVERZEKERING 

De school heeft geen verzekering voor de leerlingen afgesloten. De eigen WA-
verzekering is in voorkomende gevallen van toepassing. Verder heeft het bestuur een 
WA verzekering afgesloten voor de scholen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. DE ONTWIKKELING 
VAN HET ONDERWIJS  
 

In hoofdstuk 2 heeft u al kunnen lezen waar 
we als school voor staan.  
Door te werken met BAS (Bouwen Aan  
Adaptief Onderwijs) willen we onze 
leerlingen de ruimte geven om mede 
verantwoordelijk te worden voor hun eigen 
leerproces. 
Er is veel aandacht voor het plannen van 
taken, het leren oplossen van problemen, 
het leren zoeken naar eigen oplossingen,  
uitgestelde aandacht en het trainen van  
sociale vaardigheden. 
Voor de komende periode (2015-2019) zijn 
in het beleidsplan speerpunten 
geformuleerd. 
 

Een aantal van deze speerpunten zijn: 

 
• BAS  
• Kwintoo kwaliteitskaarten 
• Scholing rekencoördinator  
• Scholing Cultuur coördinator  
• Hoog/meer begaafdheid (Levelwerk) 
• Burgerschapskunde 
• Opzetten Kinderraad (evaluatie van 

en door leerlingen) 
• Deelname project Kunst van Lezen 
• Deelname brede school 
• Passend onderwijs (1 zorgroute) 
• Gesprekken met ouders/kinderen  
• Referentie niveaus  
 
Naast deelname aan bovengenoemde  
speerpunten is het beleid van de school er 
op gericht om de combinatiegroepen zoveel  
mogelijk te splitsen in enkele groepen. 
Op deze manier kunnen leerkrachten door 
middel van verlengde instructie meer 
aandacht aan de individuele leerling geven 
(opbrengst gericht werken) Alle 
beleidsvoornemens zijn verwerkt in het 
schoolplan 2011-2015 en weer 
onderverdeeld in de diverse jaarplannen.  
Deze plannen zijn goedgekeurd door de 
medezeggenschapsraad. De diverse 
plannen liggen op school ter inzage. 
 
 
 

 

Zorg voor de relatie school en omgeving 

 

Met de openbare scholen in  

Emmer-Compascuum is er regelmatig contact  

(Brede school en managementoverleg) over 
allerlei zaken aangaande het onderwijs. 
Indien nodig ook met het bijzonder onderwijs. 
Er zijn een aantal gezamenlijke 
buitenschoolse activiteiten.  
De school heeft een peuterspeelzaal/BSO 
inpandig 
 
In de afgelopen periode is er door de  
gemeente gewerkt aan een gezamenlijk 
overdrachtsformulier. Bij deze besprekingen 
zullen ook andere instanties (buurtnetwerk/ 
jeugdhulpverlening) worden betrokken. Naast 
bovengenoemde instanties werken we samen 
met de volgende instellingen: 
 
• de bibliotheek; 
• de buurtvereniging  
• sportclubs; 
• politie (wijkagent) 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     2     3  4 

 
DMT 2009     3 medio     21,00     21,2 

DMT 2009     4 medio     49,00     54,6 

RW 3         4 medio   151,00   158,9 

RW 2012     6 medio     79,00     75,1 
BL 2012     6 medio      26,00                   26,2 

8. DE RESULTATEN VAN 
HET ONDERWIJS 
 
Kwaliteitszorg 

 
De resultaten van ons onderwijs zijn  
afhankelijk van een aantal factoren. 
De kinderen die wij op school krijgen zijn 
verschillend van aanleg en daar spelen we als 
school op in. 
Door middel van moderne onderwijsmethoden en 
goed gemotiveerde leerkrachten proberen we de 
mogelijkheden van de kinderen zo  
optimaal mogelijk te ontwikkelen. 
We bewaken dit door een leerlingvolgsysteem te 
gebruiken voor alle kinderen. 
Meerdere keren per jaar worden de kinderen op 
een aantal onderdelen getoetst. 
 

Deze toetsen zijn: 

 
• taal voor kleuters  
• rekenen voor kleuters 
• begrijpend lezen  
• rekenen en wiskunde  
• spelling (taal)  
• woordenschat  
• DMT en AVI 
 
De resultaten van deze toetsen worden door de 
leerkrachten geanalyseerd en daar waar nodig 
worden maatregelen genomen om het onderwijs 
te verbeteren.  
Kinderen die een achterstand hebben krijgen 
daarvoor speciale aandacht en leerstof. 
Leerkrachten bij ons op school krijgen jaarlijks 
scholing om de kwaliteit van het onderwijs te  
verhogen. Daarnaast maken we gebruik van de 
zogeheten kwaliteitskaarten van Kwintoo. 
Deze kaarten zijn volgens een cyclus van 4 jaar 
vastgezet. Iedere leerkracht stelt een  
persoonlijk ontwikkelingsplan op. 
De directeur voert elk jaar met alle  
onderwijsgevende afzonderlijk een  
functioneringsgesprek waar het persoonlijk 
ontwikkelingsplan onderdeel vanuit maakt. 
Vanuit deze gesprekken kan het functioneren van 
onderwijsgevenden verbeterd worden. 
Een keer in de 4 jaar volgt er een  
beoordelingsgesprek. 
 

Inspectienormen:  

     
Toets = 1 
Afname = 2 
Inspectienorm = 3 
gemiddelde vaardigheidsscore = 4 
 

Trend:  

 
We vallen in de categorie meer dan 15%  
gewichtsleerlingen. 
Over de hele linie valt op dat onze leerlingen 
veel moeite hebben met het onderdeel 
spelling. 
De scores zijn over het geheel genomen 
overwegend boven de norm. 
 

Analyse: 

 
• Groep 3/4 en 7/8   kent veel  
 leerlingen met de nodige problematiek.  
 (ADHD,PDD-NOS, ASS) 
 
• Bij een aantal  leerlingen  is er 

vermoeden van dyslexie. 
 
• 1 leerling krijgt dyslexie begeleiding van    

Timpaan  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
School         2013        2014        2015       2016 

Basis met LWOO 2 0 2 2 

Basis (OPDC)                                                                                                       0 0 0 2 

Basis           0 0 0 1 

Kader/Basis  4 (2 
LWOO) 

6 (1RZB) 2 0 

Kader/Gemengde 
leerweg                                                                                    

0 0 0 2 

Kaderberoepsgericht
  

1 0 2 1 

Kaderberoepsgericht/TL 0 0 2 1 

TL 1(1LWOO) 3 0 2 

Mavo/Havo 1 0 0 0 

TL/Havo 1 0 2 1 

Havo 0 0 0 1 

Havo/VWO 4 1 2 0 

VWO 0 0 0 0 

VWO + 0 0 0 1 

Gymnasium 0 0 0 0 

Praktijkonderwijs 0 1 2 0 

 

 
 
 

 
 
 

Jaar      2013  2014  2015              2016 

Gemiddelde Cito score    535,8  529,2*  533,3             530,8 

Inspectienorm*     530,6*            532,9  531,6             531,8 
 

 

* op basis van gewichtsleerlingen 
Naar welk vervolgonderwijs zijn onze leerlingen uitgestroomd: 

 
 
 
 

 

UITSTROOM VOORTGEZET ONDERWIJS: 
 
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van: 

 
• de capaciteiten van het kind (wat kan het kind) 
• de kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen) 
• omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden) 
 
 
Wij stellen ons als doel om het maximale uit ieder kind te halen. 
Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. 
De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het 
beste past bij de capaciteiten van uw kind. 
De leerresultaten worden aan het eind van groep 8 vastgesteld door middel van 
de Cito-eindtoets, alle leerlingen maken deze toets. 
De leerlingen die veel moeite met de stof hebben maken de “niveautoets”  
De gemiddelde landelijke standaard score ligt rond de 533. 
 

 

De scores van onze school zien er over de laatste 4 jaar als volgt uit: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
9. DE PROCEDURE 
VAN DE SCHOOLGIDS   
 
De schoolgids wordt aan de ouders 
uitgereikt bij inschrijving van hun kind en 
jaarlijks na vaststelling van een nieuwe 
gids.  
De medezeggenschapsraad heeft  
instemmingsrecht.  
 
2016-2017 
 
 

10. DE BIJLAGEN BIJ 
DE SCHOOLGIDS   
 
De bijlagen zijn in bezit van school. Indien 
de school niet beschikt over een bijlage, is 
de instelling vermeld waar men terecht kan 
voor informatie. De afdeling onderwijs 
beschikt eveneens over genoemde bijlag 
 
 

Bijlage  
 
Protocol doorstroming : in bezit van school 
 
Pestprotocol   : in bezit van school 
 
Protocol burgerschap : in bezit van school 
 
Leerplicht    : in bezit van school  
 
Schorsing + verwijdering  : in bezit van school  
 
Noodprotocol vervanging  : in bezit van school  
 
Klachtenregeling   : in bezit van school  
 
Vrijwillige ouderbijdrage  : VOS/ABB  
      (Internet)  
Hoofdluisreglement   : 
school specifiek * 
 
Informatie-boekje : in het bezit van de      
   ouders . 
 
Toelatingsprocedure/ : in bezit van school 
Intake 
 
* Indien nodig verkrijgbaar bij G.G.D.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Bijlage Schoolgids 
Veiligheidsplan  
 
Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige leeromgeving is 
noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor leerkrachten 
en overig personeel van de school. Zij moeten naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen.  Een school 
is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van 
anderen wordt aangetast. Een veilige school is: 
- een plek waar rust heerst,  

- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig  
  weten,  
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.  
 
Een veilige school is het meest gebaat bij een heldere en duidelijke gezamenlijke aanpak. De opzet en 
organisatie van het veiligheidsbeleid is complex en vergt een langdurige inzet van meerdere personen in 
verschillende functies binnen de schoolorganisatie, veelal in samenwerking met andere partijen buiten school, 
zoals Politie, Gemeente, Bureau Jeugdzorg e.d.  
 
Het veiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale , psychische en fysieke veiligheid.  
De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, 
discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. De fysieke 
veiligheid heeft te maken met de inrichting van het gebouw.  
We streven naar een leef-en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich 
positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke 
voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.  
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie 
en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen 
adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 
Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te voorkomen en 
voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en  
-omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen  
zich daarbinnen veilig gedragen. 
 
Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het veiligheidsbeleid van de school.  
U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de Locatieleider..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


