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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke 
missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Openbare Basisschool De Meent

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Meent
Eerste Koppelveenweg 2
7881EG Emmer-Compascuum

 0591351660
 http://www.obs-meent.nl
 administratie@obs-meent.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Jaap ter Maat locatieleider@obs-meent.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.501
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

99

2019-2020

Obs de Meent wordt bezocht door ongeveer 88 leerlingen. We werken hoofdzakelijk in 
combinatiegroepen.

Kernwoorden

Onderwijs op maat (adaptief)

Vertrouwen en respectProfessionele cultuur

Laagdrempelig Overlegstructuur

Missie en visie

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.

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.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Om dit te bereiken hebben we de volgende algemene uitgangspunten:   
&bull; ieder kind heeft de innerlijke drang om zich te ontwikkelen; al kan de mate waarin verschillen
&bull; ieder kind is uniek en daardoor zal de ontwikkeling verschillend  verlopen
&bull; d.m.v. diverse didactische werkvormen en taakplanning, proberen we de persoonlijke 
ontwikkeling en het actief leren te bevorderen
&bull; het onderwijs zo in richten dat er van een doorgaande ontwikkelingslijn sprake is
&bull; het onderwijs niet beperken tot kennis en vaardigheden, maar ook aandacht besteden aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve en motorische ontwikkeling
&bull; ieder kind gedurende hun schooltijd leren een houding te ontwikkeling die zich kenmerkt door 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit
&bull; het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, waardoor het kind niet bang is voor het maken van 
fouten en het durven nemen van initiatieven

Prioriteiten

Op clusterniveau 
Omdat onze school onderdeel is van cluster 2 en onze teamleden onderdeel zijn van het onderwijsteam 
van ons cluster zijn er bepaalde ontwikkelingen die wij samen met onze collega-scholen oppakken. U 
moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende zaken:   
- Opzetten van een technieklijn voor alle leerlingen van ons cluster 
- Organiseren van de doorgaande lijnen tussen de voorscholen en onze basisscholen
- Invoering van slimmere plannings- en handelingsformulieren voor de leerkrachten 
- Coördineren van de RI&E voor al onze scholen 
- Gezamenlijk oppakken van administratieve / beleidsmatige zaken   

Telkens is één van de locatiedirecteurs of de Clusterdirecteur verantwoordelijk voor een dergelijke klus 
waardoor de andere locatiedirecteurs dit niet voor zijn / haar eigen school ook nog een keer moet 
uitwerken.   Alle ontwikkelpunten van ons onderwijscluster staan vermeld in het clusterplan en is 
besproken tijdens een vergadering van de gezamenlijke MR-en van de vier scholen.   

Op schoolniveau   
Naast de ontwikkeling op clusterniveau werkt onze school ook aan eigen, school specifieke, 
ontwikkelpunten. 
Onze school zal zich dit schooljaar o.a. bezig gaan houden met:      
- Techniek    
- Doelgericht onderwijs 
- Doorgaande lijn creëren peuters/kleuters 
- Ontwikkelen leerstrategieën bewegend leren    
- Inzetten Chromebook bij het onderwijsaanbod 
- Passende perspectieven 
- Fusie met de Runde   

Deze ontwikkelpunten zijn vastgelegd in het jaarplan van de school en besproken met het team, de 
Clusterdirecteur en de MR van onze school.
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Identiteit

Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun 
talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen leggen voor hun 
latere leven. De gemeente Emmen zorgt, in de rol van schoolbestuur, voor een uitdagende en kansrijke 
leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de nieuwste leermethoden aangeboden worden voor 
leerlingen en medewerkers. Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het uitgangspunt van Openbaar 
Onderwijs Emmen. Zo houden we onze dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt om creatieve oplossingen, 
zeker nu op sommige scholen het aantal leerlingen daalt.   

Het schoolbestuur van Openbaar Onderwijs Emmen telt 28 openbare basisscholen, een school voor 
speciaal onderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In een slagvaardige en 
toekomstbestendige onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces centraal. We streven naar een zo 
hoog mogelijke onderwijsopbrengst voor iedere leerling.  Om dit te kunnen bereiken is in 2016 een 
verandering in de organisatiestructuur doorgevoerd. De scholen zijn geclusterd in 9 onderwijsteams, 
per onderwijsteam één clusterdirecteur en op elke school een locatiedirecteur. De clusterdirecteur 
geeft integraal leiding aan een cluster van scholen en hun locatiedirecteurs m.b.t. de bedrijfsvoering, 
het onderwijs en personeel. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie op de 
school en is het aanspreekpunt voor ouders.  De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk 
en organisatorisch nauw met elkaar samen. Op deze manier wordt er kennis en expertise gedeeld en 
uitgewisseld.
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Cluster 2 – Emmer Compascuum

Binnen Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) wordt er gewerkt met clusters van scholen. Deze scholen, 
in ons geval de 4 openbare scholen binnen het dorp Emmer-Compascuum, hebben elk een 
locatiedirecteur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De locatiedirecteur is het 
aanspreekpunt voor ouders. De teamleden van de 4 scholen binnen ons cluster vormen samen één 
onderwijsteam en versterken elkaar. Het totale cluster staat onder leiding van een clusterdirecteur. Hij 
is gesprekspartner voor de locatiedirecteuren en de MR-en en is eindverantwoordelijke voor het 
onderwijsproces op onze scholen.

Hieronder vindt u de namen van de locatiedirecteuren en de clusterdirecteur.

Clusterdirecteur: Jeroen Imbos
Locatiedirecteur Obs de Meent: Jaap ter Maat
Locatiedirecteur Obs de Bente: Vacature vanaf 2020-2021
Locatiedirecteur Obs de Runde: Yvonne Gerdes
Locatiedirecteur Obs de Dreef: Hetty Boezen

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Bij verlof van personeel is dit meestal tijdig bekend.
We zullen dit intern met eigen personeel of met vervanging proberen op te lossen.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

21 u 45 min 21 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

23 u 45 min 23 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• BSO/Voorschool

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, BSO Kinderfeest. We gebruiken daarbij Puk & Co.

Peuters gaan 3 ochtend naar de voorschool.

In totaal 10 uur

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Binnen deze basisondersteuning onderscheiden we de volgende zorgniveaus: 
·         Leerlingen die cognitief en gedragsmatig geen extra ondersteuningsbehoefte hebben. 
·         Leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, hetzij op cognitief, hetzij op gedragsmatig 
niveau. Zij worden in de klas door de leerkracht begeleid. 
·         Leerlingen die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben en intensievere 
begeleiding nodig hebben. Op schoolniveau worden extra gegevens verkregen middels bijv. 
diagnostisch onderzoek, observaties door de intern begeleider, vragenlijsten, kindgesprekken. ·         
Leerlingen met specifieke behoeften die zich niet naar vermogen ontwikkelen, worden ingebracht bij 
de Consultatiegroep. 
De Consultatiegroep kan een beroep doen op interne expertise, zoals adviseurs passend onderwijs, een 
orthopedagoge en een gedragsspecialist. Zij adviseren ook over de aanvraag van extern onderzoek of 
over het inzetten van externe hulp, zoals bijv. het paramedisch team. 
Ondersteuningsstructuur 
Obs de Meent is een school met gemiddeld 100 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 of 5 
(combinatie)groepen, te weten groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. Elke groep heeft 
vaste leerkrachten. Dit kan één leerkracht zijn, maar ook een duobaan komt voor. Naast de 
leerkrachten beschikt de school over een Locatieleider, een intern begeleider . Indien noodzakelijk kan 
een onderwijsassistent ingeschakeld worden De onderwijsassistent werkt dan op basis van toegekende 
arrangementsgelden. Het aantal uren kan dus per schooljaar verschillen. Door het volgen van diverse 
opleidingen, cursussen en (team)scholingen, hebben wij op diverse gebieden de nodige expertise  
binnen ons cluster. Daarnaast kunnen wij de Consultatiegroep inschakelen. De Consultatiegroep 
bestaat uit adviseurs passend onderwijs, een gedragsspecialist en een orthopedagoog. Onze school 
werkt samen met gespecialiseerde scholen, waarop we een beroep kunnen doen. Hierbij valt te denken 
aan het expertisecentrum voor anderstaligen, de Tine Marcusschool (voor kinderen die problemen 
hebben met horen of taalontwikkeling) en de scholen voor S(B)O binnen ons samenwerkingsverband. 
Voor ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, werken we samen met de Toegang en de 
gebiedsteams van Sedna. Zij bieden ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, zowel thuis als op 
school. Op schoolniveau worden bijv. lessen gegeven over sociale onderwerpen waar leerlingen mee in 
aanraking (kunnen) komen. Ook een SoVa-training en maatschappelijk werk op school behoort tot de 
mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de gezondheidszorg, zoals de 
schoolverpleegkundige, de schoolarts en de logopediste.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

8



Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider -

Onderwijsassistent 6

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

SOEMO-kaarten

2 x per jaar vullen we de Scol vragenlijsten in.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL.
Jaarlijks wordt bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 tweemaal de LeerlingSCOL afgenomen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Breider. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
ib@obs-meent.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Breider. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
ib@obs-meent.nl.
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Klachtenregeling

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 locatiedirecteur terecht. Mocht de klacht 
dusdanig zijn dat u overweegt een officiële klacht in te dienen, dan kunt u contact opnemen met Alie 
Breider zij is contactpersoon van onze school. Zij zal u dan verder helpen en indien nodig verwijzen naar 
één van de vertrouwenspersonen van de gemeente.   
De vertrouwenspersonen van de gemeente Emmen zijn:   
·         Jennifer Bakker 
·         Maarten de Wit   

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Via onderstaande worden ouders voorzien van 
diverse informatie:                                                     
-          Informatieboekje 
-          Schoolgids                    
-          Ouderavonden                           
-          Kijkochtenden                            
-          Kijkavond      
-          Rapportbesprekingen               
-          Schoudercom 
-          Website van de school:  www.obs-meent.nl

Op obs de Meent 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 organiseren van een informatieve/zakelijke ouderavond 
·         het organiseren van “zogenaamde omgekeerde 20 minuten gesprekken", waarbij ouders 
leerkrachten informeren over hun kind 
·         het beleggen 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)

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• Sportdagen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreisgeld €40,-
Spaarsysteem van groep 1 t/m 8.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Activiteitencommissie
Deze is samengesteld uit hulpouders 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.

Stichting Welzijnsgroep Sedna 
Parallelweg 36,  7822 GM Emmen 
Tel: 0591-680850

4.3 Schoolverzekering

Schoolverzekering voor leerlingen   
Er is sprake van een schoolverzekering.

11



4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Gelieve vóór half 9 telefonisch contact opnemen met de school.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Als uw kind godsdienstplichten moet vervullen, hoeft het niet naar school. U moet dit minstens twee 
dagen van tevoren aan de school melden. 

Speciaal verlof kan onder bepaalde omstandigheden verleend worden door de locatiedirecteur. U dient 
dit ruim van te voren aan te vragen middels het Verlofformulier dat u op school kunt opvragen. Houdt u 
er rekening mee dat de school zich hierbij strikt dient te houden aan wettelijke regels en dat verlof 
hierdoor ook afgewezen kan worden. Ook is het mogelijk dat uw verlofaanvraag wordt voorgelegd aan 
de leerplichtambtenaar. 
Bij overtreding van de leerplicht kunnen zowel de ouders als de school een boete opgelegd krijgen.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

De wettelijke aansprakelijkheid van onderwijzers en overig personeel van gemeentelijke scholen 
alsmede leden van de OR/MR en personen werkzaam in het kader van ouderparticipatie is geregeld 
binnen de WA polis van de gemeente. Schade aan eigendommen van leerlingen en letselschade vallen 
onder de eigen WA verzekering van de veroorzaker.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wanneer men de resultaten van een school in cijfers weergeeft, wordt snel onrecht gedaan aan de 
enorme prestatie die kinderen, leerkrachten en ouders leveren. Sommige kinderen moeten hard 
werken voor een gemiddeld resultaat, anderen bereiken met weinig inspanning een hoge score. Om 
een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs is het daarom nodig naar alle groepen te 
kijken over een periode van meerdere jaren.Dan zou de “prestatie van de school” in een cijfer uit te 
drukken zijn. Op basis hiervan zouden basisscholen met elkaar vergeleken kunnen worden. Om deze 
vergelijking te kunnen maken, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito (LVS). Deze 
toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De afnamemomenten zijn in januari/februari en in 
mei/juni. Bij de monitoring op leerling niveau en op groepsniveau wordt er gekeken naar de 
vaardigheidsscore. Alleen als deze stijgt ontwikkelt het kind zich.De resultaten van ons onderwijs 
hebben onze constante zorg. Na afname van de Cito-toetsen maken de leerkrachten een analyse van 
de resultaten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de door de school zelf gestelde norm.

5.2 Eindtoets

In verband met Corona geen eindtoets.

Verwijzing conform plaatsingswijzer. 

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 20,0%

vmbo-b / vmbo-k 6,7%

vmbo-k 26,7%

vmbo-(g)t 13,3%

vmbo-(g)t / havo 20,0%

vwo 13,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Vertrouwen

Burgerschap en integratieSOEMO-kaarten

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op een school als de onze kennen de ouders, de leerkrachten en de kinderen elkaar. Hierdoor heerst er 
op onze school een vertrouwde sfeer. 
Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders; ouders zijn altijd welkom. Na schooltijd 
kunnen ouders altijd komen om over hun kind te praten. Er worden kijkavonden, informatieavonden en 
open kijkochtenden gehouden. Bij veel activiteiten doen wij een beroep op de ouders om te helpen 
zoals: de kleuterbibliotheek, de sportdag, de meesters- en juffendag, schoolreizen, Koningsspelen, etc. 
Een aantal ouders heeft zitting in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Duidelijke regels en 
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afspraken zorgen ervoor dat iedereen: kinderen, leerkrachten en ouders weten waar ze aan toe zijn en 
zich veilig voelen op school. Gaat een kind met plezier naar school en voelt het zich veilig? Dan is één 
van de belangrijkste voorwaarden om tot leren en ontwikkeling te komen gerealiseerd. Wat betreft de 
omgang met elkaar hebben wij als team, ouders en kinderen een aantal afspraken gemaakt. Ter 
voorkoming van pestgedrag zijn op school maatregelen genomen en wordt op school een pestprotocol 
gehanteerd.Het pestgedrag op school monitoren wij door deel te nemen aan het onderzoek ‘Wat helpt 
tegen pesten’ gehouden door de universiteit van Utrecht. Het pestprotocol ligt op school ter inzage. 

Hoe we op Obs de Meent werken 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 2019-2023 
- De schoolgids 2019-2020 
- Beleidsplan Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie, risico’s         
- In alle BAS-documenten, maar specifiek in: 
     o    Afspraken en Routines 
     o    Groepsvorming 
     o    Basiscommunicatie en schriftelijke correctie 
     o    Directe instructie 
     o    Responsiviteit 
     o    Attributie leerkracht – leerling   
- De verschillende methodes: 
     o    Nederlandse Taal, het goed beheersen van je taal is een eerste voorwaarde 
     o    SOEMO, sociaal emotionele methode 
     o    Coole Kikker 
     o    Een wereld van verschil, aardrijkskunde 
     o    Gymnastiek, lichamelijke gezondheid   
- Extra: 
     o    TV weekjournaal   
     o    Huisje boompje beestje 
     o    Buitendienst 
     o    Nieuwsbegrip

 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Sinds dit schooljaar werken alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen met een ‘levend’ schoolplan 
voor de schooljaren t/m 2023. Hierin wordt weergegeven hoe iedere school de kwaliteit van onderwijs 
waarborgt en welke speer- en/of verbeterpunten de school heeft voor de komende 4 jaar. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Dit ‘levend’ schoolplan bestaat uit de volgende bouwstenen:
&bull; documenten die een beschrijving laten zien van de inhoudelijke beleidskeuzes en die periodiek 
geactualiseerd worden (Deel I)
&bull; een beschrijving van de manier waarop je de kwaliteit bewaakt en hoe je conclusies trekt uit 
evaluaties (Deel II)
&bull; de vertaling van die evaluaties naar jaarplannen, binnen een meerjarenperspectief (Deel III) en 
passend binnen de bestuurlijke kaders die verwoord staan in het Koersplan 2019-2023: ‘Oog voor 
onderwijs en organisatie’.

Deel I en deel II van het schoolplan zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen bestuur en 
scholen. Hier staan alle beleidsbeschrijvingen die in afzonderlijke documenten zijn verzameld. Dit zijn 
de stabiele delen van het schoolplan die bovenschools actueel worden gehouden. Het voordeel van 
deze werkwijze is dat er geen verschillende teksten over eenzelfde onderwerp op de school in omloop 
zijn en dat de documenten een zelfstandige status blijven houden. Ontwikkelen en bewaken van de 
kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijke opdracht. In deel II beschrijven we het kwaliteitsbeleid 
kort op hoofdlijnen: hoe houden we zicht op en borgen we de inhoud, de aanpak en de behaalde 
resultaten van het onderwijs. De wet primair onderwijs geeft aan dat het kwaliteitsbeleid een 
onderdeel moet zijn van het onderwijs.

Ter voorbereiding op dit schoolplan hebben we het kwaliteitsbeleid geëvalueerd: het kwaliteitsbeleid 
voor Openbaar Onderwijs Emmen is volop in ontwikkeling en wordt volledig opgebouwd vanuit de 
werkvloer. De ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid is op dit moment voldoende om de basis te laten 
zijn voor dit schoolplan. Er zijn antwoorden gegeven op de vraag: “Welke kwaliteit beloven wij binnen 
Openbaar onderwijs Emmen?” 
Dit is vertaald in meetbare en merkbare doelen, op de volgende 6 onderdelen: leerlingen, onderwijs, 
medewerkers, ouders/ partners, leiding en voorwaarden.

Deel III bevat een beschrijving van onze school. Hierin wordt het meerjarenperspectief, de missie van de 
school, de context van de school, alsmede de doelgroep omschreven. Ook de ontwikkelingen voor het 
komende jaar/jaren staan erin uitgewerkt. Daarmee zijn de verbeterdoelen en ontwikkeldoelen van de 
school SMART uitgewerkt. Vervolgens is er een jaarplanning toegevoegd die de acties op schoolniveau 
en de uitwerking van de doelen in tijdslijn, van minimaal 1 schooljaar, weergeeft.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Kinderfeest, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3/4 en 5/6 maandag en vrijdag

Gymnastiek 7/8 dinsdag en vrijdag

De kinderen uit groep 1 en 2 hebben geen speciale gymkleren nodig. 

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt dat zij gepaste gymkleding moeten dragen. De kinderen 
mogen (schone) zaalschoenen dragen. Na de gymles geven wij de kinderen gelegenheid te douchen. 
Gebruik van slippers en badmuts is toegestaan. We verzoeken u de namen van uw kind(eren) in de 
gymschoenen en in de gymkleding te zetten.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

SMW Wisselend Wisselend

Schoolmaatschappelijk werk op onze school 
Op onze school kunnen we gebruik maken van Schoolmaatschappelijk Werk van Sedna. Het initiatief 
om een schoolmaatschappelijk werker in te schakelen kan komen vanuit de leerkracht van uw kind, 
vanuit u als ouder of vanuit uw kind zelf. Voor deelname aan het schoolmaatschappelijk werk is 
toestemming van ouders nodig

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Kinderfeest, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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