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Een kleine en sfeervolle basisschool! 
 

Telefonische bereikbaarheid: Op maandag, donderdag en vrijdag is of de Intern begeleider 
of de schoolleider aanwezig. Op andere dagen is het soms lastig om de school te bereiken. 
Een mail sturen om bijvoorbeeld je kind ziek te melden kan altijd. Mocht dat niet lukken dan 
kan je altijd de schoolleider mobiel bereiken: 06 53 98 79 79 

 

http://www.obsruitenvelder.nl/
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Onze school! 
 
Onze school, de Openbare Basisschool De Ruitenvelder is een kleine dorpsschool. We hebben ruim vijftig kinderen die onze 
school bezoeken. We werken in drie groepen met een enthousiast team van leerkrachten, waaronder een vakleerkracht.  
We streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat willen we bereiken door onze leerkrachten goed te scholen, te 
werken met goede instructiemethodes en een uitgekiend systeem van zelfstandig werken. Het afgelopen jaar hebben we 
hard gewerkt om met name dat laatste vorm te geven. Er is een doorgaande lijn in het Zelfstandig Werken en naarmate de 
kinderen ouder worden komen er steeds meer leerfuncties in de weektaken. Bijvoorbeeld het plannen van taken, het 
registreren van taken en het reflecteren op eigen werk en werkhouding. Hierin willen we onderscheidend zijn ten opzichte 
van andere basisscholen in onze omgeving.  
Het komend jaar gaan we aan de slag met het Coöperatief Leren. Coöperatief Leren of Samenwerkend Leren is in feite de 
tegenhanger van het Zelfstandig Leren. Beide zijn van groot belang voor de toekomst van onze kinderen. 
In het nieuwe schooljaar gaan de groepen 6-7-8 werken met tablets. Als een van de eerste scholen in onze omgeving gaan 
we werken met SNAPPET.  
Voor onze dorpsschool is het van belang dat we ons onderwijs vormgeven samen met ouders en hen nauw betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind.  
Onze school streeft naar een continue verbetering van het onderwijs en de relatie met de ouders van onze school. Dit jaar 
starten drie nieuwe leerkrachten bij ons op school. Samen met hen geeft ik vorm aan de uitdaging om van onze school de 
beste school in de omgeving te maken.  
 
Naast deze schoolgids die op onze website zal verschijnen ontvangen ouders een jaarplanner met de belangrijkste 
praktische informatie en is er op onze site ook het basisdeel te vinden van de school gids dat voor alle OPOS scholen geldt.  
 
Namens het team en de medezeggenschapsraad, 
Harm Wolthuis 
Directeur OBS Ruitenvelder Froombosch  
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Hoofdstuk 1: De basisgegevens 
 
1.1    Schooltijden 
1.2    Groepsverdeling 
1.3    Dagprogramma 
1.4    Vakantierooster en studiedagen 
1.5    Regels 
1.6   Verlof aanvragen 
1.7   Aanmelding  
1.8   Pestprotocol 
1.9  Kosten 
 
1.1 Schooltijden 

We werken met een regulier rooster. De lessen beginnen om half negen en eindigen om kwart voor twaalf. Op de middagen gaan we 
tussen 13:00 uur en 15:15 uur naar school. Op de woensdag gaan alle groepen tot kwart over twaalf naar school en op 
woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Op de vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.  

 
1.2 Groepsverdeling 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2-3 Karin Nienhuis Karin Nienhuis Gerla Hansen Gerla Hansen Gerla Hansen 

Groep 4-5 Margreet 
Hogenberg 

Margreet 
Hogenberg 

Margreet 
Hogenberg 

Sari Hilbrink Sari Hilbrink 

Groep 6-7-8 Ilse Trip Ilse Trip Ilse Trip Carolien de Jager Carolien de Jager 

Intern 
begeleider 

Barbara Michiels   Barbara Michiels  

Schoolleider    Harm Wolthuis Harm Wolthuis 

 
 
1.3 Dagprogramma 

 

 8:20 8:30       : Inloop. Ouders brengen hun kind in de klas of de kinderen komen zelfstandig de klas binnen. 
 8:30-10:15    : Eerste lesblok  
10:15-10:30   : Pauze 
10:30-11:45   :Tweede lesblok 
11:45-13: 00  : Lunchpauze 
13:00-15:15  : Derde lesblok  
 
Voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Het Slochterborgje. De 
tussenschoolse opvang kunt U op school regelen met de overblijfmoeders en de voor – en naschoolse opvang 
regelt U zelf met het Slochterborgje.  
 

 
                                                    Kindercentrum Slochterborgje 
                                                       Twee Kerspelenweg 5 
                                                         9621 AX Slochteren 
                                                       Telefoon: 0598-422111 
 
 
 
Gymnastiek 
In ons gebouw hebben we de beschikking over een goede gymzaal. De kinderen van de groepen 1-2-3 krijgen 
gymles van de eigen leerkracht en de kinderen van groep 4-5 en 6-7-8 krijgen les van onze vakleerkracht, juf 
Mieke Kerkhoff.  
 
 
1.4 Vakantierooster en studiedagen 
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Vakanties begin eind 

herfstvakantie 19-10-15 23-10-15 

kerstvakantie 21-12-15 01-01-16 

voorjaarsvakantie 29-02-16 04-03-16 

paasvakantie 25-03-16 28-03-16 

Koningsdag 27-04-16 
 

meivakantie 02-05-16 13-05-16 

hemelvaartvakantie 05-05-16 06-05-16 

pinkstervakantie 16-05-16 
 

zomervakantie 18-07-16 26-08-16 
 

 
Urenberekening 

Hieronder volgt het overzicht van het jaartotaal klokuren onderwijs voor dit schooljaar: 
  
 

 
Aantal klokuren per week: 
Aantal weken 
Totaal per jaar: 
bijtelling 29/30 september2015 
Totaal: 

groep 1 t/m 4 
23:30 

52 
1222:00 

8:45 
1230:45 

Groep 5 t/m 8 
                    25:45  
                          52 
                     1339 
                          11 
                     1350 

af:  
totaal klokuren vakanties  
totaal klokuren studiedagen (OB:5,BB3) 
Totaal: 

 
330:00 

18:45 
348:45 

 
329:15 

11:15 

Marge 32:00 9:30 

 
 
1.5: Regels 
  

Schoolregels  
1. We gaan plezierig met elkaar om 
2. We zijn zuinig op alle spullen 
3. Op het plein wil iedereen fijn samen kunnen spelen 
4. Als het rustig is kunnen we beter werken 
5. We zorgen dat de school netjes en opgeruimd is 
6. We gebruiken spullen waarvoor ze zijn bedoeld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Verlof 

 

 De regels voor verlof in bijzondere gevallen worden strikt gehanteerd. Dus geen verlof in de eerste twee weken 
na de zomervakantie. Ook voor ‘de vrijdag voor de wintersport’ wordt geen verlof verleend.  
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 Vakantie buiten de vakantieperiodes, alleen voor specifieke beroepen,  kan alleen maar als de werkgever 
schriftelijk heeft verklaard dat betrokken werknemer niet binnen de schoolvakanties vrij kan krijgen. Op 
www.stichtingopos.nl is het aanvraagformulier te vinden.  
 

 Verplichtingen die voortvloeien uit geloofs- of levensovertuiging zijn toegestaan, aanvragen via het formulier 
 

 Bezoek aan (tand) arts, rijksvaccinatieprogramma en ernstige familieomstandigheden melden bij de 
groepsleerkracht. Hiervoor hoeft geen aanvraag te worden ingediend. Behalve wanneer dit verlof meer dan een 
halve dag duurt. In dat geval moet een aanvraagformulier worden ingediend.  
 

1.7 Aanmelding 
 
Wanneer U Uw  kind wilt aanmelden voor onze school dan maakt U hiervoor een afspraak met de directeur. Dit gaat bij 
voorkeur via de mail (mailbox@obsruitenvelder.nl) maar kan ook via de telefoon (0598 - 397 580).Hij maakt vervolgens 
een afspraak en nodigt u uit voor een gesprek op school. Bij dit gesprek vinden we het fijn dat Uw kind alvast meekomt. We 
bespreken de manier van werken en lopen een rondje door de school. We maken kort kennis met de leerkracht van de 
betreffende groep. Vervolgens krijgt U een aanmeldingsformulier/intakeformulier en een schoolgids mee. Wanneer je kind 
3 jaar en tien maanden mag het een paar keer een (halve) dag meedraaien in de klas. In de wet zijn voor deze 
kenningsmakingsperiode maximaal vijf momenten vastgelegd.   Voor gescheiden ouders hebben we een speciaal 
document waarin we de informatiestromen regelen. Deze wordt in voorkomende gevallen meegegeven aan de ouders.  
 

We bieden leerlingen vooruitlopend op een definitieve aanmelding de mogelijkheid om 1 of 2 ochtenden mee te 
draaien. Ouders kunnen dan een betere inschatting maken of ons onderwijs aansluit bij de leerbehoeften van hun kind 
en wij kunnen beter beoordelen ( in het kader van de wet passend onderwijs) of een kind bij ons op school toelaatbaar 
is op grond  van het schoolondersteuningsprofiel.  

 
1.8 Pestprotocol 
 
We willen alle kinderen een fijne basisschooltijd meegeven in een veilige omgeving. We werken daarom 
preventief. Een voorbeeld daarvan is groepsvorming. In alle klassen doen we aan een goede groepsvorming 
waardoor kinderen positieve contacten met elkaar krijgen. Ook gebruiken we een methode om de sociale 
omgang te stimuleren en allerlei handboeken zoals: “Wij zijn een groep”.  
We hanteren duidelijke regels, leren de kinderen wat we onder pesten verstaan en dat wanneer je toch gaat 
pesten je te maken krijgt met een duidelijk sanctiebeleid. Dat sanctiebeleid is te vinden op de website onder 
het kopje “Pestprotocol” . Kern van het pestprotocol is dat we alle kinderen willen activeren bij het oplossen 
van de ontstane pestsituatie en dat we het zien als leermoment voor alle betrokkenen.  
 
1.9 Kosten en regelingen 
 

 Basisscholen worden in zijn geheel gesubsidieerd door de overheid. In principe zijn er dus geen kosten 
verbonden aan het volgen van onderwijs. Voor zaken als het sinterklaascadeautje, de kerstviering, de 
paasviering en andere kleine zaken vraagt de ouderraad en bedrag per leerling. Aan het begin van het 
schooljaar krijgt U een rekening van de penningmeester hiervoor.  Dit is een vrijwillige bijdrage. Aan 
het begin van elk schooljaar maakt de penningmeester van de activiteitencommissie in een verslag 
duidelijk waar het bedrag aan is besteed. Voor schoolreizen krijgt U een aparte rekening. Ook deze 
bijdrage is vrijwillig.  De ouderraad bepaalt de hoogte van dit bedrag en verantwoordt zich op de 
zakelijke ouderavond voor de uitgaven.  

 

 Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden. Aan de voorschoolse – en de naschoolse opvang 
zijn ook kosten verbonden. Meer informatie leest u op de site van het Slochterborgje (bladzijde 4) 
 

 Mobiele telefoons horen in principe thuis te blijven. In overleg met de leerkracht bekijken we de 
noodzaak om een telefoon mee te nemen. 
 

 We maken als school nauwelijks gebruik van sponsoring. Als we dat wel doen maken we hier expliciet 
melding van. 
 

http://www.stichtingopos.nl/
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 Voor gescheiden ouders hebben we een protocol waarin we de informatiestroom regelen. De 
schoolleider kan je hierover informeren. 
 

 Klachten over de school kan je afhankelijk van de aard bij leerkrachten of  de schoolleider , de 
vertrouwenspersoon (Astrid Hermans) of de algemeen directeur (Albert Roek) neerleggen 
 

Hoofdstuk 2: Missie en visie 
Missie en visie van onze school 
Missie: Waar staan we voor 

 

Een kleine en sfeervolle basisschool! 
 
Visie: Waar gaan we voor 
Onze school biedt kinderen de mogelijkheid zich in een veilige omgeving, op een gestructureerde, uitdagende 
en onderzoekende wijze, voor te bereiden op het volwaardig deelnemen aan een steeds sneller veranderende 
samenleving. 
Voorbeelden hiervan zijn:  zelf initiatief leren nemen, samen leren werken, leren leren, bewuste keuzes leren 
maken en een eigen leerstijl ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich het beste vanuit veiligheid en 
betrokkenheid.  
 
Speerpunten van onze visie 

 Aandacht voor het kind als zelfstandig individu  
 Aandacht voor het kind in de groep 
 Veen aandacht voor coöperatief leren en zelfstandig leren 
 Hoogwaardige methodes voor Taal, (Begrijpend) lezen en Rekenen 
 Kwaliteit van instructie 
 Engels in alle groepen  
 Leren presenteren 
 Waar mogelijk: Leren door doen 
 Korte lijnen naar ouders, samen met ouders vormgeven aan de school 
 Bij al onze gedachten en handelingen staat het belang van de kinderen centraal 

 
Aspecten nader uitgewerkt………….. 
 

 Zelfstandig werken. Door de hele school heen, in alle groepen wordt er veel zelfstandig gewerkt. Dit 
doen we omdat kinderen nu en later in de maatschappij op een goede manier zichzelf moeten kunnen 
redden. Dat wat je op school leert, blijf je later in je leven ook doen. Het zelfstandig werken begint al 
in het eerste leerjaar.  

 Coöperatief  leren: De tegenhanger van het zelfstandig werken is het Coöperatief leren. Kinderen 
moeten ook goed samen kunnen leren. Het gaat dan niet alleen om vaardiger kinderen die minder 
vaardige kinderen begeleiden ( het zogenaamde tutor-leren), maar ook om allerlei vormen van 
samenwerken. Een paar voorbeelden binnen een instructie zijn: overleg even kort met je oogmaatje of 
je schoudermaatje over welke strategie of welke regel in dit geval het beste kan worden gebruikt. Of 
je gaat in grotere groepen samenwerken waarbij er een taakverdeling ontstaat (groepsleider, notulist, 
materialenbaas) aan een taak of project. Ook placemat oefeningen vallen in deze categorie. Bij 
coöperatief leren zijn alle kinderen actief betrokken en is er sprake van een hoog niveau van 
interactie.  

 IGDI. De kwaliteit van het onderwijs is sterk verbonden met de instructie van de leerkracht. Als 
standaardmodellen hanteren we het Directe Instructie Model en het IGDI model. Bij beide modellen 
start de les met een actieve terugblik waarbij de kinderen en de leerkrachten de les laten aansluiten 
bij de vorige les. Vervolgens worden de lesdoelen aangegeven en besproken. Dan volgt er een 
instructie voor de hele groep waarna de meeste kinderen aan de slag kunnen. De kinderen die wat 
meer ondersteuning nodig hebben komen bij de leerkracht aan de instructietafel zitten en daar gaat 
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de leerkracht een aantal sommen of zinnen mee oefenen. Bij de IGDI instructie wordt er in de 
instructie aan de hele groep ook een interactief/ coöperatief moment gedaan. 

 Instructietafel: Een tafel waaraan de leerkracht individuele instructie geeft aan kinderen of groepjes 
kinderen die wat extra instructie nodig hebben, waar kinderen met een eigen leerlijn worden 
geholpen en waaraan ook de kinderen komen te zitten die extra en uitdagende leerstof krijgen.  

 Digiborden en computers: Deze worden ter ondersteuning van de interactieve lessen gebruikt. De 
ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en we proberen hier vlot op in te spelen. 

 
 
Onze school biedt kinderen en leerkrachten een veilige leeromgeving 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, hun ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit is 
mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door interesse voor elkaar 
te tonen en door echt naar elkaar te luisteren . We hebben oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen en het respectvol met elkaar omgaan. 
Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door het structureren van de leeromgeving met heldere regels en een 
voorspelbare dag planning en weekplanning. 
 
Onze school biedt kinderen , leerkrachten  en studenten  optimale ontwikkelingskansen 
Voor iedereen in onze maatschappij geldt dat we ‘een leven lang’ leren. Leven is leren en leren is een 
ontdekkingsreis. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en leerkrachten. Het hebben van hoge 
verwachtingen biedt de beste kansen op echt leren. Kinderen op onze school bieden we een uitdagende 
omgeving waarin gemotiveerd leren centraal staat. Bij ‘leren’ hebben we het natuurlijk over Taal en Rekenen 
maar ook over sociaal en cultureel leren. Kinderen leren vanaf groep 1 zelfstandig – en coöperatief te werken.  
 
Onze school biedt kinderen en leerkrachten zorg en uitdaging 
We laten ons inspireren door vernieuwde inzichten op het onderwijs in deze tijd door middel van het lezen van 
vakliteratuur , het volgen van cursussen en individuele studies. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten 
maken we gebruik van rapportages die we maken naar aanleiding van enquêtes en CITO toetsen.  
Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten.  
We hebben een heldere visie op zorg. We bieden natuurlijk zorg aan de kinderen die het wat moeilijker hebben 
en we hebben ook diverse programma’s en leerlijnen voor de zorg aan de leerlingen die wel wat meer 
aankunnen. Deze zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan en de activiteiten worden dagelijks bijgehouden. 
Zorg is ook preventief gericht. Wanneer kinderen een matige score halen dan is het belangrijk om te 
voorkomen dat ze verder wegzakken.   
 
Onze school heeft een visie op ouders en hun participatie 
Van onze ouders verwachten we dat ze de ontwikkeling van hun kind met interesse volgen en daar waar nodig 
ondersteunen. We gaan er vanuit dat onze ouders zich bij de groepsleerkracht melden wanneer er 
onduidelijkheden, zorgen of kritische opmerkingen zijn. Komen ze er met de groepsleerkracht niet uit dan 
kunnen ze een afspraak maken met de directeur. Hij gaat dan samen met ouders en leerkracht op zoek naar 
een constructieve oplossing. 
Leerkrachten geven heldere informatie over hun kind en communiceren op een transparante wijze over de 
ontwikkeling van de kinderen. 
Ouders kunnen de school op diverse plaatsen ondersteunen. Binnen een medezeggenschapsraad of ouderraad 
en bij andere activiteiten binnen en buiten de school. Ouderhulp geeft de ouderraad vorm door te werken met 
een vacaturebank. Ouders melden zich hiervoor aan en de ouderraad maakt hier een overzicht, de 
vacaturebank, voor.  
In onze communicatie gaan we uit van een positieve grondhouding in dienst van een optimale ontwikkeling van 
de kinderen en de school. 
 
 
Onderliggende waarden 
 
Veiligheid 
Op onze school kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn en zich geborgen voelen door het uitspreken van 
waardering en het bespreekbaar maken van meningsverschillen. 
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Integriteit 
Door het geven van het goede voorbeeld , door eerlijkheid en openheid willen we integer met elkaar omgaan. 
Zorgvuldig omgaan met gevoelens van een ander , door te luisteren en door met elkaar te praten met elkaar op 
een opbouwende manier.  
 
Een leven lang leren 
Leren doe je vanaf het moment waarop je geboren bent. Leren stopt nooit. Sommigen leren graag uit boeken 
en andere leren door het te doen. Leven en leren zijn synoniemen.  
 
Verantwoordelijkheid 
Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de 
school als gemeenschap en de wereld om ons heen. Dit uit zich door stil te staan bij blije en verdrietige 
situaties, door elkaar serieus te nemen, door elkaar te helpen en te ondersteunen.  
 
Adaptief 
Niemand is gelijk. Iedereen is verschillend. Dit betekent dat we ook op verschillende manieren leren. Door te 
leren als groep, in kleine groepjes of zelfstandig. Adaptief betekent voor ons dat we ons onderwijs zoveel 
mogelijk willen afstemmen op de leerbehoeften van de kinderen en daar rekening mee houden bij de manier 
waarop we onze lessen verzorgen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ontwikkeling van ons onderwijs 
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Scholen ontwikkelen zich, zijn continue bezig met kwaliteitsverbetering. Ook onze school is actief in het 
verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Er zijn twee manieren om te werken aan kwaliteitsverbetering. 
 
1.Intern.  
Het zogenaamde informele leren is een belangrijke manier om het onderwijs te verbeteren. Het houdt in dat 
leerkrachten bij elkaar in de klas komen kijken, de schoolleider komt op diverse momenten in het jaar in de 
klassen kijken en voert feedbackgesprekken met de leerkrachten, er is ruimte voor de verbetering van de 
praktijk tijdens teamvergaderingen en dergelijke.  Op onze school worden deze instrumenten het jaar door 
gebruikt. 
 
2.Extern 
Bij deze manier van leren wordt extern scholing ingekocht. Dit kan voor het hele team gelden en ook voor 
individuele leerkrachten. 
 
Het afgelopen jaar 
Het afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van het informele leren. Tweewekelijks is de praktijk besproken 
tijdens het werkoverleg .Daarnaast hebben we het zelfstandig leren middels weektaken gestructureerd. 
Kinderen krijgen vanaf groep 3 een weektaak en naarmate de kinderen ouder worden worden daar andere 
leerfuncties als: plannen, registreren en reflecteren aan toegevoegd. Daarnaast hebben we ons instructiemodel 
geoptimaliseerd. We werken met het Directe instructiemodel. De leerkracht blikt eerst terug op de vorige les, 
actualiseert de voorkennis en geeft dan een korte instructie voor de hele groep. Daarna geeft de leerkracht een 
verlengde instructie aan de instructietafel aan de kinderen die dat nodig hebben. Aan het eind van de les wordt 
geevalueerd of het lesdoel gehaald is en wordt er vooruitgeblikt naar de komende lessen.  
 
Het komend jaar 

 We gaan aan de slag met het cooperatief leren. Ook gaan we onze visie op dit gebied herijken en 
opnieuw bepalen. We worden hierbij ondersteund door “Dotinga Coaching” uit Birdaard.  

 We hebben drie nieuwe leerkrachten die we gaan inwerken 

 We gaan proberen om samen met de school in Kolham een fusie totstand te brengen 

 We starten met tabletonderwijs in groep 6-7-8 
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Hoofdstuk 3: Levensbeschouwend onderwijs 
 
Openbare school 
Als openbare school zijn we verplicht om levensbeschouwend onderwijs te geven. Kinderen moeten tijdens 
hun basisschoolperiode kennis opdoen van de geschiedenisaspecten van het ontstaan van godsdiensten en 
kennis opdoen over de meest gangbare godsdiensten. Tijdens bijvoorbeeld projecten en de 
aardrijkskundelessen. Tijdens de lessen van de methode “Goed gedaan” staan normen, waarden en 
omgangsvormen centraal. Daarnaast proberen we elk jaar voor geïnteresseerde ouders/ kinderen HVO 
(Humanistisch Vormen Onderwijs en Godsdienstig Vormend Onderwijs) te realiseren. Ouders kunnen hun 
kinderen hiervoor aanmelden. Het komend jaar is er HVO onderwijs. HVO en GVO wordt verzorgd door 
vakleerkrachten van het dienstencentrum (www.gvoenhvo.nl). Zingeving, kennisoverdracht, persoonlijke 
vorming en identiteit staan centraal.  
 
Wettelijk kader 
Sinds 1985 zijn alle scholen verplicht om een aanbod te doen op het kennisgebied “Geestelijke Stromingen”. 
Het bijzonder onderwijs heeft op dit gebied al een lange traditie. Het openbaar onderwijs is het aanbod vaak 
afhankelijk geweest van de scholen en de bereikbaarheid van ‘de dominee’ die er wel brood in zag. Sinds de 
komst van het dienstencentrum zijn de mogelijkheden vergroot voor het openbaar onderwijs om tot een goed 
aanvullend beleid te komen. Binnen onze school hebben we de ambitie om Levensbeschouwing als een sociaal 
– maatschappelijk vak te zien, gericht op kennis, vorming en ontmoeting. We willen bijdragen aan een goede 
sociale samenhang in de multiculturele samenleving die al eeuwen zijn wortels heeft in de Nederlandse 
samenleving. 
 
Vieringen 
We kiezen ervoor om de vieringen (Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen) gezamenlijk te doen en ook de 
oorsprong van deze feesten met de kinderen te delen.  
 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 
Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt 
in menselijke vermogens. 
Met humanistische vorming in het onderwijs willen wij kinderen uitdagen de waarden die voor henzelf en de 
samenleving belangrijk zijn, te onderzoeken, van binnenuit te beleven en in hun handelen vorm te geven. We 
onderscheiden drie ontwikkelingsgebieden die met elkaar verbonden zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling, 
morele ontwikkeling en geestelijke weerbaarheid. 
Allerlei thema’s worden besproken: geboorte, ziekte, dood, feest, slapen, drukte, sport, ruzie, verschillen, mee 
mogen doen of niet mee mogen doen.. 
In de bovenbouw ontwikkelen de kinderen al een eigen idee over goed en kwaad, mooi en lelijk. Filosoferen 
wordt abstracter.  Humanistische uitgangspunten worden vaker expliciet benoemd als humanistisch. Thema’s 
bijvoorbeeld: vrijheid, kiezen, gelijkheid, verbondenheid, evolutietheorie, liefde, samenwerken, sociale 
psychologie, morele dilemma’s. 
Zie ook: www.hvo.nl       www.humanistischverbond.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4: Methodes en cyclus oudercontacten 
 
Binnen onze school maken we gebruik van methodes die aansluiten bij onze manier van werken. Voor Taal en 
rekenen werken we met de nieuwste methodes die gebaseerd zijn op strategieën en de streefdoelen. 
 

http://www.gvoenhvo.nl/
http://www.hvo.nl/
http://www.humanistisch/
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Methode Informatie 

Rekenen We werken met de methode “Alles Telt”.  Dit is een methode die geschreven 
is voor heterogene groepen en werkt met een heldere strategische aanpak. 

Taal Voor taal maken we gebruik van de methode: “Taalactief” 

Technisch Lezen Veilig Leren lezen voor groep 3 en “Lekker Lezen”als voortgezet technisch 
leesonderwijs.  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip, met een voorbereidende les en een zelfstandige les.  

Levensbeschouwend 
onderwijs 

Hierbij hebben we gekozen voor de methode “Goed gedaan”. In deze 
methode wordt de nadruk gelegd op een gezonde emotionele ontwikkeling.  

Wereldoriëntatie  We werken met de methode Meander en Brandaan 

 
Oudercontacten:  

 

Tijd Aard  gespreksonderwerpen 

September, tweede week na de 
zomervakantie 

Kennismakingsavond voor alle 
ouders. Iedereen 

Half uur algemene informatie 
door de schoolleider (o.a. 
voorstellen team) en half uur in 
de klas 

Oktober Gesprek met ouders en 
Iedereen 

Informatie over de eerste 
weken met onder andere de 
methodetoetsen, gedrag in de 
klas 

Februari  Rapportgesprek Iedereen De resultaten van de 
methodetoetsen en de CITO 
toetsen bespreken  

Juni Gesprekken op verzoek van 
leerkracht of op verzoek van de 
ouders  Zorgleerlingen 

Evaluatie handelingsplan, CITO 
toetsen, nieuw handelingsplan, 
aanpak nieuwe jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5: Organisatie van de leerlingenzorg: 
 
Drie basisprincipes:  
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 De speciale leerlingenzorg wordt in de klas gegeven. Onze leerkrachten creëren in de klas ruimte om 
leerlingen met een speciale vraag goed te begeleiden. Ons instructiemodel biedt daarvoor de 
ruimte.  

 We handelen op basis van objectieve gegevens: methodetoetsen, CITO toetsen en observaties. De 
gegevens worden verwerkt in ons leerling administratiesysteem Parnassys. De gegevens worden 
door leerkrachten en samenwerking met de intern begeleider gebruikt om groepsplannen en 
individuele plannen te maken. 

 Het geven van extra zorg gaat altijd in overleg met ouders en waar mogelijk ook met de leerling. 
Met name wanneer kinderen ouder zijn is het voor hen een belangrijke stimulans om te weten wat 
ze gaan doen maar vooral waarom ze het gaan doen.   

 
Groepsplan en handelingsplan 
Aan het einde van de periode wordt er geëvalueerd met de groepsleerkracht en de intern begeleider en wordt 
het nieuwe plan opgesteld. Mochten de doelen niet worden gehaald, ondanks de intensieve hulp, dan wordt er 
een handelingsplan opgesteld. Ook is het soms gewenst de hulp van externe deskundigen in te schakelen, ook 
hier worden de ouders altijd nauw bij betrokken. Zij zullen hiervoor toestemming moeten geven. We werken 
hierin samen met de onderwijsbegeleidingsdienst Slochteren.  
 
Wanneer een kind grote leerachterstand heeft op een of meerdere vakgebieden kan het onderwijs- 
programma aangepast worden, de leerling gaat dan werken met een eigen leerlijn. De leerling zal dan niet 
uitstromen op eind 8 niveau. 
Dit doen we door: 

 de hoeveelheid werk aan te passen 

 het tempo aan te passen 

 het niveau van de aangeboden leerstof aan te passen 
 
Zorg voor meer- en hoogbegaafde kinderen 
De leerlingen die binnen de groep aangeven bijzonder goed te presteren verdienen ook onze zorg. We 
proberen aan hun behoeften te voldoen door: versnelling en/of verbreding. 
 
Versnelling: 
Hieronder verstaan we het vervroegd naar groep 3 gaan of het doorlopen van twee groepen in één jaar. 
Versnelling kan ook plaats vinden van groep 1 naar groep 2. Versnellen op zich is vaak niet voldoende, ook zal 
er verbreding plaats moeten vinden. 
 
Verbreding: 
Wij zorgen voor:  
 aanbieding van leerstof op niveau. 
 overslaan van overbodige herhaling- en oefenstof. 
 inpassing van extra leerstof in het lesprogramma: de leerling krijgt een weektaak voor reguliere leerstof en 

wanneer hij klaar is, kan hij gaan werken aan het verbredingsmateriaal. 
 
De rol van de ouders 
De groepsleerkracht houdt de ouders van de ontwikkelingen van hun kind op de hoogte: 

 3 keer per jaar zijn er gesprekken tussen groepsleerkracht en ouders, in oktober, maart en mei 
(facultatief).   

 Als het schoolteam externe deskundigen in wil schakelen, vraagt de groepsleerkracht de ouders om 
toestemming. 

 
 
 
 
 
 
Wanneer is voor ons de grens van de zorg bereikt? 
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Wij streven er naar de zorg voor de leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een handicap, op een 
verantwoorde wijze gestalte te geven. Aan de zorg op onze school zitten ook grenzen: 

 Een kind moet vooruitgang boeken 

 Een kind moet zich prettig en veilig voelen 

 De veiligheid van andere kinderen mag niet in het geding komen 
 
Zittenblijven of vervroegd doorstromen 
Wanneer uw kind moeilijk het niveau van de groep kan volgen, zal het kind altijd extra zorg krijgen van de 
groepsleerkracht. Wanneer dit niet voldoende resultaat geeft, kan er gekozen worden voor een eigen leerlijn 
(OPP) of zittenblijven. In alle gevallen zult u als ouders hier tijdig bij betrokken worden. We gaan er vanuit dat 
ons oordeel over het schoolloopbaanvervolg bindend is voor de ouders. De school is  eindverantwoordelijk 
voor zowel het kind als alle andere kinderen in de verschillende groepen.  
Sommige leerlingen presteren boven gemiddeld, voor hen proberen we zoveel mogelijk extra leerstof aan te 
bieden. In principe doorlopen deze leerlingen gewoon alle groepen. In sommige gevallen zal een kind 
vervroegd doorstromen. Dit besluit zal, na uitgebreid overleg met de ouders, uiteindelijk door de school 
worden genomen. 
De school maakt gebruik van een doorstroomprotocol. Op basis van dit protocol maakt de school de afweging 
van al dan niet doorstromen naar de volgende groep. Eveneens zijn de te volgen stappen en 
afspraken/procedures te vinden op de website van Stichting OPOS. 
 
Advies voortgezet onderwijs 
Ons advies baseren we op de gegevens van het CITO leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, de 
methodetoetsen, de leerhouding en de resultaten van ZIEN! Hiervoor vullen we de plaatsingswijzer in.  
 
Cito toetsen 
In de toetsen die horen bij de methode toetsen we af of de kinderen voldoende geleerd hebben van de leerstof 
die de afgelopen 2-3 weken is aangeboden. Bij de CITO toetsen kijken we of de kinderen de stof over een 
langere periode (meestal een half jaar) hebben onthouden en zetten dit af tegen het landelijk gemiddelde. We 
hanteren de volgende CITO toetsen: 
 

CITO Taal voor kleuters Groep 1-2  Taalvoorwaarden 

CITO Rekenen voor kleuters Groep 1-2 Rekenvoorwaarden 

CITO DMT/ AVI Groep 3-8 Technisch lezen  

CITO Spellingtoetsen Groep 3-8  Spelling en werkwoordspelling 

CITO Rekenen en Wiskunde Groep 3-8  Rekenvaardigheden 

CITO Begrijpend Lezen Groep 3-8  

CITO Eindtoets Groep 8   april 2016 

 
Zie bijlage 2 voor informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin…  
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Passend Onderwijs 
 
Passend Onderwijs  
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. 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);  

 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 we meer in de eigen regio kunnen regelen. 
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de 
provincie Groningen en de gemeente Noordenveld. 
 
Ondersteuning aan leerlingen  
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties 
geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra 
ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven 
in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel 
scholen hebben het profiel ook op de website geplaatst). 
De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar 
rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en 
de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en 
extra ondersteuning verder uit te werken en te versterken.  
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw 
kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs 
zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs1 moet de school, in afstemming met u als 
ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het 
samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de 
ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs).  
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het 
samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U 
kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie. 
 
 
  
Informatie voor ouders/verzorgers 
Voor u als ouders/verzorgers 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 uw kind en vervult 
daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening 
aan ouders.  
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal 
Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan 
uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via 
telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl. 
 
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het 
Samenwerkingsverband: 
Coördinator  : Roel Weener – roel@wkonderwijsadvies.nl – 06-12060863 
Procesondersteuner : Marjet Westerhoff – marjet.westerhoff@gmail.com – 06-27557709 
 

                                                           
1 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 de leerling toelaatbaar is.  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
mailto:info@cigroningen.nl
mailto:roel@wkonderwijsadvies.nl
mailto:marjet.westerhoff@gmail.com
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Website en contactgegevens samenwerkingsverband  
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. 
ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-
PO20-01  
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, 
plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.  
 
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de 
samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, 
onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning 
binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste 
telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl 
 
Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs: 
telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 
mail CvA: info@cvagroningen.nl  
mail CI:  info@cigroningen.nl 
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen 
 
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 
Postadres:  Postbus 138, 9640 AC Veendam 
Management:  Roel Weener en Marjet Westerhoff 
Telefoon:  06-12060863 en 06-27557709 
E-mail:   roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6: Kwaliteit van de school, tussentijdse gegevens en uitstroom 
 
De kwaliteit van de school wordt met name bepaald door een aantal belangrijke factoren. 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
mailto:info@cvagroningen.nl
mailto:info@cigroningen.nl
mailto:roel@wkonderwijsadvies.nl
mailto:marjet.westerhoff@gmail.com
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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1. De leerkrachten. Door bekwame leerkrachten worden er goede groepsplannen gemaakt, worden er 

goede instructies gegeven en wordt vroegtijdig gesignaleerd of kinderen uitval vertonen op vakken als 
rekenen en taal maar ook op sociaal emotionele ontwikkeling.  

2. Systemen. Om de kwaliteit te bewaken moet je als school een aantal basale instrumenten hanteren. 
Een goed leerlingvolgsysteem (CITO), goede methodes met bijbehorende toetsen en een goed leerling 
administratiesysteem (Parnassys).  

3. Een lerende organisatie. Leerkrachten halen veel steun en enthousiasme uit de lerende organisatie. 
Dit betekent dat er wekelijks ruimte is om werkproblemen met elkaar te bespreken (intervisie), 
doordat collega’s elkaar ondersteunen (collegiale consultatie) en doordat leerkrachten bij elkaar in de 
klas komen kijken en elkaar feedback geven.  

4. Nascholing: De meest krachtige vorm van nascholing is de teamnascholing. Voordeel hiervan is een 
gezamenlijk en praktisch onderwerp dat je bindt en boeit en uiteindelijk weer een stap verder brengt 
in je professionele ontwikkeling. Daarnaast proberen we leerkrachten op deelgebieden verder te 
ontwikkelen door individuele nascholing. Zeker de eerste twee jaar zal in feite alle nascholing 
teamnascholing zijn.  

 
Tussentijdse gegevens 
 
In ons leerling administratiesysteem komen alle methodetoetsen en Cito toetsen bij elkaar. Met name deze 
laatste (CITO) gegevens gebruiken we voor de evaluatie van de kwaliteit van ons onderwijs op schoolniveau. 
Hierbij kijken we natuurlijk naar de gegevens op alle toetsen maar met name naar de kerntoetsen die ook door 
de inspectie van het onderwijs worden bekeken. 
 

Toets Inspectienorm (I)+ 
eigen norm € 

Schooljaar 2012 -
2013 Mediotoets 

Schooljaar 2013-
2014 Mediotoets 

Schooljaar 2014 – 
2015 Mediotoets 

Technisch lezen 
groep 3 

I: 21  e: 21 30,3 26,5 37,6 

Technisch lezen 
groep 4 

I:33   e: 60 48,4 64,8 46,4 

Rekenen en 
wiskunde groep 4 

I:50   e:60 (3.0: 161) 62 50,8 180,6 (3.0) 

Rekenen en 
wiskunde groep 5 

I: 71  e:75 78,5 76 73,6 

Begrijpend lezen 
groep 5 

I:25    e: 25  24,9 26,3 

Rekenen en 
wiskunde groep 6 

I:84    e:90 80,6 87,6 91,2 

Begrijpend lezen 
groep 6 

I:32    e:32  34,8 33 

 
Tot en met het schooljaar 2013 – 2014 hebben we de oude Cito normering gebruikt. Met ingang van het 
schooljaar 2014 – 2015 maken we gebruik van de nieuwe normering.  
 
Op dit moment werken we soms met kleine groepen. Dit betekent dat de schommelingen erg groot kunnen zijn 
en dat het een vertekend beeld geeft. We kunnen wel concluderen dat de toetsen die in januari  
 
 
 
 
 
 
Uitstroom 
In onderstaand schema geven we aan waar onze leerlingen naar uitstromen. (Vanaf augustus 2014 kunnen we 
hier invulling aan geven) 
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Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs 
 

Uitstroom leerlingen groep 

8 naar het voortgezet 

onderwijs 

2013 2014 2015  2016 2013 2013 

in % 

2014 

% 

2015 

in% 

2016 

in % 

2013 

in % 

LWOO / Praktijkonderwijs 

 

1 

  

 

0 

 

 

 

 

12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

Vmbo basis- en 

kaderberoepsgericht 

 

1 3 

 

3 

  

12,5% 

 

33,3% 

 

37,5% 

 

 

 

Vmbo gemengd- en 

theoretische leerweg 

3 

  

 

3 

  

37,5% 

 

33,3% 

 

   37,5% 

 

 

 

Havo 

 

3 3 

1 

 

  

37,5% 

 

33,3% 

 

12,5% 

 

 

 

VWO (Gymnasium / 

Atheneum) 

 

 3 

1 

 

  

 

 

 

 

12,5% 

 

 

 

Totaal 

 

8 9 

 

8 

  

 

    

 

 
 
 
 
Handelingsplannen 
Op onze school krijgen kinderen die zorg aan de bovenkant nodig hebben of zorg aan de onderkant nodig 
hebben een individueel handelingsplan. Naar aanleiding van toetsen stelt de leerkracht een handelingsplan op 
en bespreekt dit met de Intern Begeleider en de ouders. Na afloop van de zorgperiode worden de resultaten 
met de ouders besproken en kijken we of een nieuw handelingsplan nodig is.  
 
Het afgelopen jaar had bij ons ongeveer 20% van de leerlingen een handelingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7: Ons team  
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 Karin Nienhuis, leerkracht groep 1-2-3 
 Gerla Hansen, leerkracht groep 1-2-3 
 Sari Hilbrink, leerkracht groep 4-5 
 Margreet Hogenberg, leerkracht groep 4-5 
 Ilse Trip, leerkracht groep 6-7-8 
 Carolien de Jager, leerkracht groep 6-7-8 
 Barbara Michiels, Intern Begeleider en waarnemend schoolleider 
 Harm Wolthuis schoolleider 
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Hoofdstuk 8: Ouders en de school  
 
Medezeggenschapsraad 
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Deze beslissingen hebben direct te maken met het onderwijs dat 
wordt gegeven. Belangrijke voorstellen van het bestuur en van het team worden in de MR besproken. De MR heeft 
adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn de formatie (inzet van leerkrachten) en 
beleidsplannen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 
Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De GMR bestaat uit 
MR leden van iedere openbare school. Van iedere school is een ouder en een leerkracht lid van de GMR. In de GMR worden 
zaken besproken die voor alle scholen gelden. Gemeentelijke formatieplannen en vakantie roosters zijn daar voorbeelden 
van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het 
initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur. De schoolleider is adviseur van de MR maar is niet zelf lid van de 
MR. 
De medezeggenschapsraad bestaat uit de leerkrachten Karin Nienhuis  en de ouders Niek van der Wielen en Michiel van 
Kerkvoorde. 
De medezeggenschapsraad praat mee over de inhoud en de organisatie van de school. Meer informatie over de rol van een 
medezeggenschapsraad is hier te vinden. 
We vergaderen ééns per 6 weken voorafgaand aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). We behandelen 
dan de agendapunten van de GMR en wat verder ter tafel komt. 
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn ten aanzien van de activiteiten van de medezeggenschapsraad neem dan 
contact op met één van de leden: 

Niek van der Wielen  MR lid 

Michiel van Kerkvoorde MR / GMR lid 

Sari Hilbrink MR 

Karin Nienhuis GMR lid 

Karin Nienhuis MR lid 

 

 
Ouderraad 
 
De ouderraad vormt een schakel tussen de ouders en de school. 
De leden van de ouderraad worden gekozen uit de ouders/verzorgers van kinderen die op onze basisschool zitten. 
 
Taken van de ouderraad: 

 Meedenken over activiteiten op school en meehelpen bij het uitvoeren van die activiteiten. 

 Signaleren van zaken die spelen bij ouders en die de aandacht van het team vragen. 

 Vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. 

 Het innen van de vrijwillige bijdrage. 

 Coördinatie van de Oud Papier Acties (OPA). 

Eens per jaar vindt er een jaarvergadering plaats. De ouderraad, medezeggenschapsraad en het team doen dan verslag van 
het afgelopen schooljaar. Verder wordt tijdens de jaarvergadering de begroting voor het komende schooljaar 
gepresenteerd. 
 
Het team en de ouderraad zet zich in 2015-2016 voor de volgende activiteiten in: 

 Sinterklaasviering 

 Kerstviering 

 Oliebollen bakken 

 Paasbrunch 

 Wandelvierdaagse 

 Schoolreisjes 

http://www.medezeggenschapsraden.nl/
http://www.obsruitenvelder.nl/index.php/component/contact/?task=view&contact_id=9
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 Feestelijke afsluiting van het schooljaar 

 Schoolplein 

 Batterijen inzamelen op school 

 Oud Metaal inzamelings Actie (OMA) 

De school maakt gebruik van klassenouders. We streven er naar dat elk groep een ouder heeft die als klassenouder 
fungeert. De klassenouders hebben een sleutelpositie in de communicatie naar alle ouders. 
Het team en de ouderraad zullen regelmatig ouders vragen om bij activiteiten te helpen, ouderhulp is bij een basisschool 
onmisbaar. Bij vele activiteiten (excursies, klusjes) hopen we een beroep te mogen doen op de medewerking van de ouders. 
 
Namens de ouders zitten in de ouderraad: 

Bianca de Vroedt penningmeester 

Anneke Begeman  lid 

Marcèle van Kerkvoorde voorzitter 

Elly Tuitman secretaris 

Denise Oomen lid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adressen van externe contacten 
 
Leerplichtambtenaar  
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Yolanda Hoekstra  
 0598 425 555 
    
Consultatieve leerlingbegeleider    
Unit Onderwijsbegeleiding Gemeente Slochteren  
Nora ten Raa of Astrid Hermans 
 0598 425 780 of 0598 425 781 
 
Contactpersoon klachten ( seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten)   
Nora ten Raa, Unit Onderwijsbeleid/-begeleiding 
Astrid Hermans, Unit Onderwijsbeleid/-begeleiding 
 0598 425 780 of 0598 425 781 
 
Vertrouwenspersoon : Stichting Compaen  
Postbus 50 – 9460AB Gieten. Bezoekadres: Jan Salwaplein 3, 9641LN Veendam 
 
Landelijke klachten commissie "Stichting Onderwijsgeschillen" 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 info@onderwijsgeschillen.nl 
 030 280 9590 
 
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld. 
 0900 111 3 111 
 
GGD Groningen 
Sociaal verpleegkundige 
De GGD zorg is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kirsten Arntzen  
 050 367 40 00 
Schoolarts (Basisgezondheidsdienst afd. Jeugdzorg) 
 050 367 25 36 
 
 
Onderwijsinspectie  
 0800-8051 
www.onderwijsinspectie.nl 
Passend Onderwijs 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. Postadres: Postbus 8061 9702 KB Groningen 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/ 

 
Klachtenregeling 
Op www.stichtingopos.nl vindt U onder andere protocollen voor: mobiele telefoons, gescheiden ouders en 
sponsoring. 
 
 
 
 
 
Bijlage  
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
http://www.stichtingopos.nl/
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Over opgroeien en opvoeden 
 
 
 
Wat kunt u van het CJG verwachten? 

 Een inlooppunt waar u met deskundige medewerkers uw vragen kunt bespreken en informatie kunt 
krijgen. 

 De mogelijkheid om vragen te stellen per telefoon of e-mail. 

 Een website waar u informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien en de organisaties waar u in de 
gemeente extra ondersteuning kunt krijgen op dit gebied. 

 De mogelijkheid om een afspraak te maken met een deskundige met specifieke kennis over uw vraag. 

 Gerichte hulp zoals thuisbegeleiding, cursussen over opvoeden en weerbaarheidstrainingen voor uw kind. 
 
Voor wie?  

 Ouders en opvoeders, als u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind. 

 Kinderen, bijvoorbeeld wanneer je je thuis, binnen je familie of je vriendenkring niet prettig voelt of 
problemen hebt. 

 Jongeren, als je vragen hebt over wat je bezighoudt, zoals omgaan met geld, alcohol, vriendschap, school, 
seksualiteit, ruzie, of wat dan ook.  

 
Wie zijn de medewerkers van het CJG?  

 sociaal verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg,  

 medewerkers onderwijsbegeleiding Slochteren, 

 leerplichtambtenaar/jongerencoördinator,  

 jongerenwerker,  

 maatschappelijke werker. 
 
Hoe kunt u het CJG bereiken?  
 

Spreekuren:  

Slochteren, gebouw Bibliotheek           : woensdag van 14:00-15:00 uur 
Siddeburen, Ufkenshuis   : donderdag van 08.45-09.45 uur 
Harkstede, De Borgstee   : woensdag van 08.45-09.45 uur 

(Dit spreekuur vervangt het spreekuur van het opvoedsteunpunt!) 

U kunt natuurlijk ook bellen voor een afspraak. 

 

Website voor informatie, tips en adviezen:  www.cjgslochteren.nl 
Mail voor een vraag: cjg@slochteren.nl 
Bel voor een vraag/afspraak: tel 0598-425656 (van 8 tot 20 uur bereikbaar) 
 
Website voor jongeren: www.jonginslochteren.nl.  

Email voor jongeren: jongin@slochteren.nl 

 

 
 

http://www.jonginslochteren.nl/
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