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Spelend leer ik, 
lachend leef ik, 

al doende weet ik, 
waarom dingen 

bestaan… 
 
 

Nieuwsgierig, ontdekkend, 
mijn grenzen verleggend, 
zo leer ik met anderen, 

zelfstandig te zijn… 
De toekomst tegemoet! 
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Voorwoord 

 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Deze gids geeft praktische en 
inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. De inhoud van de schoolgids 
geeft u een beeld van de gang van zaken op obs J. Emmens.  
De informatie in deze gids is bestemd voor ouders die op zoek zijn naar een goede 
basisschool voor hun kind en voor ouders/ belangstellenden die extra informatie willen over 
de gang van zaken in het schooljaar 2018-2019. 
Nieuwe ouders nodigen wij graag uit om een afspraak te maken. U bent van harte welkom 
om sfeer te proeven en vragen te stellen.  
 
Wat staat er in deze schoolgids 
Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over: 

- wat leren de kinderen op onze school 

- de zorg voor kinderen 

- wat ouders en school van elkaar mogen verwachten 

- de sfeer op onze school 

- de resultaten en verbeterpunten van onze school 
 
Meer informatie 
Naast de informatie in deze schoolgids kunt u ook informatie vinden in het jaarverslag, het 
schoolplan en in de nieuwsbrief die eens per twee weken wordt uitgegeven. Alle genoemde 
documenten en actuele informatie zijn te vinden op onze website.  
www.obsjemmens.nl  
 
Uitgave schoolgids 
Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar wordt de schoolgids op onze website geplaatst. 
Ouders worden hierover geïnformeerd in onze nieuwsbrieven. Nieuwe ouders krijgen deze 
schoolgids bij het intake-/ kennismakingsgesprek. Daarnaast kunnen belangstellenden altijd 
een schoolgids opvragen. De medezeggenschapsraad heeft samen met het team de inhoud 
van deze schoolgids bepaald en heeft ingestemd om deze schoolgids uit te geven. 
 
Vragen/ suggesties 
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u vragen over de inhoud of 
suggesties voor verbetering, dan horen wij dat graag. Om de informatie nog beter te kunnen 
afstemmen op uw wensen, willen wij graag van u weten wat u van onze schoolgids vindt. U 
kunt altijd even binnenlopen of uw opmerkingen en suggesties mailen naar: 
directie.emmens@primah.org. 
Namens Medezeggenschapsraad, Ouderraad en team van obs J. Emmens, 
 
Jantinus Esschendal 
(directeur) 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsjemmens.nl/
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1. Onze visie op het onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Onze visie en doelstellingen van de school zijn grotendeels bepaald door de Wet op het 
Primair Onderwijs en de vastgestelde kerndoelen. Belangrijk is hierbij dat: 

   alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; 

   het onderwijs gericht is op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de  
  leerlingen, maar ook op de ontwikkeling van de creativiteit, noodzakelijke kennis,   
  sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; 

   er van uitgegaan wordt dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 

   het onderwijs gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale   
              integratie; 

   leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en  
              culturen van leeftijdgenoten. 
 
Het kind staat centraal!  
De kinderen gaan bij ons met plezier naar school, voelen zich veilig en vertrouwd in en rond 
de school en stralen dat ook uit. Binnen onze school willen we structuur en geborgenheid 
bieden. Dat zien we als een voorwaarde voor het kunnen leren. Naast het leren van de 
basisvaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige 
mensen die (mede) verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en gedrag. Wij helpen 
de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Dit doen wij door de leerlingen in groepjes 
te laten (ver)werken, door (kring) gesprekken te voeren en door het geven van feedback. 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen ook weten dat er veel meer te zien en te beleven 
is in de wereld om hen heen. We organiseren daarom op school en in de naaste omgeving 
i.s.m. de ouders veel nevenactiviteiten. Deze vinden zowel onder als na schooltijd plaats en 
worden door ons ook als leeractiviteiten gezien. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Feestelijke ouderavonden, de Sportdag met verschillende 
scholen, presentaties, de Kranslegging op 4 mei en de Pannenkoekendag voor ouderen uit 
het dorp. 
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1.1 Missie 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zelfstandig, de toekomst tegemoet…, een belangrijk stukje uit het gedicht waarmee wij 
duidelijk willen maken waar wij als school voor staan.  
Het gedicht bevat een aantal begrippen, die voor onze kijk op onderwijs van groot belang is. 
Het pedagogisch handelen van leerkrachten is hierbij van groot belang. Wij leren leerlingen 
zelfstandig te (ver)werken. Hierbij creëert het team samen met de leerlingen, een goede 
(werk) sfeer in de groep, optimale samenwerking in groepjes en duidelijke afspraken. 
Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zich te halen, juiste keuzes te maken en 
goed te plannen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen met veel plezier naar 
school gaan, fouten durven te maken en veel ontdekken. 

 

1.2 Didactisch concept 

In onze visie wordt het onderwijs zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt op 

zijn of haar niveau. Het leren wordt breed gedefinieerd: zowel leren met het hoofd, als met 
het hart en de handen, zowel alleen als met anderen samen. We willen graag dat onze 

leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig en positief kritisch denkende mensen. 

 
Wij vinden de beheersing van rekenen, lezen, schrijven en een goede mondelinge en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heel belangrijk voor de kinderen. We schenken daarom 
dagelijks veel aandacht aan deze instrumentele vaardigheden. In het algemeen leggen we 

veel nadruk op goede prestaties, waarbij we de kinderen ruimte bieden om te presteren 

binnen hun eigen stijl en mogelijkheden.  
 

Het einddoel is dat ieder kind zich bij het verlaten van de school optimaal ontwikkeld heeft. 
Het is dan in staat zelfstandig te leren en verantwoordelijkheden te nemen. Een leerling heeft 

zich vele sociale vaardigheden eigen gemaakt. De leerling weet hoe hij of zij verschillende 

documentatiebronnen kan raadplegen, zowel via bibliotheek- en documentatiecentra als via 
de computer en het internet. De aansluiting naar het vervolgonderwijs kan vloeiend verlopen, 

doordat een leerling zijn verantwoordelijkheden kent, taakgericht is en zich oefenstof 
zelfstandig eigen kan maken. 
 
Zelfstandigheid is een belangrijk uitgangspunt in ons didactisch concept.  
Dit begint al in groep 1 waar de leerling op een speelse manier leert omgaan met het 
takenbord en het maken van bepaalde werkjes. Wij werken in alle groepen via het directe 
instructiemodel, hierdoor kan de leerkracht in verschillende fasen van de les differentiëren, 
werkvormen inzetten om interactie tussen leerlingen te bevorderen en leerlingen begeleiden 
bij het zelfstandig werken. 
     

Spelend leer ik, 
lachend leef ik, 

al doende weet ik, 
waarom dingen 

bestaan… 
 

Nieuwsgierig, ontdekkend, 
mijn grenzen verleggend, 
zo leer ik met anderen, 

zelfstandig te zijn… 

De toekomst tegemoet! 
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Onze school werkt met uitgangspunten gebaseerd op;  

 Het Daltononderwijs (bijv. dagkleuren, dagtaak en het zelfstandig (ver) werken)  

 Het Jenaplanonderwijs (bijv. aandacht voor presentaties, maandafsluitingen en 

creatieve vakken) 

 Marzano (aandacht voor taal, spelling en rekenen, kijken naar het bewezen goede) 

 Spelend streefsysteem bij de groepen 1 en 2.  

 
Om deze verschillende uitgangspunten goed gestroomlijnd toe te passen hebben wij een 
duidelijke onderwijsvisie beschreven in ons handboek begeleid zelfstandig leren. Wij staan 
open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en zullen sommige ontwikkelingen die 
passen bij ons schoolprofiel toepassen. 
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2. Onze school  

De organisatie en inhoud 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer Jan Emmens was van 1940 tot 1971 “hoofd der 
school’ van de openbare lagere school in 
Gasselternijveen en als eerbetoon werd zijn naam aan 
de school verbonden. De obs J. Emmens is sinds 
januari 2014 gehuisvest in MFC de Spil. 

 
 

2.1 Situering van onze school 

Obs J. Emmens is een dorpsschool. Dit wil zeggen dat de school zich richt op het dorp 
Gasselternijveen. Het dorp kent twee basisscholen; de christelijke basisschool Het Kompas 
en de openbare basisschool J. Emmens. 
Beide scholen zijn gehuisvest in MFC De Spil. Het MFC is centraal gelegen in het dorp. De 
andere kernpartners van het MFC  zijn Buurtzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, de 
bibliotheek, Dekelhem/Icare, Stichting Welzijn Aa en Hunze en Skidkinderopvang.  
 
We hebben de beschikking over 4 lokalen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de 
gemeenschappelijke ruimtes in het MFC die o.a. worden gebruikt voor dans, drama en 
andere culturele activiteiten.  
Boven bevinden zich de directiekamer, de administratieruimte en de teamkamer. Ook 
bevindt zich hier een aantal spreekkamers. De computers staan in de klassen. Onze school 
is een school met volop leer-, ontdek- en speelruimte. Het plein is toegankelijk voor alle 
leerlingen en is voorzien van speeltoestellen en bankjes waarop kinderen even tot rust 
kunnen komen. De jongste leerlingen spelen op het kleuterplein 
 

2.2 Identiteit 

Onze school is een openbare basisschool. De identiteit van de openbare school wordt 
bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar 
delen. Er is op onze school ruimte voor de cultuur en overtuiging van ieder kind. Door 
kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij 
de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen 
identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving. 
 

2.3 Schoolgrootte 

Op dit moment telt de school rond de 103leerlingen. Deze leerlingen krijgen les in vijf 
verschillende combinatiegroepen. (groep 1, groep 2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8).  
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2.4 Methoden, leer en hulpmiddelen 

De methoden die wij gebruiken zijn actueel en voldoen aan de eisen die de overheid 
verlangt. In de begroting die wij ieder jaar opstellen staat beschreven wanneer wij een 
methode vervangen. Bijna ieder schooljaar wordt er één methode vervangen door een 
nieuwe uitgave of een andere methode. De boeken en materialen zijn qua inhoud en 
uitvoering zo gekozen dat leerkrachten en leerlingen er met plezier mee werken. De 
volgende methodes worden op onze school gebruikt: 
Voorbereidend en aanvankelijk lezen:  Spelend Streefsysteem in groep 1 en 2 
      Onderbouwd 
      Veilig Leren Lezen Kim versie 
Technisch lezen:    Timboektoe, drie Sterren lezen, Ralfi lezen 
Begrijpend lezen:    Argus Clou, teksten op maat 
Spelling     Spelling op Maat 
Taal:      Taal op Maat 
Rekenen:     Alles Telt 
Wereldoriëntatie     Argus Clou 
Engels      Take it Easy in alle groepen 
Verkeer     Verkeerskranten van 3VO en wijzer door het  
      verkeer 
Schrijven     Pennenstreken 
Sociaal emotioneel     Kinderen en hun sociale talenten  
Studievaardigheden groep 6 t/m 8   Blits        
 
Het onderwijs aan de kinderen 
   
Onderbouw 
“Door spel ontdekt het kind de wereld om zich heen” 
 
Het “Spelend Streefsysteem” is een manier van werken van en met de jongste 
kinderen op onze school. Jonge kinderen leren spelenderwijs van de activiteiten, die ze 
ondernemen. Door het spelen ontwikkelt het kind zich en bereikt hij de ontwikkelingsdoelen 
die passen bij zijn ontwikkelingsfase. 
De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt snel, maar ook wisselend op verschillende 
terreinen: sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief. Wij bieden via thema’s, die dicht bij de 
belevingswereld van de kleuters liggen, gericht spel- en ontwikkelingsmaterialen aan. De 
themagerichte aanpak ( o.a. bronnen uit methoden als ‘Onderbouwd’, Kleuterplein, Taal op 
maat en Bas), sluiten aan bij de mogelijkheden van het jonge kind zowel voor groep 1 als 
groep 2, 
In het “Spelend Streefsysteem” staan tien streefdoelen centraal en op deze wijze worden de 
belangrijkste doelstellingen (kerndoel dekkend) gerealiseerd  
met betrekking tot: 

 persoonlijke ontwikkeling: spelen, zelfredzaamheid, gezelschapsspel, plannen, 
empathie;  

 cognitieve ontwikkeling:  
          - beginnend cijferen: vouwen, begrippen (rekenen/wiskunde);  
          - geletterdheid: rijmen, prentenboek en beeldverhaal         

                      (taal/lezen)  
                    - wereldverkenning ( biologie, aardrijkskunde, geschiedenis) 
                    - kunstzinnige vorming 
 
Sinds het schooljaar 2012-2013 werken we met de methode ‘Onderbouwd’.  
Via ‘Onderbouwd’, denken en werken we vanuit haalbare doelen. We bieden de kleuter 
houvast en structuur in een veilige en vertrouwde leeromgeving. 
De leerkracht observeert en stimuleert het spelende kind op het sociaal-emotionele vlak en 
op het gebied van taal/lezen, rekenen en motoriek. 
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Een kleuter leert meer door te bewegen. Daarom krijgen kleuters dagelijks lessen in spel, 
kleutergymnastiek, zowel binnen als buiten, die weer terugvoeren naar het thema. 
In groep 2 wordt specifiek op de donderdagmiddag een voorschot gegeven op het leren in 
groep 3. Deze methode sluit aan bij de lessen in groep 3. 
Bij de methode ‘Onderbouwd’ worden de observaties van de verschillende doelen 
geregistreerd. Zo krijgen we een goed inzicht van de behaalde doelen per kind. 
Handelingsgericht wordt er naar ‘boven’ of ‘beneden’ bijgestuurd. 

Ook worden bij de kinderen de Cito kleutertoetsen afgenomen, welke landelijk genormeerd 

zijn. Alle gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem dat tot en met groep 8 wordt 

bijgehouden.  
 
Midden- en bovenbouw 
Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen) 
Vanuit groep 2 gaan de kinderen door naar groep 3 met een verschil in vaardigheden en 
kennis. 
Wij gaan in eerste instantie uit van een homogene groep. We dragen er zorg voor dat voor 
ieder kind gelegenheid bestaat om het leren te verdiepen of te vereenvoudigen en het tempo 
aan te passen. 
Meer en meer zal er sprake zijn van een heterogene groep, waarbinnen de leerkracht moet 
kunnen inspelen op de diverse verschillen tussen kinderen. We werken in deze groepen met 
het 
A-dim model, het Activerende Direct Instructie model 
We beschikken over de methode “Veilig Leren Lezen”. Huidige onderzoeken leren ons dat 
kinderen met deze methode sneller en gemakkelijker tot lezen komen. De methode beschikt 
over een uitgebreide voorraad oefen- en spelmateriaal. Al vanaf groep 1 wordt er veel 
aandacht besteed aan het bevorderen van leesplezier. Dit houdt in dat er dagelijks wordt 
voorgelezen en aan boekpromotie wordt gedaan. Het leesplezier wordt tevens bevorderd, 
doordat ieder kind in elk geval vanaf halverwege groep 3 elke dag een kwartier zelfstandig 
leest in een zelfgekozen boek op eigen niveau. 
Daarnaast doen we mee aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en aan het 
veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek. 
Voor spelling gebruiken we sinds het schooljaar 2016-2017 de methode “Spelling op Maat”, 
waarbij kinderen op eigen niveau (in kleine groepen) de spellingleerstof verwerken. 
Bij Veilig Leren Lezen hoort uitgebreide software, die structureel wordt ingezet. 
We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren praten, aan luisteren naar wat 
anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen 
mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken we naast allerlei kringvormen de 
taalmethode “Taal op Maat”. 
Begrijpend lezen – om later beter zelfstandig te kunnen studeren – is een heel belangrijk 
onderdeel van het hedendaagse “lezen”.  
Ook de rekenles verloopt anders dan vroeger. Wij werken met de realistische methode “Alles 
Telt”. Rekenen bestaat niet meer alleen uit ‘uitleggen en nadoen’ van rijtjes sommen 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Nu leren we de kinderen meer rekenen door 
praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen, er over te praten en 
oplossingsmethoden met elkaar te vergelijken. Kinderen leren ook tabellen en grafieken te 
lezen en op te stellen. Vanaf groep 5 gebruiken we af en toe de rekenmachine voor de 
uitgebreide bewerkingen. Er wordt veel, op een handige manier, uit het hoofd gerekend. Ook 
schattend rekenen wordt veel gedaan, zodat de rekenmachine gecontroleerd kan worden. 
Kinderen moeten kritisch zijn over eigen uitkomsten. 
Al met al kun je zeggen dat er t.o.v. vroeger meer nadruk is komen te liggen op 
begripsvorming in het onderwijs. Bij “Alles Telt” hoort uitgebreide software, die structureel in 
alle groepen wordt ingezet. 
Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, 
zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe 
verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei 
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informatiebronnen. (bijvoorbeeld schema’s, tabellen, studieteksten enz.) Deze  methode 
wordt gebruikt in groep 6 t/m 8. 
 
Wereldoriënterende vakken 
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs vormen de zgn. zaakvakken. Daar zijn de 
laatste jaren nog een paar vakken bijgekomen. Verkeerseducatie, maatschappelijke 
verhoudingen, geestelijke stromingen, natuur- en milieu-educatie en burgerschapskunde om 
er een paar te noemen. Sommige van die “nieuwe” vakken hebben onderdak gevonden bij 
de oude onderdelen; aan andere wordt apart aandacht besteed. 
De verschillende wereldoriënterende onderwerpen worden op onze school in één methode 
aan de orde gesteld,  
 
Natuureducatie 
Natuureducatie komt terug in de methode. Daarnaast doen wij mee aan het NME project. 
 
Engels 
We hebben gekozen voor de methode “Take it Easy”. De methode gaat uit van 
“onderdompeling” in Engels. Er wordt gebruik gemaakt van zgn. “native speakers” en tijdens 
die lessen wordt er geen Nederlands gesproken. Er wordt veel gebruik gemaakt van liedjes, 
toneel, spelletjes, voorlezen, prentenboeken e.d.  
 
Verkeerseducatie                                                                                                                                 
Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het 
verkeer. Vanaf groep 4 wordt met de methode “Wijzer door het Verkeer” en de 
Verkeerskranten gewerkt. De leerlingen van groep zeven nemen deel aan het landelijk 
verkeersexamen. Daarnaast maken we gebruik van een verkeersprotocol dat bestaat uit 
verschillende onderdelen. Wij zijn in het bezit van het DVL label. 
 
Informatietechnologie 
De inzet van computers krijgt op school een steeds grotere plek omdat ze een toenemend 
belangrijkere plaats innemen binnen het maatschappelijk leven. De computers op school zijn 
uit 2012 en vrijwel allemaal opgenomen in een netwerk. Het systeembeheer wordt verzorgd 
door Brin Groningen. Iedere groep beschikt over meerdere computer-eenheden. Er zijn 
softwareprogramma’s aangeschaft, die door de hele school worden gebruikt. Hiernaast wordt 
allerlei educatieve software gebruikt. Dat begint al in groep 1. Aan sommige programma’s 
kunnen de kinderen ook thuis werken. In alle lokalen zijn de krijtborden vervangen door 
digitale schoolborden. 
De kinderen worden vanaf groep 4 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van 
tekstverwerken en internet. 
De school beschikt over een eigen website  
 
Expressieactiviteiten/Techniek 
Expressie neemt op onze school een belangrijke plaats in. Tekenen, knutselen, 
handvaardigheid, koken, gymnastiek, dansen, muziek en toneel maken deel uit van 
expressie. Daarbij is het eindproduct minder belangrijk dan het proces. 
Ook willen wij expressie van anderen leren begrijpen en kennis nemen van diverse creatieve 
uitingen. Wij vinden dat dit bij de opvoeding hoort. 
Zelf optreden is ook iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens presentaties wennen kinderen aan 
publieke optredens. 
Ook hier geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het 
kind respecteren. 
Wennen aan een optreden in het openbaar, spreken in een grotere groep is één van de vele 
doelstellingen die wij spelenderwijs proberen te realiseren. De nieuwskring, spreekbeurt en 
boekbespreking hebben dezelfde achtergrond. 
Wij zijn een samenwerking aangegaan met het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur. 



13 

 

We hebben een aantal dagen gepland waarop groepen en leerlingen elkaar iets laten zien 
op het gebied van muziek, toneel, dans enz. Ouders en belangstellenden kunnen deze 
presentaties in de gemeenschapsruimte bijwonen. Deze worden in de maandkalender en in 
de nieuwsbrief aangekondigd. 
Regelmatig worden  vrijdagmiddag voor de kinderen van groep 5 t/m 8 workshops 
georganiseerd. Zo kunnen de kinderen o.a. deelnemen aan een workshop koken, 
houtbewerking, Spaans en techniek. 
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de methode 123ZING. De 123ZING 
methode combineert praktische energieke zangtraining voor het hele team met een zeer 
toegankelijke en aansprekende digitale lesomgeving vol liedjes en muzikale lesideeën. 
In het schooljaar 2018-2019 starten we met twee methodes voor drama: dramaonline en 
Speel je Wijs. 
 
Bewegingsonderwijs 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden 1 x per week gegeven door de vakleerkracht 
in de sportzaal. Daarnaast verzorgt de eigen leerkracht 1 x per week een gymles. De 
vakleerkracht organiseert ieder jaar een sportdag, waaraan onze school meedoet. Er wordt 
ook jaarlijks gestreden in een voetbaltoernooi en doen we mee aan de gemeentelijke 
schoolzwemwedstrijd en de Run van Gieten. 
 
Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs 
Aan het eind van vorig schooljaar is bij de ouders van de leerlingen van groep 6 en 7 
geïnventariseerd of er behoefte was aan godsdienstlessen. Geen enkele ouder gaf aan hier 
interesse in te hebben. Aan het eind van dit schooljaar worden ouders weer gevraagd. 
Als voldoende (minimaal 10 leerlingen) ouders aangeven belangstelling te hebben voor deze 
lessen, dan zal vanuit de school bekeken worden of er in groep 7/8 levensbeschouwelijk 
onderwijs en/of godsdienst zal worden gegeven. 
 
Huiswerk 
In groep 7 en 8 wordt enkele maanden structureel 1 of 2 keer per week huiswerk gegeven. 
Wij willen met deze huiswerkopdrachten en het werken met een agenda de leerlingen laten 
wennen aan het (thuis) verrichten van schoolopdrachten. 
Het werk wordt besproken en vaak door de leerlingen zelf nagekeken. In de overige groepen 
wordt slechts af en toe huiswerk gegeven, het gaat dan meestal om het oefenen van de 
tafels en topografie. Dit gebeurt op groepsniveau, terwijl incidenteel ter ondersteuning 
individuele leerlingen huiswerkopdrachten krijgen. 
 
Diverse schoolactiviteiten 
Naast het werken in de klas zijn er in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten, die 
voor de nodige afwisseling zorgen. Een uitgebreid verslag is terug te vinden in het 
schooljaarverslag. 
Vaak brengen we met diverse groepen een bezoek aan  een kunsttentoonstelling. 
De vieringen rond Sinterklaas en Kerst worden in samenspraak met de ouderraad verzorgd. 
Aan het begin van het schooljaar kijken we welke activiteiten we, in overleg met de 
ouderraad, gaan organiseren. 
Ook worden aan het eind van het schooljaar de schoolreis groep 1 – 6 en het schoolkamp 
(groep 7 – 8 gehouden. 
Groep 7/8 heeft een meerdaags schoolkamp. De schoolreizen zijn deels educatief, maar 
spelen vooral een rol in het bijbrengen van een saamhorigheidsgevoel. 
In de laatste schoolweek valt de afscheidsavond van groep 8. 
 
Naast deze methodes beschikken wij over verschillende ontwikkelingsmaterialen, leer- en 
hulpmiddelen. Wij maken gebruik van verschillende ondersteunende computerprogramma’s. 
Bij de aanschaf van deze materialen hebben wij rekening gehouden met de mogelijkheden 
en beperkingen van de individuele leerling. 
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2.5 Lesroosters 

De lesroosters zijn opgesteld met het totaal aantal geplande uren per week. De roosters zijn 
opgenomen in de klassenmap. Onze roosters zijn zo opgesteld dat we voldoen aan de 
wettelijke eisen. Jaarlijks publiceren wij in onze schoolgids het rooster van vakanties en vrije 
dagen. Deze opzet wordt (jaarlijks) met de medezeggenschapsraad besproken. 
De leerlingen op onze school maken de volgende uren per week: 

 groep 1    25,00 uur 

 groepen 2, 3 en 4 uur  25,00 uur 

 groepen 5 t/m 8   25,00 uur 
 
Ten aanzien van de verplichte onderwijstijd schrijft de wet voor, dat er in moet worden 
voorzien dat 

 de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen;  

 de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen; 

 de kinderen ten hoogste 5, 5 uur per dag onderwijs mogen ontvangen.         
                                                   

Pauze:     
                                                                                                                                                  
Wij pauzeren iedere ochtend van 10.00 tot 10.15 uur en van 11.30 – 12.00 uur. De leerlingen 
spelen bij mooi weer buiten onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de 
leerlingen in hun eigen klas.  
 
Zoemer:  
De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd. Alle leerlingen gaan dan naar binnen en om half 
negen gaat de tweede zoemer. Dit is het teken dat de lessen daadwerkelijk beginnen. 
 
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 starten met het 5-gelijkedagenmodel.  

Concreet betekent het model het volgende: 

• Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur. 

• Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas. 

 

Dagindeling 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
In het schoolplan is een overzicht te zien van een gespecificeerd lesrooster. Hierin is af te 
lezen hoeveel onderwijstijd wij per vakgebied besteden. 
 

08.30 uur – 10.00 uur les 

10.00 uur – 10.15 uur pauze 

10.15 uur – 11.30 uur les 

11.30  uur – 12.00 uur pauze 

12.00 uur – 12.15 uur eten 

12.15  uur – 14.00 uur les 
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2.6 Vakanties en vrije dagen 

Vakanties en vrije dagen worden via het ouderportaal gecommuniceerd. 
 

 
 

2.7 Leerplicht 

Uw kind gaat naar het Basisonderwijs  

 

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of 
beperkingen past. Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in 
de Leerplichtwet. Om ervoor te zorgen dat deze Leerplichtwet ook wordt nageleefd, is het 
College van Burgemeester en Wethouders met het toezicht op de naleving belast. Zij hebben 
hiervoor één of meerdere leerplichtambtenaren aangesteld. 
 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 
5 jaar is geworden. Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan 
weliswaar niet leerplichtig, maar u wordt geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor 
leerplichtige leerlingen. 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Als ouder/verzorger/voogd, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school of instelling 
staat ingeschreven. 
 
U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster bezoekt. 
 
Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen verantwoordelijk voor het 
schoolbezoek van uw kind. Uw kind is dat zelf ook. 
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Niet naar school 
 
Uw kind hoeft niet naar school wanneer het ziek is. U moet dan wel altijd de ziekte melden 
op school. Als er twijfel bestaat of uw kind echt ziek is, kan de school-/leerplichtambtenaar 
een onderzoek instellen en een onafhankelijke arts inschakelen. 
 
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis bijvoorbeeld voor een bruiloft of een 
begrafenis. De directeur van een school beslist over verlofaanvragen tot 10 dagen. 
Daarboven beslist de leerplichtambtenaar. Verlof wordt niet toegestaan voor bijvoorbeeld: 
een lang weekend weg, een scouting- of sportkamp, familiebezoek in het buitenland. Een 
verlofaanvraag moet u voor zover mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk bij de directeur 
van de school indienen. Het is mogelijk dat u bewijsstukken moet laten zien. De directeur 
van de school moet u de beslissing op uw aanvraag schriftelijk meedelen.  
Wanneer u verlof aanvraagt en dit wordt afgewezen, dan moet u zich hieraan houden. Doet 
u dit niet, dan riskeert u daarmee rechtsvervolging. 
 
Vakantie buiten de schoolvakantie wordt bij hoge uitzondering toegestaan wanneer u werk 
heeft waardoor u beslist niet weg kunt tijdens de schoolvakanties en wanneer u kunt 
aantonen dat u het grootste deel van uw inkomen verwerft in deze periode. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de recreatiesector. Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee 
weken na de zomervakantie 
 
 
Schoolverzuim: 
Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is op school, dan moet de school dit melden 
aan de leerplichtambtenaar. Dit moet altijd gemeld worden wanneer uw kind 16 uur in 4 
weken afwezig is. Te laat op school komen is ook ongeoorloofd schoolverzuim. De 
leerplichtambtenaar zal een onderzoek starten naar de oorzaak van het verzuim en u 
uitnodigen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal samen met u, uw kind, de school 
en eventuele hulpverlening een oplossing zoeken. 
 
U overtreedt de wet wanneer uw kind wegblijft van school zonder goede reden of wanneer u 
niet mee werkt aan een oplossing om het schoolverzuim te beëindigen. De 
leerplichtambtenaar neemt dan maatregelen en zal, indien nodig, proces verbaal opmaken 
zodat u voor de rechter moet verschijnen.  
 
Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar van uw gemeente: 
Aa en Hunze   leerplicht@aaenhunze.nl   0592-267741 
 
Persoonsgebonden nummer      

 
Sinds 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe 
leerlingen naar het burgerservicenummer, voorheen sofinummer, van het in te schrijven kind 
te vragen. Voor het onderwijs heet het unieke nummer per leerling 'Persoons Gebonden 
Nummer' (PGN). Voor het PGN wordt in bijna alle gevallen het oude sofinummer gebruikt. 
De term sofinummer is vervallen en vervangen door 'Burgerservicenummer' (BSN). Als een 
leerling geen burgerservicenummer, voorheen sofinummer heeft, wordt aan deze leerling 
een vervangend nummer toegekend. Zij krijgen een tijdelijk onderwijsnummer via de school. 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt dit tijdelijke onderwijsnummer voor de school aan. 
Als de leerling eenmaal staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een 
BSN ontvangt van de gemeente, moeten de ouders dit doorgeven aan de school. 
                                                                  

mailto:leerplicht@aaenhunze.nl
http://www.duo.nl/particulieren/default.asp
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Gewichtenregeling 

 

Uit onderzoek blijkt dat de sociale afkomst en het opleidingsniveau van ouders nog steeds 
van invloed is op de schoolcarrière van een kind. Door kinderen van ouders met een laag 
opleidingsniveau een extra gewicht toe te kennen krijgt de school meer middelen. Hierdoor 
wordt het voor de school mogelijk om het onderwijsaanbod af te stemmen op de verschillen 
tussen kinderen. Of te wel, ieder kind gelijke kansen te kunnen bieden, ongeacht de 
omstandigheden waarin ze opgroeien. 
 
Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is vanaf 1 augustus 
2006 het opleidingsniveau van de ouder(s). Hiermee vervallen dus de ‘oude’ criteria van 
etniciteit en beroep. De nieuwe regeling is in de afgelopen vier jaar ingevoerd.  
 
Om de nieuwe gewichten te kunnen bepalen is een ouderverklaring nodig. Deze is 
opgenomen in het inschrijfformulier. Op dit formulier vult u de gegevens in waarmee de 
school het leerlingengewicht kan bepalen.  
 

 

Aanmelding, toelating, weigering, verwijzing en verwijdering van leerlingen  
In het primair onderwijs is het noodzakelijk te komen tot heldere procedures wat betreft 
aanmelding, toelating, weigering en verwijdering van kinderen. Veel van deze procedures 
zijn wettelijk vastgelegd.  
Tijdens het allereerste contact tussen het kind, de ouder(s) en de school is het belangrijk dat 
de procedure van aanmelding tot een definitieve plaatsing zorgvuldig verloopt. Als blijkt dat 
de school het onderwijsaanbod dat het kind behoeft niet kan geven, dan wordt van de school 
verwacht dat de ouders worden begeleid bij het vinden van een goed alternatief 
(zogenaamde zorgplicht).  
 
Leerlingen en hun ouders hebben rechten, maar ook plichten met betrekking tot de school 
waar hun kinderen worden of staan ingeschreven. Vaak zijn het ongeschreven regels: alle 
betrokkenen weten wel zo ongeveer waar ze zich aan hebben te houden. In de praktijk 
ontstaan soms problemen. Wanneer iedereen van tevoren duidelijk op de hoogte is van wat 
er van hen wordt verwacht, kunnen die problemen worden voorkómen. In deze schoolgids 
staan daarom grotendeels de afspraken, de wensen en ons schoolbeleid omschreven.  
 
Aanmelding/toelating 
Na de aanmelding van een leerling onderzoekt de school of het kind toelaatbaar is. De 
school schat in op basis van de door de ouders aangeleverde informatie of de leerling extra 
ondersteuning nodig heeft. Als uit het kennismakingsgesprek en de aanmeldingsformulieren 
blijkt dat het kind ingeschreven kan worden bij de aangemelde basisschool, wordt dit de 
ouders (binnen zes weken na aanmelding) medegedeeld.   
 
Wanneer de leerling niet wordt toegelaten ontvangen de ouders van de directeur, namens de 
directeur-bestuurder, binnen zes weken en maximaal tien weken na aanmelding een 
gemotiveerd schriftelijk bericht dat de leerling geweigerd is. Na weigering is de directeur-
bestuurder verplicht een passend aanbod op een andere school te doen, met inachtneming 
van de ondersteuningsbehoefte van het kind en het betreffende ondersteuningsprofiel. Dit 
kan een aanbod zijn van een reguliere basisschool van Stichting PrimAH of binnen het 
samenwerkingsverband, een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor 
speciaal onderwijs (SO).  
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Verwijzing 
Wanneer verwijzing door de school wordt overwogen, is dat omdat de school niet (meer) kan 
voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. In het geval de school verwijzing van een 
leerling overweegt, is het nauwkeurig doorlopen van de verwijzingsprocedure van groot 
belang. Bij verwijzing wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Verwijzing naar een andere reguliere basisschool, hetzij binnen Stichting PrimAH 
hetzij bij een ander schoolbestuur. 

 Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) 
binnen het samenwerkingsverband (SWV). 

 Verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) van de clusterscholen 1 en 2. 

 (vervroegde) Verwijzing naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO). 
 
Commissie van Toelaatbaarheid 
Om in aanmerking te komen voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) en of 
speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De 
Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
22.01 geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen alleen af, nadat er deskundigenadvies heeft 
plaatsgevonden. Binnen Stichting PrimAH geeft het PrimAH Expertise Team (PET) een 
deskundigenadvies af. 
 
Time out, schorsing en verwijdering 
Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het welzijn en 
de veiligheid van andere kinderen en van leraren in het geding komt, dan stellen we de 
ouders daarvan direct in kennis. 
 
Bij incidenten op het gebied van (herhaaldelijk) ernstig ongewenst gedrag, die een direct 
gevaar vormen voor andere kinderen of voor leerkrachten, hebben we verschillende 
maatregelen die we kunnen treffen, namelijk: 
1.A  Time out (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 
1.B  Time out (tijdelijke verwijdering uit de school). 
2.  Schorsing (maximaal 5 schooldagen) 
3.  Verwijdering 
 
In de beleidsnotitie ‘aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering’ zijn eerder genoemde 
onderdelen uitvoeriger beschreven. Deze notitie ligt op school ter inzage en is op onze 
website geplaatst.    
 

2.8 Verlof wegens bezoek aan (tand) arts, orthodontist e.d. 

Wij begrijpen dat het soms onmogelijk is om afspraken buiten schooltijd te maken. Toch 
vragen wij u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. De leerkracht moet 
hierover worden geïnformeerd.  
 

2.9 Bestrijding lesuitval 

Om te voorkomen dat b.v. wegens ziekte van een leerkracht lessen uit zouden vallen, is er 
op stichting niveau een invallers- pool gevormd. Invallers worden tijdens het invallen 
begeleid. Bij langdurige inval zal de invaller worden beoordeeld door de directeur.  
 

2.10 Afspraken 

Voor en na schooltijd zijn de leerkrachten voor ouders aanspreekbaar. Wilt u iets langer met 
iemand praten, maakt u dan even een afspraak. Wanneer uw kind niet op school kan komen, 
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wilt u dit dan telefonisch doorgeven (0599-512743). Bij afwezigheid vragen wij altijd om de 
reden van afwezigheid door te geven. 
 

2.11 Directie en team 

Bij het onderwijs is een team van mensen betrokken. Naast leerkrachten en directie zijn er 
ook vakleerkrachten, administratieve- en onderwijsondersteunende krachten en stagiaires bij 
onze school betrokken. Op de website (www.obsjemmens.nl) vindt u een actueel overzicht 
van alle mensen die bij ons onderwijs zijn betrokken. 
Om ons team zo goed mogelijk te laten functioneren, werken wij aan actieplannen voor een 
aantal jaren. In hoofdstuk 3 kunt u beknopt lezen waar wij ons de komende jaren op willen 
focussen. Daarnaast is het schoolplan te lezen op de website van onze school. In het 
schoolplan staat de onderwijsvernieuwing 2015-2019 beschreven. 
In het schooljaar 2016- 2017 is bij iedere leerkracht een Vaardigheidsmeter afgenomen. Dit 
instrument wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de vaardigheden van de leerkracht. 
Daarnaast wordt gekeken welke vaardigheden we op leerkracht- of schoolniveau kunnen 
aanscherpen. 
Als team van obs J. Emmens willen wij ‘er zijn’ voor leerlingen, ouders en andere 
betrokkenen. Sfeer en openheid zijn hierbij belangrijke items. 
 

2.12 Stichting PrimAH 

Obs J. Emmens is onderdeel van stichting PrimAH.  
Binnen dit bestuur vallen alle scholen van het openbaar primair onderwijs van de gemeente 
AA en Hunze. Directeur bestuurder is Mevr. Saakje Berkenbosch. Voorzitter van de Raad 
van Toezicht is dhr. Fons Disch.  
Adres:   Stichting PrimAH 
  Postbus 35  
  9460 AA Gieten 
  tel. 0592-333800 
  info@primah.org 
Meer informatie is te vinden op www.primah.org  

2.13 Inspectie 

Het toezicht op het onderwijs is in handen van de rijksinspectie voor het basisonderwijs.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de  
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
tel. 0800-8050 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief) 
 

2.14 Privacy 

 
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid 
informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als 
gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en 
veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en 
persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed 
regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is 
noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en 
de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. 

http://www.obsjemmens.nl/
http://www.primah.org/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Stichting PrimAH is al een eind op weg met het realiseren van de informatiebeveiliging, maar 
de “puntjes moeten nog op de i” om te voldoen aan de nieuwe eisen vanuit de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In de 
periode mei-december 2018 wordt een Beleidsplan IBP opgesteld. Dit beleidsstuk wordt 
aangevuld met diverse procedures. Voor het tijdspad en de meest recente documenten 
verwijzen we u naar de website van Stichting PrimAH: www.primah.org. 

2.15 Overzicht team  

 

Directeur   

 

 
Jantinus Esschendal 
 
Meester Jantinus werkt als 
directeur.  

   

 
 

Groep 1   Groep 1  

 
 

 
Dineke Kruizinga 
 
Juf Dineke werkt 
maandag, dinsdag  en 
woensdag in groep 1.  

 

 

 
Maaike Bos 
 
Juf Maaike werkt 
donderdag en vrijdag 
in groep 1. 

 
 
 

Groep 2  Groep 2 
 

 
 

 
Thea Speelman 
 
Juf Thea werkt maandag, 
dinsdag  en woensdag in 
groep 2. 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
Marcella Speelman 
 
Juf Marcella werkt 
donderdag en vrijdag 
in groep 2. 

 

 

http://www.primah.org/
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Groep 3 en 4  Groep 3 en 4 

 
 
 

 
Rianne Sikken 
 
Juf Rianne werkt 
maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag in 
groep 3 en 4. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Aly Hoiting 
 
Juf Aly werkt donderdag 
en vrijdag in groep 3 en 4. 
  

 
 
 
 

Groep 5 en 6  Groep 5 en 6 

  
Claudia Bolland 
 
Juf Claudia werkt 
maandag, dinsdag en 
woensdag in groep 5 en 6.  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Janine Everts 
 
Juf Janine werkt 
donderdag en vrijdag in 
groep 5 en 6.  
 

 
 
 
 
 

Groep 7 en 8  Groep 7 en 8 

 

 
David Dagan 
 
Meester David werkt 
maandag, woensdag 
donderdag en vrijdag in 
groep 7 en 8. 
Daarnaast is hij de stage 
coördinator binnen 
Stichting PrimAH..  
 
 

  

 

 
Janine Everts 
 
Juf Janine werkt dinsdag 
in groep 7 en 8.  
 

 
 
 
 
 

 



22 

 

Extra ondersteuning  Extra ondersteuning 

 
 

Marcella Speelman 
 
Juf Marcella  werkt op 
dinsdag en woensdag als 
IB’er/RT’er. Zij begeleidt 
zorgleerlingen en 
ondersteunt leerkrachten 
bij het opstellen van zorg 
plannen.  
 

 

 

 
Danielle Vloo 
 
Juf Danielle werkt 5 dagen 
als onderwijsassistent in 
alle groepen. 
 

 
 
 
 
 

Administratief medewerkster  Extra ondersteuning 

 

 
 

 
Albertha Ottevanger 
 
Albertha werkt maandag-. 
woensdag- en 
vrijdagochtend ochtend als 
administratief 
medewerker. 
 

 

 

Marjen van den Bos 
 
Juf Marjen is dinsdag op 
onze school vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. 
 
Donderdag krijgen de 
leerlingen les van de eigen 
leerkracht. 
 

 
 
Een overzicht van andere medewerkers en stagiaires is te zien op onze website. 
(www.obsjemmens.nl)  
 

2.16 PrimAH Expertise Team (PET) 

 
Het PrimAH Expertise Team ondersteunt ons met hun opgebouwde expertise in het 
vormgeven van Passend Onderwijs. 
 
Waar staat het PET voor? 

 Expertise 

 Passend Onderwijs 

 Coaching en ondersteuning voor IB-ers en leerkrachten 

 Consultatie 

 Onderzoek en observaties 

 Ambulante begeleiding 

 Oudergesprekken 

 Oplossingsgericht 

 Laagdrempelig 
 

 

http://www.obsjemmens.nl/
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Hiervoor bieden wij: 

 Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) 

 Observaties van individuele leerlingen en/of groepen 

 Onderzoek (intelligentie, sociaal-emotioneel, leervoorwaarden, didactisch etc.) 
Ambulante begeleiding 

 Beleid Passend Onderwijs 
 
 
 
Hoe werkt het? 
 
Consultatieve leerlingbesprekingen (CLB) 
Soms is het voor de school niet direct duidelijk waarom een leerling zich niet naar 
verwachting ontwikkelt. De school kan hulpvragen rondom deze leerlingen inbrengen tijdens 
de consultatieve leerlingbesprekingen (CLB-gesprek). Hierin worden met de 
orthopedagoog/psycholoog handelingsadviezen besproken. 
 
Observatie en/of onderzoek 
Na een CLB-gesprek kan duidelijk worden dat een observatie en/of 
onderzoek door het PET wenselijk is. Het doel hiervan is meer 
inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind en de wijze 
waarop de leerkracht daaraan het beste tegemoet kan komen. 
 
De school overlegt met u als ouders hierover. Alleen met uw 
toestemming vindt er een observatie en/of onderzoek plaats. Het 
verloop van dit traject staat hiernaast beschreven.  
 
Ambulante begeleiding van de buidelleerlingen 
Wanneer het PET en de school constateren dat een leerling een 
specialistische onderwijsbehoefte heeft, kan de school een buidel bij 
het bestuur aanvragen. Dit zijn extra mogelijkheden, meestal gericht 
op inzet van extra personeel (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) 
en materiaal, waarmee de zogenaamde buidelleerlingen meer 
ontwikkelingskansen geboden kunnen worden binnen het reguliere 
basisonderwijs. 
 
Wanneer het bestuur de buidel toekent, komt de ambulant 
begeleider ter ondersteuning op school. Zij komt in principe drie keer 
per jaar om met de ouders, leerkracht en IB-er te bespreken hoe het 
gaat met uw kind, welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en 
wat alle betrokkenen daarin kunnen betekenen. 
 
Beleid Passend Onderwijs 
De beleidsmedewerker onderwijs neemt wekelijks zitting bij het PET voor afspraken t.a.v. het 
beleid rondom Passend Onderwijs binnen alle scholen van Stichting PrimAH. Bovendien is 
zij coördinator van het IB-netwerk en aanspreekpunt voor (dreigende) thuiszitters. 
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3. Onderwijskwaliteit en zorg 

 

3.1 Schoolpopulatie 

Onze school ligt in een impulsgebied. 
Impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen. Zij 
worden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een school gevestigd in 
een dergelijk gebied, krijgt impulsgeld. 
De regeling heeft tot doel om, naast de bestaande gewichtenregeling, scholen in gebieden 
die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te 
geven. 
 
Acties die de school onderneemt op bovenstaande factoren: 

- De methodes die we op school gebruiken of nieuw aanschaffen zijn speciaal op onze 
schoolpopulatie gericht. Zo besteedt de methode Taal op maat veel aandacht aan 
woordenschatontwikkeling en spreken en luisteren. De methode Alles telt legt 
dagelijks de relatie tussen taal en rekenen d.m.v. taal tips, rekenwoorden en lastige 
woorden.  

- Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de woordenschat. Hiervoor 
is materiaal (Draaitaal) aangeschaft dat structureel wordt ingezet in de groep; dit is 
ook een van de onderdelen die worden aangeboden als extra opdracht voor kinderen 
die klaar zijn met hun reguliere werk. 

- Door middel van een drietal actieplannen willen we werken aan het op een hoger 
niveau brengen van onze opbrengsten. Er wordt gewerkt aan een actieplan 
Groepsplannen, een actieplan Klassenmanagement en een actieplan Lezen (Zie het 
schooljaarplan). Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats van de uitgevoerde 
acties. 

- Ouders die in de thuissituatie problemen met hun kind ondervinden die een relatie 
hebben met het functioneren op school worden na overleg besproken in het ZAT, het 
zorg advies team. Dit vindt altijd plaats in samenspraak met ouders. Zo nodig worden 
ze doorverwezen naar externen die begeleiding op school of in de thuissituatie 
kunnen bieden. Er is veel overleg met de GGD (schoolarts en 
schoolverpleegkundige) en het eigen PrimAH Expertise Team. 

- We kunnen er voor kiezen om de instroom van leerlingen die van andere scholen 
komen en extra zorg behoeven te beperken om de tussen- en eindopbrengsten 
positief te beïnvloeden. Echter gezien de degelijke zorgstructuur die wij kunnen 
bieden en het maatschappelijk belang om ontwikkeling te stimuleren juist voor deze 
regio, vinden wij het belangrijk om deze instroom toe te laten en deze kinderen ook 
voor te bereiden op een zelfstandige toekomst. Daarbij is het wel belangrijk dat wij 
vooraf beoordelen of wij deze zorg aankunnen. Met de impulsgelden kunnen wij 
zorgdragen voor een betere zorgstructuur.  
 

 

3.2 Kwaliteitsverbetering 

Werken aan kwaliteitsverbetering betekent dat we regelmatig het onderwijs moeten 
doorlichten en kijken of we de gewenste resultaten wel bereiken. Daartoe zijn intern en 
extern onderzoek (enquêtes) bruikbare instrumenten. Wat vinden de onderwijsgevenden en 
de ouders van het onderwijsaanbod, waar liggen onze sterke en zwakke punten en op welke 
terreinen willen we actie ondernemen. De uitkomsten moeten leiden tot een plan van 
aanpak, dat zal leiden tot kwaliteitsverbetering. Tijdens de teamvergaderingen wordt de 
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voortgang van het onderwijs regelmatig besproken en worden prioriteiten gesteld voor de 
komende jaren. 
Ieder schooljaar wordt een schoolevaluatie gemaakt. De uitkomsten van deze 
kwaliteitsmeting zijn verwerkt in het schooljaarverslag. 
 

3.3 Schoolontwikkelingen 

Voor de periode 2015-2019 is een nieuw schoolplan geschreven. Hierin staat een aantal 
verbeterplannen beschreven. In het schoolplan staat een beschrijving van alle plannen en 
gaan we uitvoerig in op de specifieke ontwikkelingen.  
 
Sinds schooljaar 2009- 2010 zijn wij intensief aan het werk met het onderdeel Taal. In het 
kader van Duurzaam leren hebben wij als stichting PrimAH gewerkt aan een Taalpilot. 
Tijdens de taalpilot hebben wij een taal leesplan geschreven, hebben wij een ‘taal kieskast’ 
in alle groepen gemaakt en hebben wij een de groepsplannen voor begrijpend lezen 
ingevoerd.  
Taal is zichtbaar geworden door de hele school. In groep 1 en 2 is een leeshoek gecreëerd, 
in alle groepen verzamelen we per drie weken ‘moeilijke woorden’ op het raam en kinderen 
verwerken veel taalopdrachten op papier en hangen deze op.  
Daarnaast namen wij vanaf het schooljaar 2016-2017 nieuwe methodes in gebruik voor de 
vakgebieden taal en spelling. 
 

Voor de periode 2015- 2019 blijft Taal een belangrijk speerpunt. Wij hebben een nieuwe 
methode voor technisch lezen in gebruik genomen en gaan kijken hoe we de computer nog 
beter kunnen inzetten om de taalresultaten omhoog te krijgen. We maken trendanalyses en 
bespreken deze gegevens. Daarnaast kijken we naar leerkracht- en leerling gedrag en 
passen verschillende werkvormen toe. In het schooljaar 2016-2017 wordt gestart met een 
nieuwe methode voor Taal en Spelling: Taal op maat (nieuwe versie). We hebben al enkele 
maanden proeflessen gegeven uit deze methode, onze verwachtingen zijn hooggespannen.  

Ook op het gebied van zorg hebben we in de afgelopen jaren grote stappen gezet. Zo 
werken wij sinds twee jaar met een extra onderwijsassistent, hebben wij een zorgwerkgroep 
gevormd en hebben wij eens per drie weken een zorgvergadering.  
Alle leerkrachten volgen cursussen op het gebied van leerlingenzorg. De Intern Begeleider 
(Ib’er) blijft op de hoogte van nieuwe methodieken en heeft overleg met alle Ib’ers van 
stichting PrimAH. 
Er is een overlegstructuur met verschillende instanties waardoor er adequaat kan worden 
gehandeld. We werken met trendanalyses en groepsplannen. De Ib’er kijkt regelmatig met 
de directeur en met leerkrachten naar de opbrengsten en samen maken we plannen om de 
resultaten te verbeteren. Door dit alles kunnen wij kinderen de juiste zorg aanbieden. 
In de schoolplanperiode 2015-2019 is het werken met groepsplannen opgenomen om te 
komen tot verdieping en verbreding. Daarnaast gaan we kritisch kijken naar onze 
hulpmiddelen en zullen wij een plan gaan maken hoe wij omgaan met leerlingen die zowel 
onder als boven het gemiddelde scoren. 
 
Om alle ontwikkelingen op de juiste manier te borgen werken met een handboek Begeleid 
Zelfstandig Leren (BZL). In dit handboek staan alle protocollen en afspraken van onze 
school. Dit boek is een leidraad voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. 
Daarnaast is het een handvat voor invallers en nieuwe collega’s om snel op dezelfde manier 
te werken als andere teamleden. Eens per drie weken hebben wij een BZL werkgroep waarin 
we bepaalde organisatorische aspecten bespreken. 
In de schoolplanperiode 2015- 2019 gaan we alle hoofdstukken van het handboek opnieuw 
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Onderwerpen die expliciet aan de orde komen zijn;  
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structuur, indeling van de groepen, werkvormen, voorspelbaarheid en het werken volgens 
het ADIM model (Activerende directe instructiemodel).  
 

3.4 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen 

 
Dagelijks werk 
Het dagelijks werk van de kinderen wordt nauwlettend bekeken door de groepsleerkracht. 
Kinderen krijgen de gelegenheid om oefenstof eigen te maken. Door het oefenen, fouten 
verbeteren en eventueel herhalen bieden we kinderen de kans om iets te leren. Tijdens de 
oefenfase zullen kinderen zelfstandig of in kleine groepjes opdrachten uitvoeren. In sommige 
gevallen hoort daar ook bij dat kinderen zelf hun werk nakijken/verbeteren. De leerkracht 
blijft daarbij verantwoordelijk voor dit proces. 
 
Methodegebonden toetsen 
Na een bepaalde tijd wordt de oefenfase afgesloten door het maken van een toets. Aan de 
hand van de resultaten van deze toets bepaalt de leerkracht, zo nodig met het zorg, de 
verdere aanpak. De methodegebonden toetsen zijn een vast onderdeel van een methode en 
de methode geeft handvatten voor verdere verwerking.  
De beoordeling van de toetsen speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de 
rapportbeoordeling. Aan het begin van de basisschoolperiode (groep 1  en 2) wordt 
voornamelijk gewerkt met observaties van de leerlingen. Aan de hand van deze gegevens en 
een aantal methode onafhankelijke toetsen bepaalt de leerkracht de voortgang van de 
ontwikkeling.  
 
Methode onafhankelijke toetsen  
Met het leerlingvolgsysteem kan de school een aantal keren per jaar peilen of de 
verschillende jaargroepen en de afzonderlijke leerlingen voldoende vorderingen maken. 
Uitvallers worden snel gesignaleerd, er kan worden nagegaan wat de problemen zijn en hoe 
die problemen kunnen worden aangepakt. Wij werken op onze school met onafhankelijke 
toetsen van CITO. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij het toetsinstrument 
Scol.  
De volgende basis- leerstofonderdelen/gebieden worden via het CITO- LVS gemeten; 
taal en ordenen voor groep 1 en 2, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, 
woordenschat en rekenen/ wiskunde voor de groepen 3 t/m 8. 
 
Rapporten                                                                                      
De ontwikkeling van het kind wordt twee keer per schooljaar beoordeeld aan de hand van 
een rapport.  
De algemene indruk wordt weergegeven. Hierbij kunt u denken aan; taal- en woord 
ontwikkeling, de motorische- en expressieve ontwikkeling, concentratie, zelfstandigheid, het 
werktempo, de instelling ten opzichte van medeleerlingen en leerkrachten. Verder wordt 
aangegeven hoe de algemene belangstelling van uw zoon/ dochter is.  
Tot en met groep 5 vindt de beoordeling plaats volgens een drie puntsschaal.  
(o = onvoldoende, m = matig, v = voldoende/ goed) 
Vanaf groep 6 worden ook cijfers gegeven om de kinderen alvast voor te bereiden op het 
voortgezet onderwijs. 
 
 
Spreekavonden 
Ongeveer één keer per kwartaal vindt er op school een spreekavond plaats, waarbij ouders 
worden bijgepraat over de vorderingen van hun kind. Per schooljaar vindt minimaal vier keer 
een spreekavond plaats waarbij de ouders worden uitgenodigd. Twee maal per jaar kan een 
ouder zelf aangeven graag in gesprek te willen gaan over de vorderingen van het kind. (de 
extra spreekuren) 
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De rapporten en de vaardigheden/ resultaten worden met de ouders besproken. Als de 
geplande tijd (tien minuten) niet toereikend is, kan een afspraak gemaakt worden voor een 
vervolggesprek. 
Na afloop van een gesprek tekenen ouders voor de besproken onderdelen. 
 
Portfolio 
Leerlingen krijgen één keer per 6 weken een Portfolio mee naar huis. De inhoud van het 
Portfolio wisselt per keer, maar bevat (werk)schriften, toetsbladen en kopieerwerkbladen. 
Ouders kunnen zien hoe hun kind de afgelopen 6 weken heeft gewerkt en welke stof is 
aangeboden. De Portfolio’s worden een week voorafgaand aan een oudergesprek 
meegegeven.  
 
Overgang naar een andere groep 
Gedurende het schooljaar stromen leerlingen, vooral 4 jarigen, in op onze school. Elke 
school moet bevorderen (dat is dus geen verplichting) dat de verblijfsduur van kinderen in 
het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt. De overgang van de ene groep naar 
de andere heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de 
ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.  
 
Voor elke overgang naar een andere groep hebben we criteria opgenomen.  Dit om te 
kunnen beslissen wanneer uw kind wel of niet overgaat naar een volgende groep. We kijken 
met name naar de werkhouding en de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de 
leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, leerprestaties, een gesprek met 
de intern begeleider (IB-er) en de concentratie (spanningsboog). Tijdens de 
oudergesprekken wordt besproken of uw kind doorstroomt naar een volgende groep.  
 
Het eind van groep twee is voor kinderen, leerkrachten en ouders een belangrijk moment. 
Met name bij deze overgang stelt de inspectie ons de vraag of we per individuele leerling de 
overgang bekijken, los van de geboortedatum. Een van de leerkrachten heeft taak-uren 
waarin een document gemaakt wordt met de criteria voor overgang van de kleutergroep naar 
groep 3.  
 
Sommige kinderen hebben meer leertijd nodig. Het kan zijn dat kinderen; 

 op één of meer vakgebieden een leerachterstand hebben; in het 
ontwikkelingsperspectief wordt beschreven wat het probleem is en welke doelen er 
worden gesteld. Ook wordt van deze leerlingen de uitstroombestemming halfjaarlijks 
bijgehouden. 

 voor een vakgebied een eigen leerlijn hebben; in een OPP wordt de voortgang 
beschreven en worden doelen gesteld voor het komende schooljaar. Ook hier wordt 
van deze leerlingen de uitstroombestemming halfjaarlijks bijgehouden. 

 gedragsproblemen hebben die hen belemmeren bij het werk in de klas. In het OPP 
wordt deze leerling gevolgd in zijn/haar ontwikkeling. 

Bij twijfel over de overgang naar een volgende groep, bekijken wij het leerlingvolgsysteem en 
de prognose voor de komende schooljaren. Een mogelijk doublure wordt altijd besproken in 
het team en uiteraard met de ouders en het desbetreffende kind. De school bepaalt de 
doorstroming. 
 

3.5 Veiligheidsbeleid 

 
Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij 
is dat uw kind graag naar onze school gaat. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een 
actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Onze school heeft een actueel beleid ten 
aanzien van veiligheid. Daarin is opgenomen hoe we een veilig sociaalpedagogisch klimaat 
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stimuleren, waarbij het voorkomen van pestgedrag een belangrijke pijler is. We hebben op 
twee personen, namelijk Jantinus Esschendal en Marcella Speelman aangesteld, die het 
beleid tegen pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt, zowel voor u als ouders, 
maar vooral voor de leerlingen.  
 
Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast heeft Stichting PrimAH 
een vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken die de deskundigheid 
van de school overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, criminaliteit, problemen 
in de gezinssituatie, werken wij o.a. samen met politie, justitie en het sociaal team van de 
gemeente Aa en Hunze. 
 
Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te 
bieden. Ook leerkrachten (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige 
(werk)omgeving. Geweld tegen leerkrachten is ontoelaatbaar. Het veiligheidsbeleid van onze 
school is op onze website geplaatst of indien gewenst in te zien op school. 
 
 
Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij 
is dat uw kind graag naar onze school gaat. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een 
actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo hebben wij gedragsregels opgesteld 
waar leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren het over eens zijn geworden en stemmen 
we ons onderwijsaanbod af op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen. Met 
behulp van het pestprotocol wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van 
pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Dit protocol kunt u bij ons 
opvragen om in te zien. Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast 
heeft Stichting PrimAH een vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken 
die de deskundigheid van de school overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, 
criminaliteit, problemen in de gezinssituatie, werken wij o.a. samen met politie, justitie, 
maatschappelijk werk, St. Welzijn en bureau jeugdzorg.  
 
Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te 
bieden. Ook leraren (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige 
(werk)omgeving. Geweld tegen leraren is ontoelaatbaar.  
 
Onze school wil de veiligheid van de leerlingen en het personeel zo goed mogelijk 
garanderen. Hiervoor hebben wij een aantal protocollen op schoolniveau gemaakt: 

 een pestprotocol 

 veiligheidsplan. 

 mediaprotocol 
  
Daarnaast voeren wij twee keer per jaar een ontruimingsoefening uit, werken we samen met 
bureau Halt, doen fietscontroles en wordt onze school door de GGD onderzocht op het 
gebied van hygiëne en veiligheid. 
 

3.6 Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 

 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een 
kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en 
ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over 
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind 
bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.  
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Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en 
logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben 
wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met 
de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het  
gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het 
gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

 het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind 

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit 
ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over 
de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 
jaar.   
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de 
logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

 opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht 

 indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind 

worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch 
onderzoek. 
 
Vragen aan de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee 
rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons 
bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of 
jeugdverpleegkundige.   
 
Contact met de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt 
ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. 
 
Het zorgteam 
Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts & 
jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en 
ouders. 
 
Logopedie  
De preventieve logopedie wordt uitgevoerd GGD. Alle leerlingen in groep1 en 2 worden 
(schriftelijk) gescreend met behulp van een vragenlijst. Omdat het van belang is dat 
leerlingen met logopedische problemen tijdig gesignaleerd worden, kunnen leerlingen waar 
de leerkracht en/of ouders zich zorgen over maakt aangemeld worden voor een logopedisch 
onderzoek. Na aanmelding wordt een afspraak ingepland om de desbetreffende leerling(en) 
te onderzoeken. Voor het aanmelden van een leerling, vult de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerling de “checklist logopedie basisonderwijs” in.  Daarna neemt de leerkracht, per mail of 
telefonisch, contact op met de preventieve logopedist van de GGD. Vervolgens wordt in 
overleg met school het onderzoek ingepland. Uiteraard brengen we u hiervan op de hoogte. 
 
Vaccinaties 
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio 
(DTP)  

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Deze worden tegelijkertijd 
gegeven. 
Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een 
vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. Een oproep voor 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. 
 
Kindpakket Aa en Hunze 

 
De gemeente Aa en Hunze levert het ‘Kindpakket’. Via het Kindpakket worden er 
verschillende regelingen aangeboden om ouders met een minimuminkomen financieel te 
ondersteunen met uitgaven voor hun kind. Een ouder kan via één online formulier een 
aanvraag doen voor een bijdrage voor kleding, school(reisjes), verjaardagen, sport en 
cultuur. Zodat ieder kind mee kan doen!  
Armoede in Aa en Hunze?  
Uit de armoedemonitor van de gemeente blijkt dat er wel degelijk sprake is van armoede in 
de gemeente. Zo leeft 23% van alle éénoudergezinnen van een inkomen rond het Wettelijk 
sociaal minimum. Daarnaast moet 38% van de huishoudens met een niet-westerse 
achtergrond rondkomen van een minimuminkomen. Het gaat in onze gemeente om 302 
kinderen die recht hebben op een bijdrage uit het Kindpakket. Dit is 6,8% van alle kinderen 
uit Aa en Hunze.  
Een aanvraag doen  
Voorheen deden ouders apart een aanvraag bij ieder fonds. En was vaak niet duidelijk waar 
een ouder recht op heeft. Nu kan dat met één online formulier op 
www.aaenhunze.nl/kindpakket. Eén aanvraag, één formulier, je regelt het zo! Elk kind wil 
graag op schoolreis, een sport, muziekles, nieuwe kleding of een verjaardagsfeestje. Maar 
niet iedere ouder kan dit betalen. Wel met het Kindpakket. Je regelt het zo! Kijk op de 
website voor meer informatie en de voorwaarden: www.aaenhunze.nl/kindpakket. 
 

3.7 De speciale zorg 

Niet iedereen is gelijk. Ook kinderen verschillen in aanleg en ontwikkeling. Het beste is dat 
ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Wij besteden veel aandacht aan kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Deze kinderen ondersteunen wij zo deskundig mogelijk. 
Indien een kind problemen heeft in het onderwijsleerproces, biedt in eerste instantie de 
groepsleerkracht extra zorg in de klas. Als de extra zorg niet of onvoldoende soelaas biedt, 
bespreekt de leerkracht de leerling met de Intern Begeleider (IB’ er) en/of in de 
zorgvergadering. Dan wordt er een plan van aanpak geschreven om de leerling de juiste 
zorg te kunnen bieden. 
 
Intern Begeleider 
Onze Intern Begeleider is verantwoordelijk voor zorg op onze school. Zij heeft overleg met 
alle leerkrachten en vormt samen met de directeur de zorgwerkgroep.  
De IB’ er is verantwoordelijk voor: 

 Overleg met leerkrachten 

 Voorbereiden van zorgvergaderingen 

 Organisatie rond leerling besprekingen 

 Organisatie van de toetskalender 

 Uitvoeren van eenvoudige onderzoeken 

 Maken van (trend) analyses 

 Overleg met deskundigen van het PET 

 Aanvraag onderzoeken door het PET of externe instanties 

 Onderhouden van de orthotheek (speciale extra hulp- en leermiddelen) 

 Contacten met externe instanties 
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Motorische Remedial teaching (MRT) 
MRT is door middel van het bewegen, werken aan achterstanden in de ontwikkeling van 
kinderen. Gekeken wordt naar de motorische ontwikkeling van kinderen. Niet zo zeer naar 
wat ze wel of niet kunnen, maar vooral naar de wijze waarop ze verschillende bewegingen 
doen. 
Voorbeelden zijn bijvoorbeeld niet kunnen vangen, huppelen, klimmen, touwtje springen e.d.  
De MRT wordt op onze school uitgevoerd door de vakleerkracht gymnastiek. Met 
goedkeuring van de ouders wordt een handelingsplan opgesteld. Naast inoefening op school 
krijgt het kind ook opdrachten mee om thuis te oefenen. Alle leerlingen van groep 3 worden 
standaard gescreend. 

3.8 Passend Onderwijs 

Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Wij willen ervoor zorgdragen dat uw kind 
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs heeft. Dat kan op onze school zijn, op een 
andere school binnen ons schoolbestuur of op het speciaal (basis) onderwijs zijn. Hiervoor 
werken wij samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs 22.01 (Assen en Omgeving www.passendonderwijs-po-22-01.nl) . Samen zijn we 
verantwoordelijk voor een dekkend netwerk.  
  
Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs 
de behoefte van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig 
om tot een optimale ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, 
de leertijd en uitdaging in het aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met 
betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel 
om korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten zijn daarbij van groot belang. Dit gaat 
niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de 
school en de ouders. 

 
Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Dit komt neer op:  

 Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. 
Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie 
of benodigde basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard 
differentiatie. Onze school of een andere reguliere basisschool komt tegemoet aan de 
onderwijsbehoefte van deze leerlingen.  

 Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en 
een specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt het niveau van de 
basisondersteuning. Uitgangspunt dat wij hanteren bij de extra ondersteuning is: 
“regulier waar het kan, speciaal waar het moet”.  

 
Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet (helemaal) zelf 
kunnen bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel kan. Om in aanmerking 
te komen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een kind een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze 
toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.   
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Janet%20Buissink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L96TEFH4/www.passendonderwijs-po-22-01.nl
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Kort samengevat: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH 
ExpertiseTeam (PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, 
gedragsspecialist en ambulant begeleider. Het deskundigenadvies is handelingsgericht en 
bestaat uit:  

 Nadere specificering van de onderwijsbehoeften van een leerling. 

 Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft.  

 Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod. 

 Denkrichtingen voor een vervolg.  
 
Op basis van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de 
volgende opties:  

1. Leerling blijft op school, school biedt (specialistische) ondersteuning.  
2. Indien het gaat om een leerling met (specialistische) ondersteuning kan de school een 

aanvraag doen voor een ‘buidel’ (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij 
Stichting PrimAH. 

3. Procedure onder begeleiding van het PET starten voor verwijzing naar andere 
basisschool   

4. Procedure onder begeleiding van het PET starten voor aanmelding bij 
toelatingscommissie SWV 22.01 ten behoeve verwijzing naar SBO of SO. 

 
Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van een leerling valt binnen basisondersteuning 
of extra (specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. 
Dit kan betekenen dat leerlingen die vallen binnen het kader van basisondersteuning toch 
speciale ondersteuning nodig hebben of vice versa. 
 
We gaan bij Passend Onderwijs uit van een constructieve samenwerking tussen school en 
ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons. Maar we geven als school wel naar 
u als ouders duidelijk aan, aan welke initiatieven we denken. 
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In ons Onderwijs Zorg- en OndersteuningsProfiel (OZOP) hebben wij uitgebreid omschreven 
op welke wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. Dit is in te zien op 
school en is gepubliceerd op onze website. 
 

 
Grenzen aan zorg 
Soms lopen we binnen onze school tegen de onmogelijkheid aan om bepaalde leerlingen te 
plaatsen. 
De belangrijkste overwegingen om een kind niet toe te laten zijn: 
Verstoring van rust en veiligheid 
Indien een leerling ernstige gedragsproblemen heeft, waardoor de rust en veiligheid in de 
groep dusdanig verstoord wordt en er sprake is van het feit dat er geen goed onderwijs meer 
geboden kan worden aan leerlingen van de groep en aan het desbetreffende kind, dan kan 
het kind niet toegelaten worden. 
Interferentie tussen verzorging / behandeling en het onderwijs 
Indien een leerling met een beperking een zodanige verzorging / behandeling nodig heeft, 
waardoor noch de zorg en behandeling, noch het onderwijs voldoende tot zijn recht kan 
komen, kan de vraag gesteld worden of de geïntegreerde setting wel zinvol is. Dit ondanks 
de faciliteiten voor de school en de ambulante begeleiding. 
Verstoring van het leerproces van de andere kinderen 
Indien een leerling met een beperking zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de 
leerkracht dat daardoor onvoldoende tijd, onderwijs en aandacht voor de overige leerlingen 
en zorgleerlingen in de groep is, is plaatsing helaas niet mogelijk. 

3.9 De stap naar het voortgezet onderwijs                                                     

Na de basisschool gaat het kind naar het voortgezet onderwijs, aangezien de leerplicht pas 
eindigt in het jaar dat het kind 16 wordt.  
Wanneer de kinderen in groep 8 zitten moeten ouders in dat schooljaar voor 1 maart 
beslissen over de aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs. Tijdens 
spreekavonden worden de mogelijkheden en de wensen besproken. Ook wordt de eindtoets 
afgenomen om te kijken hoe het kind scoort in verhouding tot het landelijk gemiddelde. De 
ouders krijgen een advies ten aanzien van de mogelijkheden. Dit advies geeft aan welke 
opleiding het beste aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Het voortgezet onderwijs is 
heel erg in beweging en er zijn vele mogelijkheden. We proberen de ouders bij hun keuze 
zoveel mogelijk informatie te geven over het voortgezet onderwijs, maar de specifieke 
informatie komt meestal van de school zelf. We raden de ouders dan ook altijd aan de 
informatieavonden te bezoeken en de onbeantwoorde vragen bij de school voor voortgezet 
onderwijs neer te leggen. Eén keer in de twee jaar organiseren we een voorlichtingsavond 
op school. 

De inschrijfformulieren voor het voortgezet onderwijs worden door onze school aan de ouders 
verstrekt. Zitten de kinderen op het voortgezet onderwijs, dan blijven we de kinderen volgen. 
We kunnen concluderen dat de kinderen, nadat ze onze school hebben verlaten, goede 
resultaten behalen en het advies in de meeste gevallen juist blijkt te zijn. 

 
De kinderen van onze school gaan meestal naar:  
Het Ubbo Emmius Lyceum te Stadskanaal, 
Het Nassau College, vestiging Gieten 
Het Terra College in Assen 
Het Esdal College in Borger 
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3.10 Advisering Voortgezet Onderwijs 

Het schooladvies van de basisschool heeft meer gewicht gekregen; het is leidend voor de 
toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij 
de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is 
dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets.  
 
Voor 1 maart wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u het 
schooladvies Voortgezet Onderwijs van uw kind en wordt dit nader toegelicht. Het 
schooladvies is in ieder geval gebaseerd op: 

 resultaten leerlingvolgsysteem CITO en methode gebonden toetsen van de groepen  
6 t/m 8 

 sociaal emotionele ontwikkeling 

 werkhouding 

 doorzettingsvermogen 

 zelfstandigheid 

 omgaan met huiswerk 
 
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Wij mogen dus 
alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven 
Leerlingen waarover twijfel bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog 
mogelijk niveau in te stromen. 
 
Wanneer het resultaat op de Centrale eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan 
heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn 
ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Indien 
het resultaat lager uitvalt dan het schooladvies, wordt dit schooladvies niet aangepast.  
 
De Plaatsingswijzer VO hanteren wij als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Dat 
betekent dat wij zelfstandig bepalen welk advies je meegeeft aan de leerling. Met andere 
woorden, de resultaten van de plaatsingswijzer (uitkomst welke leerweg of schoolsoort) 
nemen we over. 

3.12 Toptalenten sport en cultuur 

Sport en cultuur nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Op hoog niveau 
presteren als toptalent op het gebied van sport en cultuur valt soms moeilijk te combineren 
met school. Hierdoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt 
vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school, in overleg met ouders en leerling, een 
inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken. 
Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de 
beleidsruimte die de wet ons biedt. Wij stellen de volgende voorwaarden aan dit beleid: 
 

 Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die 
op het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, in geval van topsport, benoemd 
zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een 
leerling op het hoogste niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of 
toneelvoorstellingen bij acteren) moet presteren en dat het niet mag gaan om een 
commercieel optreden (denk aan commercials). 

 Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor 
vrijstelling bij de school. In de vrijstelling worden de momenten en/of data van 
afwezigheid vermeld. 

 In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en 
wedstrijden/concoursen aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale 
kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor. 
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 Bij de aanvraag dienen, in geval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de 
toegekende status of de aanmelding bij het Olympisch Netwerk te worden 
toegevoegd. 

 Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in 
voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot 
een gezamenlijk standpunt te komen. 

 In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt 
beschreven hoe de leerling lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder 
achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient te zijn dat de leerling noch op 
cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. 

 
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de 
schoolprestaties achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied 
problemen krijgt. 
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4. De Ouders 

 
Onze school acht het van groot belang om ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken 
bij de school. Op verschillende manieren verstrekken wij informatie.  
Twee keer per maand ontvangen ouders een nieuwsbrief, de website wordt bijgehouden en 
wij geven drie keer per schooljaar een schoolkrant uit. Daarnaast worden ouders in het begin 
van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond en worden ouders uitgenodigd voor 
tien minuten gesprekken, 6 keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee met eigen 
werk. 

4.1 Ouderhulp 

Om alle ouders te betrekken bij de schoolorganisatie en evenementen geven wij ieder jaar 
een ouderhulp inventarisatie lijst uit. Hierop geven ouders aan bij welke evenementen in 
school of buiten school ze willen helpen.  
Ouders worden ondermeer gevraagd te assisteren bij: 

 het leesonderwijs ( als mentor); 

 het organiseren van het overblijven op school;  

 het toezicht houden voor en na de gymles; 

 het samenstellen van de schoolkrant; 

 sport- en spelactiviteiten; 

 handenarbeid lessen (workshops); 

 schoolreizen, excursies en andere activiteiten; 

 het verrichten van onderhoud in en om school;  

 het inzamelen van oud papier; 

 vieringen/toneel (feestelijke ouderavond/kerstviering, e.d.). 
De lesondersteunende activiteiten vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht.  
 

4.2 Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor alle groepen een klassenavond. De 
groepsleerkracht vertelt dan over de leerstof, die hij of zij het komend jaar gaat behandelen. 
U kunt de lesmethoden inzien en er wordt iets verteld over huiswerk maken, schoolreisjes, 
gedrag in de groep e.d. Ook kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt. 

4.3 Ouderavonden 

In elk geval organiseren we twee keer per jaar een ouderavond. De eerste is meestal in 
november en heeft een zakelijk karakter. De ouderraad en de medezeggenschapsraad 
overleggen de jaarstukken, er vinden verkiezingen plaats en er wordt een speciaal 
onderwerp aan de orde gesteld. 
In maart/april organiseren personeel en ouderraad een feestelijke ouderavond. Deze avond 
vindt plaats in de gemeenschapsruimte van de school. Alle kinderen verzorgen een 
onderdeel van het feestelijk programma en ook ouders en personeel leveren een creatieve 
bijdrage. 

4.4 Schoolkrant/Website/ouderportaal 

Informatie en verslagen worden vermeld in "De Kwebbels", die 2 keer per jaar online 
verschijnt. De redactie van de schoolkrant wordt gevormd door ouders, leerkrachten en 
kinderen. Kopij kan op school worden afgegeven,  
De school heeft een eigen website en zo kunnen belangstellenden ook op het internet allerlei 
informatie over de school bekijken. Het adres is: http://www.obsjemmnens.nl  
Ouders die er bezwaren tegen hebben dat foto’s, waarop één van hun kinderen is afgebeeld 
op onze site worden geplaatst, worden verzocht dit bij de schoolleiding kenbaar te maken. 

http://www.obsjemmnens.nl/
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De website wordt onderhouden door de administratieve kracht en een leerkracht. 
Schoolleiding, leerkrachten en kinderen leveren een bijdrage.  
 
Ouderportaal 
Sinds het schooljaar 2015-2016 werken wij met een digitaal ouderportaal, MijnEmmens. Dit 
ouderportaal is een efficiënte manier om met ouders te communiceren. Ouders krijgen per 
mail bericht als er een update is geplaatst. Naast informatie uit de groepen en een agenda 
met alle activiteiten die de komende periode plaatsvinden worden ook foto’s van de 
afgelopen activiteiten geplaatst. Ouders kunnen ook zelf intekenen voor oudergesprekken. 
 

4.5 Ideeën- / inleverbus 

In de gang van de school hangt een ideeënbus. In deze ‘paarse brievenbus’ kunnen 
kinderen en ouders ideeën en suggesties deponeren. Daarnaast is deze bus bestemd voor 
alle antwoordstrookjes. De bus wordt iedere dag geleegd. 
 

4.6 Medezeggenschapsraad (MR) 

Een school zonder medezeggenschap is vandaag de dag moeilijk voor te stellen. De 
gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en organisatie 
van het onderwijs op school. Het onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de vorming 
en opvoeding van onze kinderen. Het is daarom belangrijk dat ouders gebruik maken van 
hun recht om zitting te nemen in de medezeggenschapraad en zo op democratische wijze 
het beleid van de school mede kunnen bepalen. De MR van de obs J. Emmens bestaat uit 
zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De MR heeft vijf belangrijke rechten. De 
belangrijkste zijn: het adviesrecht en het instemmingsrecht. De drie anderen zijn: 
informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.  
- Adviesrecht. Het adviesrecht is de eerste bijzondere bevoegdheid van de MR. Bij een 
aantal gelegenheden moet de MR door het bevoegd gezag (Stichting PrimAH) om advies 
worden gevraagd. Het adviesrecht kan van invloed zijn op het uiteindelijk besluit van het 
bevoegd gezag. 
- Instemmingsrecht. Voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten heeft 
het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat het besluit niet 
mag worden uitgevoerd als deze instemming ontbreekt. 
- Informatierecht. De MR heeft informatie nodig om zijn taken goed te kunnen vervullen en 
als een volwaardige gesprekspartner van het bestuur te kunnen functioneren. Deze 
informatie is in veel gevallen afkomstig van het bevoegd gezag of van de schooldirectie.  
- Recht op overleg. Het bevoegd gezag moet de MR in de gelegenheid stellen de algemene 
zaken in de school met dat bevoegd gezag te bespreken.  
- Initiatiefrecht. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school 
betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen. Dit 
initiatiefrecht geeft de MR dus de mogelijkheid om haar standpunten kenbaar te maken aan 
het bevoegd gezag, bijvoorbeeld in beleidzaken of als er op allerlei onderdelen voor de 
school verbeteringen mogelijk zijn.  
De normale gang van zaken op onze school is gelukkig niet zo formeel als bovenstaande 
zou doen vermoeden. De overleglijnen zijn vaak heel direct, wat lange vergaderingen vaak 
overbodig maakt. De leden van de MR zijn door de ouders gekozen (de oudergeleiding). Er 
wordt per jaar ongeveer zes keer vergaderd. Op de website (www.obsjemmens.nl) staat een 
overzicht van  
de MR-leden van het lopende schooljaar. 
 

http://www.obsjemmens.nl/
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4.7 Ouderraad (OR) 

Veel moeders en vaders tonen zich gelukkig bereid hulp te verlenen bij de uitvoering van de 
vele activiteiten die op onze school plaatsvinden zoals knutsel- en spelletjesmiddagen 
begeleiden, zorgen voor begeleiding en vervoer tijdens sporttoernooien, het verzorgen van 
de kerstmaaltijd, helpen bij de begeleiding tijdens excursies. De ouders worden echter 
nagenoeg niet ingeschakeld in het onderwijsleerproces. Deze werkzaamheden blijven naar 
onze mening de taak van de leerkrachten. De OR kan vrijblijvend advies geven aan de 
directie of de MR van de school. Als u zich in wilt zetten voor activiteiten die de kinderen ten 
goede komen kunt u zitting nemen in de ouderraad (OR). De ouderraad en 
medezeggenschapraad vergaderen niet altijd op de zelfde data. Zie voor de data de 
informatiekalender. Een overzicht van de OR-leden kunt u vinden op de website van onze 
school. 
 

4.8 Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden 

Sinterklaas, kerstmaaltijd, paasontbijt, sportdag… 
Zomaar een paar voorbeelden van onkosten waar we tijdens een schooljaar mee te maken 
krijgen. Daarom vragen wij aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen een financiële 
bijdrage. Deze gelden (het schoolfonds) worden beheerd door de penningmeester van de 
O.R. Dit schoolfonds wordt grotendeels gevuld door de hierboven genoemde ouderbijdrage 
die overigens op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Daarnaast worden activiteiten 
georganiseerd zoals bv. de Winterfair waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor extra 
activiteiten of materialen voor de school. Eenmaal per jaar, tijdens de zakelijke ouderavond 
legt de penningmeester van de O.R. verantwoording af over het financiële beleid. De 
ouderbijdrage en schoolreisgelden worden per jaar vastgesteld in overleg met de OR. 
Voor het schooljaar 20172018 is de bijdrage: 
 Groep 1 tot en met 4   € 20,- en  € 25,-   = € 45,- 
 Groep 5 tot en met 8   € 20,- en  € 50,-   = € 70,-  
 
 

4.9 Klachtenregeling 

 
Het kan voorkomen, dat er klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, het 
toepassen van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de 
(school)organisatie. Niet elk probleem leidt tot het indienen van een klacht, ‘voorkomen is 
beter dan genezen’. Om het probleem op te lossen langs de informele weg - de gewone weg 
-, zal overleg mogelijk noodzakelijk zijn. Als u vindt dat er iets niet goed gaat, ergens 
ontevreden over bent of niet mee eens bent, dan gaat u in eerste instantie naar die persoon 
waar de problemen mee zijn ontstaan of daarvoor verantwoordelijk is. Eventueel kunnen 
problemen ook nog worden doorgesproken met anderen die binnen de school of Stichting 
PrimAH werkzaam zijn. Blijft u niet te lang met een probleem of klacht rondlopen. “Immers, 
een goed gesprek voorkomt erger”. 
Mocht het niet lukken langs deze weg een oplossing te vinden, dan staat de formele 
klachtenregeling open. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website of op school 
in te zien. Op onze zijn Jantinus Esschendal en Marcella Speelman hiervoor de 
contactpersonen. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken 
hebben met de omgang tussen personen binnen de school. Soms wil men dergelijke 
klachten met iemand van buiten de school bespreken. In de klachtenregeling is hiermee 
rekening gehouden. De externe vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het bijstaan 
en adviseren van ouders en leerlingen die mogelijk een klacht willen indienen. De externe 
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vertrouwenspersoon heeft een beperkte bevoegdheid om klachten te onderzoeken en in te 
schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Zelf een oordeel geven over een klacht 
of actief werken aan een oplossing behoort niet tot diens taken. De externe 
vertrouwenspersoon is niet op een andere manier bij de school betrokken. 
 
Naam externe vertrouwenspersoon:  
De heer Rik Zweers van Bureau Meesterschap, telefoonnummer 0592-304040 (kantoor). 
(Inzetbaar op afroep) 
 
Landelijke klachtencommissie 
Stichting PrimAH heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Stichting 
Onderwijsgeschillen en heeft geen eigen klachtencommissie. Voor de procedure van 
indienen van de klacht bij de Stichting Onderwijsgeschillen wordt verwezen naar de voor hen 
geldende klachtenregeling. Zie voor meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl.  

Postadres: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 
Telefoon: 030 - 280 95 90 
Fax: 030 – 280 9591  

Email: info@onderwijsgeschillen.nl  

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld gaan via het meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief).  
 
Voor algemene vragen of overige vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met 0800-
8050 (gratis) of www.5010.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://www.5010.nl/
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5. Rapportage en resultaten 

 

5.1 Rapportage naar de ouders  

Schriftelijk rapportage (middels een rapportmap) vindt twee keer per jaar plaats; eind januari 
en aan het eind van het schooljaar. Middels een portfolio worden ouders 6 keer per jaar op 
de hoogte gehouden van resultaten van methode gebonden toetsen en kunnen ze 
werkschriften inzien. 
 

5.2 Rapportage naar andere scholen 

Bij vertrek naar een andere school krijgen de ouders van de leerling alle verzamelde 
gegevens mee, inclusief een kopie van het onderwijskundig rapport.  
 

5.3 Rapportage naar vervolgonderwijs 

Ten behoeve van de aanmelding voor het vervolgonderwijs verstrekken wij de ouders een 
onderwijskundig rapport over hun kind. Ook ontvangen zij een kopie van het 
leerlingenrapport van de CITO-eindtoets in tweevoud.  
 

5.4 Leerlingendossiers 

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig bijgehouden. Uw kind krijgt daarom zijn eigen 
dossier. Bij de toelating wordt hiermee al een start gemaakt. Het intakegesprek, de 
inschrijfformulieren en later de gegevens van het leerlingvolgsysteem, eventuele 
handelingsplannen, eventuele onderzoeken, verslagen en andere van belang zijnde 
gegevens worden opgenomen in het dossier van iedere leerling. Met behulp van het 
leerlingdossier is in de tijd na te gaan hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en is de 
informatieoverdracht naar ouders, collega’s en andere betrokkenen op verantwoorde wijze 
mogelijk. In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) gaan wij 
zorgvuldig om met de leerlingdossiers. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in een in het 
Informatiebeveiligings- en privacybeleid van Stichting PrimAH. Dit beleid vindt u op de 
website www.primah.org 

5.5 Informatievoorziening gescheiden ouders 

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Deze schoolgids is een 
belangrijke bron van informatie, maar er zijn nog andere momenten waarop ouders 
geïnformeerd worden (bijv. informatieavonden, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven etc.). 
Via de school worden de ouders/verzorgers vroegtijdig uitgenodigd of op de hoogte gebracht 
van deze momenten. 
 
Soms ontstaan er echter problemen met de informatie verstrekking wanneer de ouders 
gescheiden zijn. Met name als de niet met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, 
terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. De school moet een veilig 
klimaat voor de leerlingen zijn en dient zich daarom afzijdig te houden van een conflict 
tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen door, in principe, beide ouders 
gelijkelijk van informatie te voorzien. 
 
Er zijn uitzonderingen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan een niet met het 
gezag belaste ouder, te weten: 

 de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde 
manier) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven. 

http://www.primah.org/
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 de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich 
daartegen verzet. 

 
In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het 
verstrekken van informatie naar de beide ouders. Deze procedure is vastgelegd in een 
protocol. Dit protocol is opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de 
school. Met de gescheiden ouders wordt, indien van toepassing, deze procedure besproken. 
Daarna wordt hen gevraagd om het afsprakenformulier ‘informatieverstrekking gescheiden 
ouders’ in te vullen. Ook in gevallen waarin nog geen sprake is van een toegewezen 
ouderlijk gezag geldt eerder genoemde procedure. 

 

5.6 Resultaten van ons onderwijs en plan van aanpak 

 
Onze school werkt voortdurend aan de verbetering van haar onderwijs, zodat kwalitatief 
goed onderwijs gewaarborgd blijft. Het instructiegedrag van de leerkrachten wordt kritisch 
bekeken en wij zijn overgegaan op het aanschaffen van een aantal nieuwe methodes. In het 
schooljaar 2014-2014 heeft onze school van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van 
het huidige toezichtkader het basisarrangement toegekend gekregen, hetgeen betekent dat 
de kwaliteit en randvoorwaarden in orde zijn. De laatste inspectierapporten zijn digitaal in te 
zien via www.owinp.nl.  
 
Opbrengsten met inspectienorm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naam Cito-toets norm 
Inspectie 

Resultaat  
2015-2016 

 
Technisch lezen-DMT groep 3 

Midden Eind Midden Eind 

21 33 29,1 30,6 

Technisch lezen-DMT groep 4 48 56 60,2 60,2 

Rekenen/Wiskunde – groep 4 50 61 56,1 65,7 

Rekenen/Wiskunde – groep 6 84 89 89,2 91 

Begrijpend lezen- groep 6 32 36,3 

Naam Cito-toets norm 
Inspectie 

Resultaat  
2016-2017 

 
Technisch lezen-DMT groep 3 

Midden Eind Midden Eind 

21 33 26.6 29.9 

Technisch lezen-DMT groep 4 48 56 54.9 65.3 

Rekenen/Wiskunde – groep 4 151 179.1 161 169 

Rekenen/Wiskunde – groep 6 84 89 85.2 96.8 

Begrijpend lezen- groep 6 32 31.4 

Naam Cito-toets norm 
Inspectie 

Resultaat  
2017-2018 

 
Technisch lezen-DMT groep 3 
2018 

Midden Eind Midden Eind 

  15.5 25.4 

http://www.owinp.nl/
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Minimaal 2 keer per jaar analyseren wij de leerresultaten.  
 
Spelling  
V jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor spelling, namelijk Spelling op maat. 
Groep 5 en groep 7 hebben de cito-normen op de eindtoetsen niet gehaald. In groep 5 zit 
een leerling die vermoedelijk dyslexie heeft, dit kan de score hebben beïnvloed. Tevens zit er 
een leerling in groep 5 die volgend schooljaar naar het speciaal onderwijs gaat. Groep 7 
maakt nog de oude toetsen, de dictees gaan gemiddeld wel goed, maar op de het onderdeel 
welk woord in fout geschreven vallen veel kinderen uit. Ook de nieuwe methode kan van 
invloed zijn geweest, er zijn veel nieuwe categorieën aan bod gekomen en maar weinig 
herhaling van de moeilijke categorieën.  
Conclusie:  
De school is nog niet tevreden over de leeropbrengsten bij het vakgebied spelling. De scores 
van de groepen 5 en 7 liggen onder de cito-norm. Er wordt door de inspectie voor het 
onderdeel Spelling geen normering gehanteerd. 
 
Actie: 
In het komende schooljaar is er extra formatie (voor leerkrachten), die wordt ingezet voor RT. 
Ook heeft de school het komend schooljaar de beschikking over een onderwijsassistent, die 
ongeveer 25 uur per week kan worden ingezet voor de diverse groepen. Vorig jaar zijn we 
gestart met een nieuwe methode Spelling en Taal op maat. Bij het evalueren van het 
schooljaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we graag nog een keer een presentatie 
willen hebben over de methode, zodat we de methode nog beter kunnen implementeren. Bij 
de start van het nieuwe schooljaar wordt op basis van de geanalyseerde spellingtoetsen in 
alle groepen een groepsplan voor spelling gemaakt: hierin wordt beschreven welke 
interventies er exact worden uitgevoerd. 
In de groepen wordt nog meer ingezet op het oefenen van de spellingregels m.b.v. de 
verschillende computerprogramma’s, het visueel maken van de regels (regelplaten en 
spellingsmaatje). De leerkracht controleert na elk blok hoe de toets gemaakt is, en past 
daarop zijn spellingaanbod aan. Zo nodig worden er remediërende werkbladen aangeboden.  
Aan de instructietafel krijgt de risicogroep verlengde instructie waarbij het verwoorden van de 
aangeboden spellingregel voorop staat, zodat de leerling zich beter bewust wordt van het 
belang van het toepassen van de regels. We hebben gemerkt dat onze taalzwakke populatie 
erg gebaat is met het verwoorden van de aangeboden leerstof, waardoor de leerstof beter 
beklijft. Er wordt veel gewerkt met het digitale schoolbord, waarbij voor de kinderen visueel 
inzichtelijk is gemaakt hoe de spellingregels in elkaar steken en verband houden met elkaar.  
 
Rekenen/Wiskunde 
Groep 3 en groep 5 hebben de cito-normen op de eindtoetsen niet gehaald. Groep 5 is over 
het gehele beeld een zwakke groep. Groep 3 had veel moeite met een som uit het verhaaltje 
te maken. Ze hebben het eerste blok van de methode overgeslagen en zijn aan de slag 
gegaan met Sprongen vooruit. Dit hebben ze geëvalueerd en gekeken waar ze nog meer op 
in moeten zetten (vooral van abstract naar visueel, splitsen en automatiseren). Aankomend 
schooljaar gaan de leerkrachten van groep 3 en 4 de vervolgcursus van Sprongen Vooruit 
volgen en dit delen met het team. 
 
  

Technisch lezen-DMT groep 4 
2018  

  36.5 44.9 

Rekenen/Wiskunde – groep 4 
3.0  

151 169 167.7 181.7 

Rekenen/Wiskunde – groep 6 79  84 94.2 99.4 

Begrijpend lezen- groep 6 26 33.9 
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Conclusie:  
De school is nog niet tevreden over de rekenopbrengsten (vooral in de groepen 3 en 5). 
Actie: 
Voor de het vak rekenen wordt een groepsplan gemaakt, waarin wordt beschreven welke 
doelen de kinderen moeten halen. Ook wordt duidelijk omschreven hoe en waarmee ze dat 
gaan doen. Volgend jaar komen er ook kortlopende doelen voor individuele leerlingen, waar 
de leerkrachten en leerlingen dan ongeveer 3 weken mee bezig zijn. Door het nieuwe 
zorgprogramme (Planb2) worden de kinderen beter naar specifieke onderwijsbehoeften 
bediend.  
De instructietafel wordt optimaal ingezet om de kinderen goed te kunnen begeleiden. We 
zetten nog meer in op het gebruiken concreet materiaal  en het bijbehorende 
computerprogramma, waarin het leerstofaanbod steeds wordt aangepast aan de vorderingen 
van de individuele leerling. De leerkracht kan d.m.v. de rapportages direct inspelen op 
eventuele hiaten. Ook verwachten we dat leerlingen nog beter gemotiveerd worden voor het 
rekenwerk door het aanbod van ondersteunende uitleganimaties op het digitale schoolbord. 
Beide leerkrachten van groep 3 en 4 gaan volgend jaar de vervolgcursus “Sprongen vooruit” 
volgen.  
 
Technisch lezen 
In de groepen 3 t/m 5 is hebben ze de cito-score van de DMT niet behaald, dit kan te maken 
hebben met de nieuwe DMT toetsen. De invoering van de nieuwe methode voor voortgezet 
technisch lezen werpt hier steeds meer zijn vruchten af, vooral wat betreft de inzet en 
motivatie van de kinderen voor het technisch lezen. Tevens zijn we dit jaar begonnen met 
racelezen, hierdoor worden de leerlingen gemotiveerd om sneller te gaan lezen.  
Conclusie:  
De school is tevreden over de leesopbrengsten in de bovenbouw, maar nog niet over de 
leesopbrengsten van de onderbouw.  
Actie: 
We continueren de extra inzet bij de zwakke lezers: Er wordt er elke ochtend met de 
risicolezers m.b.v. de zogenaamde Doelkaarten gelezen op de Ralfimanier. We hebben 
goede ervaring met het Ralfilezen, kinderen zijn allemaal actief betrokken bij het hardop 
oefenen en lezen van teksten. De inzet van het digitale schoolbord bij het leerstofaanbod is 
een sterk motiverende factor. Alle kinderen oefenen dagelijks met de computersoftware die 
hoort bij de methode Timboektoe. De leerkracht deelt de kinderen in, waarbij er gevarieerde 
oefenstof is voor de vertraagde, de radende en de spellende lezer. De scores worden 
bijgehouden in het leerlingvolgsysteem waarmee de leerlingen goed gevolgd kunnen worden 
door de leerkracht. De analyses van de toetsen worden verwerkt in het groepsplan, op basis 
van deze analyses wordt geëvalueerd en wordt het groepsplan bijgesteld voor de volgende 
groepsplanperiode. 
De taal/leeswerkgroep heeft inmiddels een Stilleesplan geschreven waarin drie doelen 
centraal gesteld worden: verhoging van de leesmotivatie, verhoging van het leesniveau en 
uitbreiding van de woordenschat. Dit Stilleesplan wordt in het komende schooljaar verder 
geïmplementeerd. 
 
Begrijpend lezen  
We hebben dit jaar mooie stappen gemaakt met het implementeren van de zes 
leesstrategieën. Er is een duidelijke leerlijn geschreven die we volgend jaar verder gaan 
implementeren. Voor het implementeren worden we nog ondersteund door Cedin. Ook wordt 
er elke maand tijdens een vergadering geëvalueerd. We zijn nog niet tevreden over de 
scores, bijna alle groepen scoren onder de norm, maar maken wel vooruitgang.  
Conclusie:  
De school is nog niet tevreden over de opbrengsten voor het vakgebied begrijpend lezen. 
We gaan volgend jaar inzetten op onze leerlijn begrijpend lezen, onder begeleiding van 
Cedin.  
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Actie: 
Het begrijpend lezen vereist een goede woordenschat en is een ‘talig’ vakgebied; het 
gemiddelde taalniveau van onze schoolpopulatie is zeer matig te noemen. Gezien onze 
schoolpopulatie is het daarom erg belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan het 
ontwikkelen van de woordenschat. Een geringe woordenschat belemmert een kind in het 
goed begrijpen van teksten. Door de nieuwe methode Taal op maat wordt er structureel 
gewerkt aan woordenschat. De woorden worden meerdere keren per week besproken (vaak 
op een coöperatieve werkvorm) en zichtbaar opgehangen in de klassen. Mede door middel 
van het aanbieden van oefeningen met het spel “Draaitaal”  willen we de woordenschat op 
een hoger peil brengen. Dit oefenen wordt veelal gedaan in een coöperatieve werkvorm 
waarbij kinderen gestimuleerd worden om te overleggen en samen te werken. Zo willen we 
het activerend leren bevorderen.  
Met de zogenaamde raamwoorden die in het lokaal hangen wordt dagelijks geoefend: het 
steeds herhalen ervan vormt het fundament voor een gedegen woordenschat. Uit ervaring 
weten we dat de kinderen hier veel baat bij hebben. Door middel van het afnemen van de 
citotoets Woordenschat kunnen we de vorderingen van de kinderen goed in kaart brengen.  
Door middel van begrijpend lezen meer en structureel te gaan implementeren bij alle andere 
vakgebieden hopen we schoolbreed tot betere resultaten te komen. De leerkrachten leren de 
kinderen de leesstrategieën door te modellen. Waarbij de leerkrachten leren wat de 
voorwaarden, doelen en hun eigen rol is in het onderwijs in begrijpend lezen binnen de eigen 
groep.  Het team gaat in alle groepen werken met dezelfde zes leesstrategieën. Elke maand 
staat er een dezelfde leesstrategie centraal. Deze worden met behulp van een strategiekaart 
aangeboden bij alle vakgebieden. Elke maand wordt de leesstrategie geëvalueerd in een 
vergadering en de nieuwe leesstrategie besproken. Ook worden er klassenconsulaties 
gepland, zodat de leerkrachten van elkaar kunnen gaan leren.  
 
Eindtoets Cito  
De score op de cito-eindtoets was dit jaar net onvoldoende. Dit komt in grote lijn overeen met 
onze verwachtingen gebaseerd op de analyse die is gemaakt van de cito toetsen in groep 6 
en 7 en de verwachte uitstroom. Voor deze groep kinderen is vorig jaar een plan van aanpak 
gemaakt. In dit plan van aanpak is beschreven welke leerlingen extra onderwijsbehoeften 
hebben en welke interventies er gepland waren en daarna zijn uitgevoerd. 
 

 
Eindtoets Cito   School: OBS J. Emmens  Datum: juli 2017 
 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Norm inspectie 534,5  535.2 

Gegevens CITO Eindtoets 15-16 16-17 17-18 

Aantal leerlingen 10 14 11 

Schoolscore op basis van GLG (vanaf 2010: 
gecorrigeerde score LG) 

  533.9 

Schoolscore zonder correctie 538 536.3 533.8 

Schoolscore gecorrigeerd voor leerling die korter 
dan een jaar bij ons op school zat. 

542,28 536.9 - 

Taal    (LG) 97,2 97.5  

Lezen   33,2 33.7 25 

1. Begrijpend lezen          18,4 18.3 24 

2. Opzoeken  7,2 8.0 37 

3. Samenvatten 7,7 7.4 15 

Taalverzorging 34,4 33.6 19 

4. Spelling van werkwoorden 6,1 5.7 9 

5. Spelling van niet-werkwoorden 6,7 6.9 13 
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6. Interpunctie 11,1 10.3 34 

7. Grammatica 10,4 10.7 37 

8 Woordenschat 13,9 13.9  

9. Schrijven 15,5 16.2 32 

Rekenen (LG) 56,9 60.2 40 

10. Getallen 20,8 22.6 61 

11. Verhoudingen 14,0 14.6 25 

12. Meten en meetkunde 12,3 13.3 47 

13. Verbanden 9,6 9.7 16 

Wereldoriëntatie 57,7 57.2 13 

14. Aardrijkskunde 19,2 19.1 10 

15. Geschiedenis 18,2 18.3 13 

16. Natuuronderwijs 20,3 19.9 21 

Totaalscores    41 

Taal 97,2 97.5 19 

Rekenen 56,9 60.2 40 

Wereldoriëntatie 57,7 57.2 13 

Totaal incl WO 212,3 214.9 41 

Totaal excl WO 154,3 157.7  

    

 
In 2017/2018 is de nieuwe Centrale eindtoets van Cito afgenomen.  
 
Analyse plus uitstroomprofiel.  
Er hebben 11 van de 12 leerlingen in groep 8 meegedaan aan de eindtoets. Eén leerling 
hebben we doorverwezen naar het Praktijkonderwijs in Stadskanaal. In maart 2017 heeft hij 
een IQ onderzoek gehad. Hier komt een dysharmonisch profiel uit, het verbale IQ ligt tussen 
de 66 en de 82 en het performale IQ tussen de 85 en 105. Alle kinderen hebben naar 
verwachting gescoord. Eén leerling heeft hoger gescoord dan het advies, dit is met ouders 
besproken. 
Conclusie: 
Het resultaat van de Eindtoets van de huidige groep 8 komt overeen met onze 
verwachtingen. De score ligt net onder het landelijk gemiddelde. 
Actie: 
We hebben, in overleg met de Intern begeleiders en directie van de stichting PrimAH, 
besloten om in groep 7 niet meer de Entreetoets af te nemen. De school ervaart veel 
‘toetsdruk’ bij het afnemen van de toets, terwijl we door middel van ons LVS al een goed 
beeld hebben van de vakgebieden die in die Entreetoets getoetst worden. Een uitgebreide 
onderbouwing van deze keuze is te lezen in de digitale map Zorgdocumenten/Cito. De toets 
studievaardigheden wordt nu ook afgenomen in groep 6 en groep 7. Er wordt een 
foutenanalyse van de toets gemaakt, zodat er kan worden gekeken waar de leerlingen nog 
aan moeten werken.  
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Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs: 
*1 leerling hebben we doorverwezen naar VSO De Meander te Assen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2016 2017 2018 

Advies type 
Voorgezet onderwijs 

Aantal 
Leerlingen 

% Aantal 
Leerlinge
n 

% Aantal 
Leerlinge
n 

% 

Gymnasium TT       

Gymnasium       

VWO TT       

VWO 2 20 4 26.7   

HAVO 5 50 3 20 6* 50 

VMBO T+       

VMBO T   3 20   

VMBO KB 2 20 2 13.3 2 16,7 

LWOO KB   2 13.3 1 8.3 

VMBO BB       

LWOO BB     2 16,7 

prO 1 10 1 6.7 1 8.3 

ISK 1 10     

TOTAAL 10  15  12  
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6 Diversen 

6.1 Gymnastieklessen 

Beweging is belangrijk! Daarom geven wij in alle groepen gymnastieklessen. Deze lessen 
worden één keer per week gegeven door een vakleerkracht en één keer per week door de 
eigen  
(bekwame) groepsleerkracht. In de groepen 1 en 2 staat beweging iedere ochtend in het 
lesprogramma. 
Wij hebben de afspraak dat de kinderen in de gymzaal gymkleding aan hebben (gymbroekje, 
hemd/shirt en gymschoenen). Als het kind geen gymkleding mee heeft kan het niet meedoen 
met de gymles. Na de gymles gaan alle kinderen douchen. Wanneer een kind niet mee kan 
doen tijdens de gymles of om een bepaalde reden niet kan/ mag douchen, dan verzoeken wij 
de ouders dit kenbaar te maken door het meegeven van een briefje.  
Gymkleding gaat na de gymles weer mee naar huis. Voor kinderen uit groep 1 en 2 blijft de 
kleding op school. 

6.2 Schooltijden 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 starten met het 5-gelijkedagenmodel.  

Concreet betekent het model het volgende: 

• Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur. 

• Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas. 

 

Dagindeling 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

6.3 Het schoolplein 

’s Ochtends en ’s middags gaat vijftien minuten voor aanvang van de lessen het hek voor het 
plein open. Tien minuten voor aanvang gaan de deuren open en mogen kinderen naar 
binnen. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van de pleindienst. Voor schooltijd mogen 
kinderen fruit en tassen naar binnen brengen, het is de bedoeling dat kinderen daarna weer 
naar buiten gaan om te spelen. Bij slecht weer gelden andere regels.  

6.4 Luizencontrole 

Hoofdluis komt op alle basisscholen regelmatig voor. Het heeft niet te maken met hygiëne! 
Vooral na de vakanties hebben de kinderen er last van. Luizen kunnen alleen goed 
aangepakt worden als alle ouders de kinderen regelmatig controleren en de juiste 
maatregelen treffen. 
De school kan u uitgebreide informatie verstrekken over het bestrijden van hoofdluis. 

08.30 uur – 10.00 uur les 

10.00 uur – 10.15 uur pauze 

10.15 uur – 11.30 uur les 

11.30  uur – 12.00 uur pauze 

12.00 uur – 12.15 uur eten 

12.15  uur – 14.00 uur les 
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Een groepje ouders controleert de kinderen regelmatig op hoofdluis (meestal de eerste week 
na de vakanties). Deze ouders doen dit aan de hand van een instructiemodel van de GGD. 
Wordt hoofdluis aangetroffen dan worden de betrokken ouders schriftelijk hierover 
geïnformeerd door de schoolleiding en zij ontvangen de nodige tips om de hoofdluis aan te 
pakken. Blijft het probleem zich voordoen dan wordt de GGD ingeschakeld. 

6.5 Godsdienst en Humanistische vorming 

Als openbare school staan wij open voor alle levensbeschouwingen. Bij het dienstencentrum 
voor GVO (Godsdienstvormingsonderwijs) en HVO (Humanistische vormingsonderwijs) 
wordt ieder jaar een aanvraag ingediend voor lessen GVO en HVO. Leerlingen van groep 7 
en 8 komen hiervoor in aanmerking.  
Daarnaast besteden wij in alle groepen aandacht aan de verschillende godsdiensten en 
zullen wij altijd uitleggen waarom wij bepaalde vieringen doen (Kerst, Pasen, Suikerfeest…) 

6.6 Schoolreizen 

De leerlingen van de onderbouw (groep 1 tot en met 4) gaan 1 dag op schoolreis. De 
groepen 5 en 6 mogen 1 nachtje blijven slapen tijdens de schoolreis en de groepen 7 en 8 
slapen 2 of 3 nachten tijdens hun schoolreis. 
Wij bespreken de locaties en de inhoud van de schoolreizen met de Ouderraad en na hun 
goedkeuring brengen wij alle ouders op de hoogte. 

6.7 Vieringen 

Wij staan met onze leerlingen stil bij verschillende vieringen, waaronder Sinterklaas, Kerst en 
een gezamenlijke verjaardag van leerkrachten.  
Een overzicht van alle vieringen kunt u teruglezen in onze activiteitenkalender. 

6.8 Cultuurmenu 

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met 
professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines 
beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO 
verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook 
meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 
  
Waarom het Cultuurmenu? 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te 
besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid 
structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat 
voor uw kind een andere thema centraal. Kunstenaars of docenten komen bij ons op school 
langs om de lessen te geven. 
  
De praktijk 
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind 
leert naar kunst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen 
omgeving. 
De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek en de nationale gedichtendag. 
 
Het aanbod van het Cultuurmenu 2018-2019  
 
  

Indeling Bouw Discipline Kunstontmoeting Kunstles Aansluiting bij 

Groep 1 en 2 Acrobatiek Sweep Dreams Beeldend IVN project Afval 
en bewegen 

Groep 3 en 4 Muziek en 
erfgoed 

Metzingconcert 
Het joar deur 

Muziek Meertmoand 
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Groep 5 en 6 Literatuur Ontmoeting met 
een schrijver 

Media Kinderboekenweek 

Groep 7 en 8 Muziek, dans, 
media, 
beeldend, 
theater 

Monsters Workshops die 
kindren zelf 

kunnen kiezen 

Kinderboekenweek 

 
 
De Kunstenaars of docenten komen dit jaar voor groep 1 t/m 6 bij ons op school langs om de 
lessen te geven. De kinderen van groep 7 en 8 gaan met de bus naar Assen voor 
kunstschooldagen: ze volgen workshops bij het ICO en het Drents Archief en gaan naar een 
voorstelling in het DNK (De Nieuwe Kolk). Sweep Dreams is een voorstelling van Duo Gi-Jo 
en Monsters van Dudapaiva Compagny. Het Metzingconcert in het Drents wordt verzorgd 
door Martije met band. 
 
De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, Geessie en Geert, Plaats je 
plek.  
  
Eens per 2 jaar werken de kleuters aan het project De Molenmuis, gekoppeld aan het 
project De Bakker. Hierbij wordt gewerkt aan taalontwikkeling en is er een 
erfgoedbezichtiging van de molen in Gieterveen. 
Bij het Erfgoedkwartet voor groep 3 en 4 wordt er gespeeld met een kwartetspel met 
daarop erfgoedbegrippen, zoals griffel en lei, en foto's van erfgoed in de gemeente Aa en 
Hunze. Ook wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een erfgoedproject voor 
groep 3 en 4 rond het Kleine Kerkje in Gieterveen. 
Voor het erfgoedproject Geessie en Geert voor groep 5 en 6 maken de kinderen eens per 2 
jaar kennis met Geessie en Geert, kinderen uit 1910, en gaan ze naar museum De Kluis in 
Eext om het leven in die tijd echt te ervaren.  
Bij het erfgoedproject Plaats je Plek voor groep 7 en 8 (eens per 2 jaar) brengen de 
leerlingen eerst een bezoek aan de bibliotheek in Gieten om te leren zoeken naar bronnen. 
Daarna gaan ze bezig met het maken van een dorpsgids of maken een rondleiding. 

6.9 Tussenschoolse- en buitenschoolseopvang 

Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er is een 

lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas. De kinderen spelen in de pauze op 

het plein onder toezicht van een SKID medewerker en een aantal hulpouders. 

De naschoolse opvang wordt SKID kinderopvang. Meer informatie vindt u op onze website. 

6.10 Bibliotheek 

Lezen is belangrijk! Daarom hebben wij voor iedere groep een abonnement van de 
bibliotheek. In het MFC bevindt zich de jeugdbibliotheek met een uitgebreide collectie 
boeken. Regelmatig gaan de kinderen boeken ruilen in de bibliotheek ter bevordering van 
het lezen. 

6.11 Actief Burgerschap en integratie 

Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals toenemende individualisering en een 
pluriformer wordende samenleving) wordt van ons als school gevraagd om actief 
burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Daarnaast maakt de school het mogelijk dat 
elke leerling kennis heeft van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. 
Kennismaking met die leeftijdsgenoten is daarbij een eerste stap. Burgerschapsvorming zien 
wij niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel in het onderwijs. Het 
beste resultaat wordt bereikt als we het burgerschap verweven met het handelen van zowel 
de leerlingen als de leerkrachten.  
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Naast de basisvakken besteden we veel aandacht aan actief burgerschap en sociale 
integratie. Het schoolklimaat waarin kinderen opgroeien is – net als het thuisklimaat - van 
zeer groot belang om tot een volwaardig en zelf verantwoordelijk mens te kunnen uitgroeien. 
Er wordt binnen onze school voortdurend gewerkt aan een sfeer van veiligheid, openheid en 
respect voor elkaar. Wij maken gebruik van de speciale methode voor sociaal- emotionele 
ontwikkeling: ‘Kinderen en hun sociale talenten’.  
Daarmee willen we onze leerlingen helpen en stimuleren om vanuit zelfvertrouwen en inzicht 
in eigen gedrag een positief kritische levenshouding te ontwikkelen, positief kritisch ten 
opzichte van zichzelf, anderen en hun directe leefomgeving. 
Respectvol zijn voor elkaar en elkaars verschillen, voor materialen en voor de leefomgeving 
is daarbij een belangrijke basishouding. Respectvol zijn betekent ook, dat leerlingen voor 
hun mening uit duren komen, maar tevens bereid zijn elkaars gezichtspunt in te nemen; dat 
ze kunnen luisteren om een ander te begrijpen en dat ze zich kunnen en willen inleven in 
hoe anderen de wereld ervaren Daarbij horen belangstelling voor elkaar, betrokkenheid, 
hulpvaardigheid en goede omgangsvormen. Vanuit die respectvolle houding willen we 
communicatieve vaardigheden en het samen werken en samen spelen ontwikkelen en 
stimuleren. 
Ook willen we onze leerlingen helpen en stimuleren om steeds zelf keuzes te maken die 
gebaseerd zijn op feiten en eigen overtuigingen maar ook om de verantwoordelijkheid voor 
hun keuzes te nemen. 
Voorwaarden daarbij zijn, dat ze inzicht hebben in sociale relaties en situaties, hun eigen 
gevoelens kunnen begrijpen en uiten, dat ze een positief zelfbeeld hebben ontwikkeld en dat 
ze zelfstandig en weerbaar zijn. Dat laatste houdt vooral in, dat onze leerlingen leren op een 
geweldloze manier voor zichzelf op te komen en hun eigen grenzen aan kunnen en durven 
geven. 
We leven niet alleen in deze maatschappij en niet alles gaat naar onze wens. 
Daarom vinden wij het voor onze leerlingen belangrijk, dat zij met anderen leren 
samenwerken en daartoe bereid zijn; dat ze emoties kunnen beheersen en dat zij 
oplossingsgericht met teleurstellingen en conflicten kunnen omgaan. Incasserings- en 
doorzettingsvermogen en gevoel voor humor spelen daarbij een belangrijke rol. 
 
Wij realiseren ons dat in een snel veranderende maatschappij een schoolklimaat van rust, 
veiligheid en regelmaat in belangrijke mate bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen en we zijn ons ook terdege bewust van de voorbeeldfunctie die wij daar als 
leerkracht te positieve in willen vervullen. 
 
De school vertoont een open en actieve instelling naar de omgeving en brengt de leerlingen 
daarmee in contact. 
Zo doen wij ieder jaar mee aan de Nationale Pannenkoekendag waarvoor ouderen uit het 
dorp worden uitgenodigd. Ook organiseren wij verschillende uitstapjes in de omgeving. Voor 
een compleet overzicht verwijzen wij u naar het schooljaarverslag. 
 
De school als oefenplaats. De school bevordert dat de kinderen de basiswaarden en de 
beginselen van een democratische samenlevingsvorm toepassen. 
Omdat een groep in een basisschool ook een samenleving is, worden er afspraken gemaakt 
met elkaar. Aan het begin van elk schooljaar worden er met de leerkracht en de groep in 
samenspraak afspraken gemaakt.  
Wij hanteren de volgende schoolregels: 

1. We lopen rustig en zijn stil in de gangen van de school 
2. Kinderen die niet schoppen, slaan of schelden…dat zijn onze helden. 
3. We helpen elkaar waar het kan en doen dat op een prettige manier. 
4. We zijn zuinig op de spullen en houden alles netjes. 
5. We behandelen de ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. 
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De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. De kinderen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht.  
Wij vinden het op onze school erg belangrijk dat de kinderen zorg dragen voor zichzelf en 
voor anderen. Vandaar onze Methode Sociale Talenten. Er zijn altijd een aantal kinderen 
welke nog extra hulp kunnen gebruiken om zich deze zaken eigen te maken. Voor deze 
kinderen bieden wij extra trainingen aan in samenwerking met het Schoolmaatschapelijk 
Werk  
We doen mee aan verschillende sporttoernooien/evenementen in de gemeente. Hierdoor 
leren de kinderen omgaan met sportiviteit, verlies en winst en zijn ze met ouders en 
leerkrachten betrokken bij evenementen in de regio.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewust met voeding omgaan. In het kader hiervan 
doen we mee aan het project “Schoolgruiten ‘en stimuleren we het trakteren op gezonde 
traktaties. 

 
De school richt zich op overdracht van kennis over hoofdzaken van de Nederlandse en 
Europese staatsinrichting.  
In onze groepen 7 en 8 wordt er staatsinrichting gegeven. Dit gebeurt door de actualiteit in 
de les te betrekken en rondom de geschiedenislessen ook de indeling van onze regering en 
die van andere landen te bespreken. Rond Prinsjesdag worden elk jaar lesbrieven aan de 
groepen 7 en 8 uitgedeeld en behandeld in de groepen.  

6.12 Protocollen 

Op school zijn veel protocollen aanwezig. In het schooljaar 2017/2018 zullen deze 
protocollen worden geplaatst op onze website. Op dit moment liggen de protocollen ter 
inzage op onze school. 

6.13 Sponsoring op school 

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de 
schoolkrant of schoolgids of een spandoek bij de sportdag. Zonder tegenprestatie is er geen 
sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor 
sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
 
Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, gebeurt dat zorgvuldig. Sponsoring mag het 
onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor 
mag geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring 
kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Aan het begin van het 
schooljaar wordt de MR hierin gekend. Het sponsorbeleid wordt door de school toegelicht in 
het schoolplan en in de schoolgids. 
 
In enkele gevallen is sponsoring uit den boze, omdat de onafhankelijkheid van de school niet 
in het geding mag komen. Het spreekt haast vanzelf dat sponsoring meestal gepaard gaat 
met reclame-uitingen en vanuit dat oogpunt gaan we als school uiterst omzichtig met dit 
onderwerp om. Voor een beslissing over sponsoring dient een breed draagvlak te bestaan, 
niet alleen binnen de school maar ook bij een ieder die bij de school betrokken is. 

6.14 Lokaal weeralarm 

Stichting PrimAH heeft de volgende richtlijn voor lokale weeralarmen: 

 Code Groen/Geel: scholen zijn open en draaien het reguliere rooster. 

 Code Oranje: scholen zijn open, maar lessen kunnen vervallen. Ouders zijn 
geoorloofd  kinderen thuis te houden. 

 Code Rood: De school gaat dicht, lessen vervallen. Wij informeren ouders voor 7:30 
uur via mail, telefoon of ouderportal.  
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Ontstaat gedurende de schooldag een weeralarm Code Rood, dan blijven de leerlingen tot 
nader orde op school. De kinderen gaan niet zelfstandig naar huis. Ook dan worden ouders 
geïnformeerd over de ontstane situatie. 

6.15 ICT/PIT                                                                                                                     
Stichting PrimAH wil ICT op een effectieve manier in zetten in het onderwijs. We hebben het 
uitgangspunt dat ICT zoveel mogelijk als middel wordt ingezet om de onderwijskwaliteit te 
verhogen. Om een juiste onderwijskundige inzet van alle ICT-middelen te begeleiden is er in 
2017 een PrimAH ICT Team (PIT) opgezet. Het team bestaat uit (ex)leerkrachten die zich 
hebben gespecialiseerd in de onderwijskundige kant van ICT-gebruik. Scholen worden door 
dit PIT actief begeleid in de steeds veranderende wereld van ICT in het onderwijs.  

Om te zorgen dat we als scholen tijd en ruimte hebben om ons te richten op het echte ICT-
gebruik in de klas, hebben we in sinds 2017 in BRIN ICT een partner gevonden voor het 
technisch beheer van ons netwerk en onze hardware.  

 


