Praktische informatie 2019-2020
Deze bijlage is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle
praktische informatie voor dit schooljaar staat bij elkaar. Deze bijlage maakt onderdeel
uit van onze kindcentrum gids, die u op onze website kunt vinden.

Rooilaan 154, 7876GW Valthermond 0599-662367 mail: rehoboth@ckcdrenthe.nl
www.rehoboth-school.nl
• Schooltijden en pauzes
Schooltijden:
De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijd. De leerlingen gaan per klas
met hun leerkracht naar binnen. De kleuters mogen vanaf 10 minuten voor schooltijd naar
binnen. Ouders van de kleuters nemen afscheid bij de deur van het lokaal.
We werken met een continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school
eten.
Maandag
8.30-14.45 uur
Dinsdag
8.30-14.45 uur
Woensdag
8.30-12.15 uur, woensdagmiddag vrij.
Donderdag
8.30-14.45 uur
Vrijdag
8.30-14.45 uur, groep 1 vrij, 2 t/m 4 ’s middags vrij.
Pauze
10.15-10.30 uur
Middagpauze: 12.00-12.15 uur, de leerkracht eet met de kinderen, daarna gaan ze
naar buiten tot 12.45 uur. De TSO-vrijwilligers houden dan toezicht, zodat de
leerkrachten pauze kunnen houden.
De kinderen moeten zelf hun fruit, brood en drinken voor de pauze en tussen de middag
meenemen. In alle groepen wordt tijdens het fruit eten voorgelezen.
De kosten voor de tussen schoolse opvang zijn € 60 per gezin per schooljaar.
Het liefst zien we dat er alle dagen fruit en gezonde voeding meegegeven wordt. Graag
drinken zonder prik meegeven.
• Het binnengaan van het gebouw
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders vanaf 8.20 uur naar binnen
worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven buiten spelen totdat de bel
gaat. Vanaf 8.15 uur staan de brigadiers aan het Zuiderdiep en is er toezicht op het
plein. De kinderen mogen niet voor 8.15 uur op school zijn. Als de bel gaat, gaan de
kinderen per groep in de rij staan. Ze gaan onder toezicht van de groepsleerkracht naar
binnen.
• Het verlaten van het gebouw
Groep 1 en 2
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht, waar ouders de kinderen
bij het hek opwachten. De leerkrachten zien erop toe dat de kinderen met de juiste
persoon meegaan.
Groep 3 t/m 8
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zien erop toe dat de kinderen het gebouw rustig
verlaten. Dit geldt zowel tijdens de pauzes als bij het naar huis gaan. Elke dag loopt er
een leerkracht mee naar het hek en wacht daar tot alle kinderen weg zijn.
De brigadiers staan aan het Zuiderdiep tot 15.00 uur.
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•

Groepsindeling 2019-2020
maandag
8.30-14.45

dinsdag
8.30-14.45

woensdag
8.30-12.15

donderdag
8.30-14.45

Vrijdag
8.30-14.45
Gr. 2 t/m 4
12.00 uur vrij

Groep 0/1
14+ instroom
Groep 2
23

Jeanette Pasveer

Millie Koster
(Sieuwke Bijl)
Gertie Piening
Aniek van Til

Jeanette Pasveer

vrij

Gertie Piening
Aniek Van Til (OA)

Millie Koster
(Sieuwke Bijl)
Gertie Piening
Aniek van Til

Groep 3
Morgen 17
Groep 4/5
Morgen 23

Amanda Breedveld

Amanda Breedveld

school
tijden

Darien Huiting
Samantha Goeree
(OA)
(Marije Markies)
3 en 4 middag Amanda Breedveld
samen
Samantha Goeree
32
(OA)
Groep 5/6
Anja Kruizinga
Morgen 22
Middag 30
Groep 7/8
Maaike Pruim
23
Leraar
Karin Strockmeijer
ondersteuner

Darien Huiting
Samantha Goeree
(Marije Markies)

Millie Koster
(Judith Pflaum)
Aniek van Til
Aaltje Buurma
Aaltje/Amanda
2 om 1
Darien Huiting
Darien Huiting
Darien Huiting
Samantha Goeree Samantha Goeree Samantha Goeree
(Marije Markies) (Marije Markies)
(Marije Markies)

Amanda Breedveld
Samantha Goeree

Millie Koster
(Judith Pflaum)
Aniek van Til
Aaltje Buurma

Darien Huiting
Samantha Goeree

Anja Kruizinga

Marijke Kardol

Anja Kruizinga

Maaike Pruim

Maaike Pruim

Maaike Pruim
Maaike Pruim
(Sieuwke Bijl)
(Sieuwke Bijl)
Karin Strockmeijer Karin Strockmeijer

Karin Strockmeijer

Anja Kruizinga

Totaal 122
De leerkrachten en onderwijsassistenten tussen haakjes zijn nog met verlof, als ze terug zijn dan
vermelden we dat in de nieuwsbrief

De leerlingen spreken de leerkracht aan met de achternaam, bijvoorbeeld juf Pasveer.

•

De leerkrachtondersteuner werkt met groepjes of individuele leerlingen op het leerplein.

•

We hebben voor sommige groepen geheel of gedeeltelijk een onderwijsassistente
(OA). De verdeling over de groepen is gemaakt op basis van het aantal leerlingen dat
extra ondersteuning nodig heeft en ter verlaging van de werkdruk van de leraren.
Groep 3 zit alle ochtenden apart. Op de middagen zijn ze samen met groep 4.
Karin Strockmeijer doet het tweede jaar opleiding PABO, daarom is zij er op
woensdag niet. Zij gaat in meerdere groepen haar stage opdrachten uitvoeren.
Anja Huijing heeft 2 dagen voor IB en RT.
Marijke Kardol werkt 4 dagen, waarvan 1 dagdeel boven schools.

•
•
•
•

maandag

dinsdag

woensdag

IB/RT Anja Huijing
Directietaken
Marijke Kardol

Directietaken
Marijke Kardol

donderdag

vrijdag

IB/RT Anja Huijing
Groep 5/6
Boven schools
Directie taken
Marijke Kardol

Directie taken
Marijke Kardol
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• Namen en mailadressen medewerkers
Marijke Kardol-van der Boom m.kardol@ckcdrenthe.nl
Gertie Piening g.piening@ckcdrenthe.nl
Aaltje Buurma-Tuin a.buurma@ckcdrenthe.nl
Amanda Breedveld-Hulshof a.breedveld@ckcdrenthe.nl
Anja Huijing a.huijing@ckcdrenthe.nl
Anja Kruizinga a.kruizinga@ckcdrenthe.nl
Darien Huiting d.huiting@ckcdrenthe.nl
Jeanette Pasveer j.pasveer@ckcdrenthe.nl
Karin Strockmeijer k.strockmeijer@ckcdrenthe.nl
Sieuwke Bijl-de Jong s.bijl@ckcdrenthe.nl
Judith Pflaum-Alting j.pflaum@ckcdrenthe.nl
Millie Koster millie.koster@ckcdrenthe.nl
Aniek van Til a.vantil@ckcdrenthe.nl
Maaike Pruim m.pruim@ckcdrenthe.nl
Marije Markies m.markies@ckcdrenthe.nl
Samantha Goeree s.goeree@ckcdrenthe.nl
• Openingstijden kinderopvang
We starten vanaf 26-08-2019 met VSO en BSO.
Kinderopvang volgt z.s.m.
ma
di
wo
VSO
x
x
x
7.308.30
BSO
17.00
17.00
12.15
14.45
18.00
•

vr
x

17.00

8.3018.00

Schoolvakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart groep 1 t/m 4
Hemelvaart groep 5 t/m 8
Pinksteren
Zomervakantie

•
•
•
•
•

do
x

Eerste dag
21-10-2019
23-12-2019
17-02-2020
10-04-2020
27-04-2020
18-05-2020
21-05-2020
01-06-2020
06-07-2020

Laatste dag
25-10-2019
03-01-2020
21-02-2020
13-04-2020
08-05-2020
22-05-2020
22-05-2020
01-06-2020
16-08-2020

Margedagen, studiedagen van het team en vrij voor de kinderen
19-09-2019 12.00 uur vrij
11-11-2019 12.00 uur vrij
13 en 14-02-2020 vrij
23 en 24-06-2020 vrij
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• Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve schoolverzekering af voor
alle kinderen. Uw kind is dan verzekerd bij ongevallen, die plaats vinden tijdens de
schooluren, op weg van en naar school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor
tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons verzekerd. Raadpleeg eerst uw
eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar.
Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het
geval dat zij schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van
privé eigendommen door kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging
en diefstal. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek
raken van eigendommen.
• Foto en filmopnamen
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Deze opnamen
gebruiken wij zowel intern als extern voor onderwijskundige doeleinden als voor PRdoeleinden. Wij zullen u als ouder jaarlijks om toestemming vragen over het wel/niet
gebruik mogen maken van beelden van uw kind. Bij de toestemming wordt onderscheid
gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen intern- en extern gebruik.
Ouders die hun standpunt naderhand willen wijzigingen dienen dit zelf kenbaar te maken
bij de school.
Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te
begeleiden. Het is een middel om ondersteuning te bieden. De filmopnamen worden
besproken met de leerkracht met als doel de interactie tussen de leerkracht en de
leerling te analyseren.
Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te kunnen beantwoorden, dan
wordt u hiervan in kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd.
• Sociale media
Ons kindcentrum is een open, transparante en moderne organisatie. Sociale media zoals
LinkedIn, Facebook en Twitter dragen hieraan bij. Sociale media is voor ons een
praktische communicatievorm, waarmee wij medewerkers, kinderen en ouders op een
snelle en efficiënte manier van informatie kunnen voorzien. Ook gebruiken wij sociale
media als PR-instrument.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben
voor kinderen, ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe
richtlijnen opgesteld voor het gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons
kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt
met de kinderen binnen de groepen regelmatig besproken.
• Gymnastiek rooster
Dag
Tijd
Groep
Leerkracht
Maandag
13.00-13.45
5/6
Daniël Kroder
13.45-14.30
7/8
Daniël Kroder
Dinsdag
12.45-13.45
3/4
Daniël Kroder
Woensdag
Donderdag
middag
3/4
groepsleerkracht
Vrijdag
5/6
13.00-13.45
groepsleerkracht
7/8
13.45-14.30
groepsleerkracht
In de maanden dat het zwembad open is krijgen de kinderen zwemles op donderdag of
vrijdag. Groep 3 en 4 zwemmen na de zomervakantie niet, 5/6 en 7/8 wel op
vrijdagmiddag. Soms worden de gymlessen van Daniël Kroder op een andere locatie
gegeven, dat horen de kinderen van tevoren.
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• Gezonde school
Wij zijn een gezonde school met de certificaten voor welbevinden, milieu & natuur,
voeding en hebben een gezond groen schoolplein. De aanvraag voor het certificaat
bewegen & sport moet opnieuw aangevraagd. We krijgen daarbij ondersteuning van de
GGD.
Meer informatie over de Gezonde School vindt u op www.gezondeschool.nl
• Trakteren
De kinderen mogen als ze jarig zijn trakteren in de eigen groep. Graag een kleine
gezonde traktatie. De leerkracht in de groep doet gewoon met de traktatie mee. Er wordt
niet getrakteerd bij de andere leerkrachten.
De leerkrachten vieren hun verjaardag in de groep.
• Rapporten en contactavond.
In september houden we een informatieavond.
Drie keer per jaar houden we 10 minuten gesprekken. De gesprekken beginnen na
schooltijd vanaf ongeveer 15.00 uur. U krijgt daarvoor een uitnodiging.
De kinderen worden vanaf groep 7 uitgenodigd mee te komen.
• Luizencontrole
Na elke schoolvakantie is er op woensdag luizencontrole. Wanneer er iets gevonden
wordt dan bellen we de ouders om dat mee te delen.
• Maandopening
Iedere maand houden we een gezamenlijke maandopening rond het thema van “Kind op
maandag”, de methode voor godsdienstige vorming. Elke maandagmorgen kunnen de
kinderen geld meenemen voor ons sponsorproject. We kiezen elk jaar samen met de
leerlingen en MR een nieuw project.
• Maandsluiting
Elke groep verzorgt één keer per jaar de maandsluiting. De ouders en belangstellenden
van de kinderen worden daarbij uitgenodigd. De maandsluiting wordt gehouden op
donderdagmiddag om 14.00 uur in de Baptistenkerk aan de Wilhelminalaan.
• Nieuwsbrief
Elke maand krijgt u per mail een nieuwsbrief.
• Mobiele telefoon
De mobiele telefoon mag op school en op het plein niet gebruikt worden.
• Oud papier
Elke vierde zaterdag(wintertijd) en elke vierde vrijdagavond(zomertijd) van de maand
wordt het oud papier opgehaald door de beide scholen. Elke school levert drie
vrijwilligers. Wolter Gritter coördineert het ophalen. (0614796622)
Het oud papier levert gemiddeld €500 per maand op. Door deze inkomsten kunnen de
schoolreizen betaalbaar blijven.
• Schoolreis
Groep 1 t/m 4 gaat met de bus naar een bestemming in de buurt.
Groep 5 t/m 8 gaat op schoolkamp met de fiets. We hebben vier bestemmingen, één
keer in de vier jaar gaan we naar Schiermonnikoog.
De kosten zijn €40 per kind per schooljaar.
Van €40 kunnen de schoolkampen niet betaald worden. Door de opbrengst van het oud
papier en acties van de activiteitencommissie lukt het toch. Soms blijft er van de
schoolreizen van groep 1 t/m 4 wat geld over, dat blijft dan staan voor de schoolkampen.
Omdat er een nieuwe bankrekening geopend moet worden is het nummer nog niet
bekend. Aan het begin van het schooljaar krijgt u dat op de schoolreisovereenkomst.
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•

Sociaal team

In Borger-Odoorn zijn drie sociale teams. Het sociaal team is er voor u! U kunt er terecht
met vragen over hulp en ondersteuning. De medewerkers van het sociaal team zijn er
om met u mee te denken als u vragen of zorgen hebt over uw persoonlijke situatie. Dat
kan overal over gaan.
Misschien hebt u vragen of zorgen over uw kind(eren). Of vindt u het moeilijk om rond te
komen en wilt u hulp om uw geldzaken te regelen? Bent u werkloos en kunt u wel wat
advies gebruiken voor uw dagbesteding? Hebt u hulpmiddelen nodig omdat u slecht ter
been bent? Of bent u een poosje niet in staat om uw zaken te regelen? Bijvoorbeeld door
ziekte, een operatie of een tijdelijke beperking? Ook als u zich eenzaam voelt en graag
wat aanspraak wilt, bent u bij het sociaal team aan het goede adres. Er is geen vraag te
gek voor het sociaal team.
Loop gewoon even binnen tijdens de inloopmomenten op maandag en woensdag van 912 uur in ‘t Brughuus, bel 0800-2009 (gratis) of stuur een e-mail naar:
demonden@socialeteamsborgerodoorn.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u
op. Via de IB-er (Anja) kunt u ook contact zoeken met ons. Indien gewenst kunnen we
vanuit het sociaal team ook gesprekken op school voeren.
Met vriendelijke groet,
Titia Neef
sociaal werker/regisseur
Mobiel: 06-11130909
E-mail: t.neef@socialeteamsborgerodoorn.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

• Sportdagen
Groep 3/4 doet mee aan het loopspeltoernooi.
Groep 5/6 heeft een trefbaltoernooi en een sportdag.
Groep 7/8 doet mee aan schoolvoetbal, een sportdag en een zwemtoernooi.
De data staan achterop het katern.
• Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering van kinderen van het onderwijsaanbod zijn zeer ingrijpende
maatregelen om ernstig wangedrag bij te sturen. Bij uitzondering zal dit plaatsvinden.
Schorsing kan maximaal vijf aaneengesloten schooldagen, de toegang tot de klas of het
kindcentrum wordt dan tijdelijk ontzegd, het onderwijsaanbod wordt op een andere
manier verzorgd. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van redenen
meegedeeld aan ouders. Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing. Bij
schorsing wordt door de directie de inspectie op de hoogte gesteld. Voordat een kind
terugkeert, worden schriftelijke afspraken gemaakt om vergelijkbare situaties te
6

voorkomen. Definitieve verwijdering van een kind gebeurt uitsluitend door het College
van Bestuur na overleg met de directeur. Het document ‘Schorsing en verwijdering’ ligt
op het kindcentrum ter inzage.
• Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij
aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te
nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of
leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een
uitzondering vormt de situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend
wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de
praktijk wordt deze regeling nauwelijks toegepast, omdat een aansluitende vakantie van
twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen.
Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is
de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er
een procesverbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan
opleggen.
• Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen
we dit graag vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van
de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u
opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks
wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.
Bij regelmatig te laat komen of verzuim van 16 uur in een periode van vier weken,
volgen wij het ziekteverzuimprotocol, wat voor alle scholen van Drenthe is opgesteld. In
samenspraak met de leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van het
verzuim is. Indien er geen wettige reden voor het verzuim is, kan een proces-verbaal
worden opgemaakt, Veilig thuis worden ingeschakeld of een zorgmelding worden gedaan.
De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de
leerplichtwet artikel 13, 14 en 15).
• Feestelijke ouderavond
Elk jaar hebben we aan het einde van het schooljaar een feestelijke ouderavond. De ene
keer een musical verzorgd door groep 7/8 en het andere jaar doen alle kinderen wat.
• Verkeersveiligheid / verkeersouders
Onze school heeft het verkeersveiligheidslabel, dat betekent dat we veel aandacht
besteden aan de verkeersopvoeding van de kinderen.
Er staan altijd brigadiers bij het Zuiderdiep voor en na schooltijd.
Tamara Schokker en Anneleis Smid zijn de verkeersouders.
• Activiteitencommissie/ouderraad
Onze activiteitencommissie zorgt voor het opzetten van en hulp bij allerlei activiteiten.
De voorzitter is Henny Doedens.
Leden zijn: Chris Mulder, Gerda Staal, Harold Cramer, Ramon Horst, Inge Soer, Mirjam
Farci, Wolter Gritter, Gerda Supèr en Anne Jager.
• Namen leden MR
Oudergeleding: In september worden de namen bekend gemaakt. Daarbij zijn er een
aantal klankbord leden.
Personeelsgeleding: Anja Huijing en Amanda Breedveld.
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Data MR vergaderingen komen in de nieuwsbrief.
• Geplande leertijd per vakgebied
Zie rooster op de site.
• De opsomming van de gebruikte methoden per vakgebied
Zie lijst op de site.
• Het voortgezet onderwijs
De kinderen van onze school gaan naar scholen voor voortgezet onderwijs in Emmen, Ter
Apel en Stadskanaal. Ouders kiezen na het bezoek aan de opendagen een school die past
bij hun kind.
De leerkracht van groep 8 bespreekt met de IB-er het advies dat uitgebracht gaat
worden. De ouders en leerlingen worden uitgenodigd op school om het advies te
bespreken. Voor 1 maart wordt het advies doorgegeven aan de gekozen school.
• Sponsoring
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. Een
belangrijke voorwaarde voor sponsoring is dat het kindcentrum haar onafhankelijkheid
behoudt. Zie voor meer informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het
kindcentrum ter inzage ligt.
• Stichting vrienden van …
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting
beheert alle private bankrekeningen van de school. De ouderbijdragen worden geboekt
op een private bankrekening en vallen als zodanig ook onder de stichting.
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van
een ingeschreven leerling van de school. Het bestuur benoemt zijn leden uit bindende
voordrachten van de ouderraad. De zittingsduur is drie jaar.
• Schoolarts
De GGD-jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de
kinderen, ouders en medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het
zorgteam, logopedie en vaccinaties.
Screening in groep 2 en 7
Alle kinderen in groep 2 en 7 worden per mail uitgenodigd voor een screening door de
assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de
ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een
vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de
ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind
aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen
en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan
helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten,
faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.
• Logopedie
Via de GGD en op verzoek van de leerkracht vindt logopedische screening plaats. Als
blijkt dat een kind logopedie nodig heeft dan kan dat bij een praktijk voor logopedie. Het
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is mogelijk dat de logopedie door die logopedist onder schooltijd op school gegeven
wordt.
• Opbrengsten eindtoets.
In 2018 zijn we overgestapt op de IEP toets, deze toets is overzichtelijker en daardoor
beter te maken. De afname is op twee ochtenden in plaats van drie.
Zowel voor de IEP-toets als de Centrale eindtoets bestaan er landelijke normen. Een
groep kan onvoldoende, voldoende of goed scoren. De plaatsing voor het VO kan
aangepast worden als een kind hoger scoort op de eindtoets dan de leerkracht verwezen
heeft. Ouders kunnen daar een verzoek voor indienen bij het VO.
Eindtoets uitslagen van de afgelopen 3 jaar.
2017
Centrale eindtoets
534,2
2018
IEP-eindtoets
73,7
2019
IEP-eindtoets
na correctie

onvoldoende
onvoldoende
voldoende

Alle 14 de leerlingen hebben aan de IEP-toets deelgenomen. Door de inspectie is een
leerling uit de score gelaten.
Verwijzing van de afgelopen 3 jaar.
Pro
BB
KB
TL
TL/HAV
O
1
1
2
3
2
2
2
2
4
1
3
1
5

HAVO
4
5
2
2

HAVO/
VWO
3
1
1

VWO
4
3
1
2
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Activiteiten die uitgevoerd zijn en die worden gedaan t.b.v. de
kwaliteitszorg.
Onze kwaliteit waarborgen we door te werken met Coo7, een systeem dat de kwaliteit
van het lesgeven van de leerkrachten volgt. Ook wordt er door elke leerkracht jaarlijks
een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt en nascholing gevolgd.
Er is een schoolplan dat loopt van 2019 t/m 2020. De directeur maakt een MARAP
(management rapportage), die twee keer per jaar besproken wordt met het college van
bestuur. De IB-er en directeur maken twee keer per jaar een trendanalyse over de
leerresultaten van de leerlingen, die besproken wordt met het team. De gegevens halen
we uit het leerlingvolgsysteem Parnassys, waar ook ouders de resultaten van hun
kinderen in kunnen zien. Door in te loggen kunnen ouders de resultaten en notities
bekijken. Ouders kunnen eventueel hun eigen zienswijze toevoegen.
We gaan ervanuit, dat wanneer we binnen 4 weken geen reactie krijgen, ouders
akkoord gaan met de notities.
Voor elk kind wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei en naar stimulerende en
belemmerende factoren, zodat we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften
van het kind.
In februari/maart en juni/juli worden de rapporten meegegeven. De rapporten lopen
gelijk met de afname van de cito-toetsen. In groep 1 en 2 worden geen toetsen
afgenomen, maar observeert de leerkracht en noteert de vorderingen in het
observatiesysteem BOSOS. Groep 1 en 2 krijgt alleen aan het einde van het schooljaar
een rapport mee.
We werken met vakantielezen, vanuit de bibliotheek krijgt groep 3 en 4 een tasje met
boeken mee om het lezen te onderhouden in de vakantie. Vanaf groep 5 geven we de
leerlingen zelf een tas met een boek mee.
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Rots en Water onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling is ingevoerd.
Twee leerkrachten volgen nog twee studiedagen en zijn dan ook trainer. Zij zullen zorgen
voor de continuering van het programma binnen de school.
Muziekimpuls gaat het derde jaar in. De leerkrachten volgen een studiemiddag en
krijgen coaching bij het lesgeven van een muziekdocent. We hebben gekozen om met de
digitale muziekmethode Eigenwijs te gaan werken.
Inmiddels is het geven van Engels vanaf groep 1 een feit.
Didactisch handelen De onderwijsinspectie heeft de school in mei 2019 bezocht. Het
rapport is te vinden op de site van de inspectie en op onze website. De inspectie
constateerde dat het didactisch handelen moet verbeteren. Met hulp van een externe
deskundige gaan we hiermee aan de slag. Een verbetering van het didactisch handelen
zal tevens een verhoging van de opbrengsten teweeg moeten brengen.
Met Sprongen Vooruit, alle leerkrachten gaan deze cursus voor deze rekenmethode
volgen. We gaan hiermee ons rekenonderwijs verbeteren.
Nieuwe Digiborden, er zijn nieuwe digiborden met een touchscreen geplaatst. De
leerkrachten krijgen scholing om er zo effectief mogelijk mee te kunnen werken.
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Belangrijke data:
26 Eerste schooldag.
Luizencontrole iedere woensdag na een vakantie.
sept. 04 Informatieavond voor alle groepen 19.30 uur.
17 Verkiezing leerlingenraad.
19 studiemiddag alle kinderen om 12 uur vrij
20 t/m 29 Nationale sportweek.
okt.
02 Start Kinderboekenweek, Reis mee.
.. Fietskeuring groep 5 t/m 8.
21 t/m 25 Herfstvakantie.
nov. 07 Nationaal ontbijt op school, graag een bord, beker en bestek meegeven.
11 studiemiddag alle kinderen om 12.00 uur vrij.
14 10 minuten gesprekken.
19 10 minuten gesprekken.
22 trefbaltoernooi groep 5/6.
28 Maandsluiting groep 7/8, 14.00 uur Baptistenkerk Wilhelminalaan.
Ouders van de groep die de maansluiting heeft zijn van harte welkom.
dec. 05 Sinterklaas op school.
17 Kerstviering 19.00 uur in de Hoeksteen. Kinderen ‘s middags vrij.
18 De lessen beginnen om 9.30 uur.
23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur.
jan. 22 Nationale voorleesdagen.
30 Maandsluiting groep 2, 14.00 uur. Baptistenkerk Wilhelminalaan.
31

Loopspeltoernooi groep 3/4

27 t/m 7 februari toets weken.
febr. 13 en 14 studiedagen, alle kinderen zijn vrij.
17 t/m 21 Voorjaarsvakantie.
27 14.00 uur maandsluiting groep 5/6, Baptistenkerk Wilhelminalaan.
27 10 minuten gesprekken.
mrt. 03 10 minuten gesprekken.
06 Rapporten mee.
26 Maandsluiting groep 3 en 4, 14.00 uur Baptistenkerk Wilhelminalaan.
apr.
10 t/m 13 Paasvakantie
09 Paasviering en eten op school, alle kinderen zijn om 13.00 uur vrij.
15 en 16 IEP-eindtoets groep 8.
17 Koningsspelen.
23 Maandsluiting groep 1, 14.00 uur Baptistenkerk Wilhelminalaan.
24 Schoolvoetbal groep 7/8.
27 april t/m 08 mei Meivakantie.
mei
04 Dodenherdenking.
11 Deze week starten de zwemlessen.
14 Praktisch verkeersexamen.
18 t/m 22 groep 1 t/m 4 vrij.
18 t/m 20 Schoolkamp groep 5 t/m 8, Schiermonnikoog.
21 en 22 Hemelvaart weekend vrij.
juni. 01 Pinkstermaandag vrij.
04 Schoolreis groep 1 t/m 4, Drentse Koe.
04 Sportdag groep 5/6.
05 Sportdag groep 7/8.
08 t/m 19 toets weken.
22 zwemwedstrijden groep 7/8.
23 en 24 studiedagen, alle kinderen vrij.
24 10 minuten gesprekken.
25 10 minuten gesprekken.
29 Schoonmaakavond groep 1 en 2.
juli.
01 Afscheid groep 8.
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02 Laatste schooldag.
03 juli t/m 16 augustus Zomervakantie.
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