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Voorwoord
In een nieuw schooljaar krijgen de kinderen nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe
kansen aangeboden. Ze worden gestimuleerd en gecoacht door de leerkrachten en ook de leerkrachten
krijgen nieuwe uitdagingen en kansen. Hierbij staat de kwaliteit van het onderwijs centraal. De
kinderen zullen hier zeker van profiteren. En terecht, want ons onderwijs draait om de kinderen.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. In de schoolgids leest u
ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren
waarop we u informeren.
Ook dit schooljaar zal een bijzonder schooljaar worden, omdat wij in de loop van dit schooljaar weer
verhuizen naar de nieuwbouwschool! Uiteraard kijken wij daar enorm naar uit. Misschien zorgt dit voor
wat onrust bij de kinderen, bij u als ouder(s), of bij ons. Wij doen ons best om dit zo rustig mogelijk te
laten verlopen!
Wij hopen ook in het schooljaar 2021-2022 op een goede samenwerking tussen ouders en school. Dat
we elkaar steunen en aanvullen, zodat er een prettige relatie tussen ouders en school in stand wordt
gehouden. Een aangename sfeer en een goed leef- en werkklimaat zijn voorwaarden voor een goede
schoolse samenleving waarin kinderen (ouders en leerkrachten) zich thuis voelen.
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe.
Team van openbare basisschool De Meent
De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Meent
Zuiderweg 44
9621BL Slochteren
 0598421434
 http://www.obsdemeent.com
 directie@obsdemeent.com
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Schoolbestuur
Scholengroep Opron, stichting voor openbaar primair onderwijs
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.722
 http://www.opron.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Léonie de Jonge

directie@obsdemeent.com

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

105

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Veiligheid

Respect en Vertrouwen

Kansrijk en betekenisvol

Samen en zelfontplooiing

Missie en visie
Onze missie is om in de steeds veranderende wereld gezamenlijk met de ouders/opvoeders, andere
kinderen en de omgeving, elk kind te ondersteunen, zodat het breed ontwikkeld, sociaal en wereldwijs
goed toegerust is om zijn/haar weg te vervolgen in de maatschappij. Je mag daarbij zijn wie je bent en
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we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.
Wij handelen daarbij vanuit onze kernwaarden veiligheid, respect en vertrouwen, kansrijk en
betekenisvol, samen en zelfontplooiing.
Een voorwaarde om tot echt leren (hoofd) te komen is dat het fijn is op school. Een school moet een
plek zijn waar een goede sfeer hangt, waar je je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan kom
je echt tot je recht (hart). Bij ons op school gaat leren niet alleen over leren met je hoofd. Juist het 'leren
door te doen' is net zo belangrijk (handen).
HART (kernwaarden: veiligheid, respect & vertrouwen)
Wij werken elke dag aan een prettige en veilige sfeer op school. Ieder kind is uniek en dus verschillend.
Wij vinden het essentieel dat er ruimte is voor elkaar en elkaars overtuigingen. Kennis over elkaar zorgt
voor begrip en respect voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk om in openheid en vertrouwen
met elkaar, de kinderen en de ouders van onze school, om te gaan.
Hoe: Sociaal Emotioneel Leren (SEL), Kwink incl. burgerschap, coöperatieve werkvormen,
ouderbetrokkenheid.
HOOFD (kernwaarden: kansrijk en betekenisvol)
Wij willen ons onderwijs zo vormgeven dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun
mogelijkheden. Aandacht voor het aanleren van de basisvakken staat daarbij centraal. We willen de
kinderen bewegingsruimte geven met betrekking tot het nemen van eigen initiatief en het maken van
eigen keuzes. De ontplooiing en ontwikkeling van de zelfstandigheid vinden wij een belangrijk aspect in
de schoolloopbaan van onze kinderen.
Hoe: Snappet - leerdoelen, Digikeuzebord, Meent Academie, Thematisch werken en spelen in concrete
corners (Mooi, weer lekker spelen), Talentontwikkeling, Digitale Geletterdheid (Basicly) & Kubusschool,
Expliciete Directe Instructie (EDI).
HANDEN (kernwaarden: samen & zelfontplooiing)
We zien creatieve activiteiten in de breedste zin van het woord als belangrijk en onmisbaar onderdeel
van ons onderwijs. Het samen beleven en ondernemen staat daarbij centraal. Daarnaast zien wij
handen als symbool voor hulp en ondersteuning. Een hand op de schouder, iemand bij de hand nemen,
elkaar de hand geven of de handen ineen slaan zijn handelingen die elke dag op school voorkomen.
Samen met elkaar te werken aan een goede school en goed onderwijs gaan hand in hand.
Hoe: Kwink, incl. burgerschap, Talentontwikkeling, Workshops CREVO incl. K&C (creatieve vorming, kunst
en cultuur)

Identiteit
Basisschool de Meent is een openbare school voor ieder kind, met welke achtergrond dan ook. Een
school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor elk individu.
Op Obs de Meent vinden we het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die
gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of - overtuiging. 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
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tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving. Kinderen moeten daarbij praten over de vraag hoe zij
tegen anderen aankijken. Zo ontwikkelt respect voor de ander zich vanuit een empathisch verstaan.
Het uiteindelijke doel is dat kinderen elkaar begrijpen in hun sociale handelen en dus actief tolerant zijn,
gebaseerd op morele waarden eerbied, rede, geluk en hoop.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Het onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces.
leder kind moet de gelegenheid krijgen in eigen aanleg en tempo verder te gaan. Op onze school zitten
doorgaans leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep, de zogenaamde jaargroepen.
Uitzondering hierop vormen de kleutergroepen waarbij bewust is gekozen voor gemengde leeftijden
variërend van vier jaar tot zes/zeven jaar. Per schooljaar kan het ook voorkomen dat andere
jaargroepen binnen de school worden gecombineerd. In deze combinatiegroepen wordt onderwijs
gegeven dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Het schooljaar 2020-2021 heeft 5
(combinatie)groepen; groep 1/2, 3/4, 5/6, 7, 8. De groepsgrootte ligt rond de 21 kinderen.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

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

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Opening en
(kring)gesprek

30 min

30 min

2 u 45 min

2 u 45 min

Spraaktaalontwikkeling

3 u 15 min

3 u 15 min

Motorische ontwikkeling
(gym)

1 u 30 min

1 u 30 min

Morirsiche ontwikkeling
(buiten)spel

5 u 45 min

5 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

Rekenvaardigheden

Muziek
Wereldoriëntatie, incl
levensbeschouwing
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 45 min

1 u 45 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

4 u 15 min

4 u 15 min

30 min

30 min

Expressievakken
Sociaal Emotioneel
Leren
Gezond gedrag en
pauze
Spelontwikkeling
Engels

Het onderwijs aan het jonge kind
Ontwikkeling is niet te standaardiseren. Niet elk kind hoeft hetzelfde te willen of hetzelfde te kunnen.
Er moet ruimte zijn voor de eigenheid van elk kind. Er zijn geen achterstanden; er zijn slechts
verschillen in tempo en interesse, en die verschillen zijn boeiend, niet problematisch. Kinderen laten
ons heel verschillende talenten zien; op sociaal gebied, op creatief gebied etc. Die verscheidenheid aan
talenten moeten we koesteren; elk talent is de moeite waard! Veelzijdigheid zoeken we ook in de
doelen die we nastreven in ons onderwijs. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, we
hebben ook tot taak kinderen te leren leven. Leren (samen)leven is minstens zo belangrijk als leren
rekenen, lezen of schrijven. Het is noodzakelijk dat we in onderwijs en opvoeding die veelzijdigheid van
kinderen en die veelzijdigheid van doelen voor ogen blijven houden. Jonge kinderen hebben een grote
ontwikkelingskracht, maar ze hebben volwassenen nodig die hun inspanningen waarderen en
respecteren. Kinderen hebben opvoeders nodig die hen accepteren zoals ze zijn, maar ook uitdagen en
bij de hand nemen.
Onderwijs.
De dag na de vierde verjaardag begint de schoolloopbaan van een kind. Een kind komt niet blanco
groep 1 van onze school binnen. In de eerste vier levensjaren is er al veel gebeurd, deels bepaald door
de ‘genetica’ van het jonge kind zelf. Het jonge kind ontwikkelt zich in de dynamiek van de klas en het
gezin en geeft daaraan zelf sturing. Dit houdt in dat de pedagogische-didactische aandacht voor het
jonge kind van een andere aard is dan die voor kinderen vanaf zes jaar.
De rol van de leerkracht is sturend/volgend/coachend op de ontwikkeling van het kind. Het resultaat is
hierbij van belang, maar ook de wijze waarop het kind tot resultaat komt. Elk kind krijgt de ruimte,
indien dit gewenst is, om dit op een eigen manier te doen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de
persoonlijke identiteit van kinderen, deze brede ontwikkeling omvat alle intelligenties. Een kind is
ontwikkelbaar en de ontwikkeling is te beïnvloeden. Het is geen vaststaand proces. Kennis en
vaardigheden zijn belangrijk, wacht niet tot de kinderen er zelf om vragen/wacht niet altijd tot kinderen
er aan toe zijn. Wij volgen het kind, maar bieden dus ook aan.
De SLO doelen (doelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling) zitten in ons achterhoofd en op deze
zetten wij in verschillende situaties in. Met behulp van thema’s wordt stapsgewijs de
ontwikkelingslijnen (domeinen van de SLO doelen) doorlopen. Er worden betekenisvolle activiteiten
aangeboden en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen.
Spel is de basis van het leren. We maken onderscheid tussen vijf kernactiviteiten: spel-, constructieve en
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beeldende, gespreks-, lees- en schrijf-, reken- en wiskundige activiteiten.
De kinderen worden gevolgd door het systematisch bijhouden van de prestaties d.m.v. leergesprekken,
korte toetsen en observaties om dit vervolgens te bekijken en de lesactiviteiten bij te stellen. De
gegevens verwerken wij in het observatie- en registratiesysteem van Digikeuzebord (gericht op de
doelen en subdoelen van het SLO). Evaluatie van de gegevens en zelfevaluatie van de leerkracht is
daarbij van groot belang om het onderwijsproces te kunnen sturen. De doorgaande lijn is daarbij
geborgd.
Wij geloven in een onderwijsvorm waarbij spelend leren centraal staat in een betekenisvolle
leeromgeving. In onze ogen leren jonge kinderen op een andere manier dan oudere kinderen. Het jonge
kind leert spelenderwijs allerlei vaardigheden, daar heb je geen methode voor nodig; het spelend leren
van het jonge kind. Volgens Leseman, Rollenberg & Rispens (2001) is de precieze relatie tussen leren,
spelen en werken onduidelijk. Wij maken daarom geen strakke scheiding tussen spelen en leren. Spelen
is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de meest efficiënte
wijze; ze leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Als we kinderen het spel
afnemen, dan ontnemen we hen hun kind-zijn! Omdat er thuis en op straat steeds minder gelegenheid
is tot spelen, moet de vroeg- en voorschool extra inspanningen leveren om het spel opnieuw die plek te
geven die het verdient in het kinderleven. De kinderen moeten er een rijke omgeving treffen die
uitdaagt tot spelen en ze treffen er volwassenen die hun spel serieus nemen. Ontwikkelingsgebieden
zijn te onderscheiden, maar in het spel vallen alle ontwikkelingsgebieden samen. Een kind ontwikkelt
zich als geheel, als totaliteit. Bij die aanpak komen de diverse ontwikkelingsgebieden geïntegreerd en
impliciet aan bod. In het spel staat datgene wat kinderen zelf interessant en boeiend vinden centraal,
niet wat volwassenen belangrijk vinden.
Betrokkenheid en welbevinden van de leerling zijn twee belangrijke leervoorwaarden om tot leren te
komen. De leerkracht sluit hiervoor aan op de groep. Zij verzorgt regelmatig rollenspellen (en neemt
hier ook deel aan). Kinderen leren zich te verplaatsen in andere personen en andere situaties (door
rollenspel in de hoeken/inzet Kwink). De leerkracht is daarbij steeds op zoek naar kansen om de
activiteit te verdiepen en te verbreden.
Ons onderwijs aan jonge kinderen is thematisch (OA²SE – Mooi, weer lekker spelen!), waarin het
beredeneerd aanbod centraal staat. Wij hebben daarbij tevens aandacht voor de voorschotbenadering,
maar wederom wel op een spelende wijze (SpeLezen). De voorschotbenadering richt zich vooral op het
fonemisch bewustzijn van kleuters en heeft als doel om een kleuter al voor te bereiden op het
leesonderwijs in groep 3. ‘Mooi, weer lekker spelen!’ is een concept waarmee het onderwijs op een
andere manier wordt vormgegeven in de school. Er wordt thematisch gewerkt aan onder andere 21e
eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal,
onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar. Bij ‘Mooi, weer lekker spelen!’ worden
kinderen uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren, waarbij
alle kinderen aan hun trekken komen. Om een thema goed te kunnen verdiepen, werken we tussen
twee vakanties aan één thema. Door te spelen in de hoeken, spelletjes in de grote en kleine kring en
door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste kinderen
van onze school.
De leerkrachten van groep 1-4 werken aan hetzelfde thema. Hierdoor kan er groepsoverstijgend
worden gewerkt en is er een doorgaande lijn op thematisch werken zichtbaar in de school.
SpeLezen is een aantrekkelijke aanpak om kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren
lezen (en schrijven) vanaf groep 2. Elke dag een gezamenlijke start waarbij de letterkennis en
elementaire leeshandeling (de eerste leesstrategie die de leerling zich eigen maakt: een geschreven
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woord opsplitsen in grafemen en daar de bijbehorende fonemen aan koppelen) veelvuldig worden
geoefend, maar dan niet saai. Lekker actief, veel visuele ondersteuning, gebaren en een vleugje theater
maken het tot een spetterend geheel waar alle kinderen elke dag met plezier aan meedoen. In
SpeLezen zit een doorgaande leerlijn naar groep 3 en 4.
Ook beginnend rekenen is een groot onderdeel van ons aanbod. Op het gebied van getalbegrip
gebruiken wij spelletjes uit de rekenkast. Meten en meetkunde komt naar voren tijdens het spelen in de
bouwhoek en themahoeken.
Jonge kinderen bewegen graag en veel. Dit doen we bijvoorbeeld buiten, maar beweging vindt ook in
het speellokaal plaats. In het speellokaal wordt gewerkt aan de grove motoriek door te klimmen en
klauteren en te bewegen op muziek. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Nijntje
hebben samen een leuk beweegprogramma voor jonge kinderen ontwikkeld: het Nijntje
Beweegdiploma. Het Nijntje beweegdiploma wordt op Obs de Meent gegeven door de eigen leerkracht
van groep 1/2, die daarvoor speciaal is opgeleid. Een Nijntjeles bestaat uit gevarieerde oefeningen en
spelletjes, waardoor kleuters de basis van bewegen leren en vooral ook dat bewegen leuk is!
De fijne motoriek wordt ontwikkeld met verschillende technieken te knutselen en te tekenen. Ook door
het spelen in de zandtafel, de watertafel, met klei etc. stimuleren wij de fijne motoriek van de kleuters.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 30 min

4 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

3 uur

3 uur

6 uur

6 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 50 min

5 u 50 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

40 min

40 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Opening (kring)gesprek
Schrijven
Verkeer

9

Muziek
Sociaal Emotioneel
Leren

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Zelfstandig werken
Gezond gedrag en
pauze
Digitale Geletterdheid

Voor de vakken maken we gebruik van de volgende methoden:
Snappet 3.0:
Rekenen, Automatiseren, Spelling (zowel op schrift als op Chromebook), Taal, Studievaardigheden
(groepen 6 t/m 8), Woordenschat (incidenteel) (groep 5 t/m 8)
Getal en Ruimte Junior:
Rekenen (groep 3 en 4)
Staal:
Taal en spelling (groep 4, passend gemaakt bij een thema)
Veilig Leren Lezen:
Aanvankelijk technisch lezen (groep 3) - aangevuld met SpeLezen (zie onderaan)
DMT Oefenmap Redzaamheidslezen:
Voortgezet technisch lezen (groep 3 t/m 8)
Nieuwsbegrip Zilver:
Begrijpend Lezen en woordenschat (groep 4 t/m 8)
DIA Tekst:
Begrijpend Lezen (groep 5-8)
Blink:
Geïntegreerd zaakvakonderwijs Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur/Techniek & Wetenschap (groep 5
t/m 8). In groep 3/4 wordt Blink opgenomen in het thematisch werken.
Groove.me:
Engels (groep 1 t/m 8)
Eigenwijs:
Muziek (groep 1 t/m 8)
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7 letters – 1 woord:
Deze aanpak sluit aan bij Spelezen, waarbij schrijven en lezen hand in hand gaan in een tempo dat past
bij de leerling. Hierbij worden de zeven basisvormen aangeleerd die nodig zijn om alle letters te
kunnen vormen. Voor iedere letter die wordt aangeleerd geldt het principe "van groot naar klein".
Pennenstreken:
Schrijven (groep 5 t/m 8)
Veilig Verkeer Nederland:
Verkeer (groep 5 t/m 7)
Kwink:
Sociaal Emotioneel Leren en burgerschap (groep 1 t/m 8)
Basicly:
Digitale Geletterdheid (groep 5 t/m 8). In de groepen 1-4 wordt Basicly opgenomen in het thematisch
werken.
SpeLezen
SpeLezen is een werkwijze, geschikt voor de groepen 1 t/m 4, die zorgt voor uitdagend en breed
taalonderwijs. Het is een aantrekkelijke aanpak die goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen
om ze op hun eigen niveau te leren lezen en schrijven. Dagelijks oefenen de kinderen actief en
veelvuldig, waarbij letterkennis, lezen en spelling centraal staan. SpeLezen heeft tien routines.
Voorbeelden van routines zijn ‘Lettersoep’, ‘De Boekenbar’, ‘Dik-thee’, ‘Koekenpan’. Er wordt gebruik
gemaakt van gebaren, ondersteuning met plaatjes en een beetje theater. Door de vaste routines die
elke dag voorbijkomen, is het voor de kinderen overzichtelijk en herkenbaar. Herhaling is een
sleutelwoord bij ontwikkeling. Ook is er ruimte om zelfstandig te werken, zodat er tijd is om met
instructie aan de slag te kunnen.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Meent Academie (1 ochtend in de week)
Logopediepraktijk (1 ochtend in de week)
Gezinsklas (op afspraak)
Kinderoefentherapie (op afspraak)

Het team
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Team Obs de Meent
Leerkrachten:
Anneke Akkerman: groep 1/2
Dorijn de Vries: groep 3/4
Léonie de Jonge: groep 3/4
Michäel Venema: groep 5/6
Raymond Lambeck: groep 7
Laura Biezeman: groep 8
Maaike Nibbelke: groep 8
Marijke Koning: gymnastiek
Zorg:
Intern begeleider: Léonie de Jonge (tijdelijke waarneming, functie vacant)
Meer- & Hoogbegaafdheid: Léonie de Jonge, o.b.v. C. Bolder
Schoolleiding:
Directeur: Léonie de Jonge
Naast het werk als leerkracht hebben personeelsleden ook extra taken:
Coördinator Rekenen: Michäel Venema
Coördinator Taal: Dorijn de Vries
Coördinator Lezen: Laura Biezeman
Coördinator Snappet: Laura Biezeman
Coördinator Cultuur: Laura Biezeman
Coördinator Sociale Veiligheid: Michäel Venema
Coördinator Gezonde School: Raymond Lambeck
Coördinator Digitale Geletterdheid: Anneke Akkerman & Raymond Lambeck
Kwink-coach: Anneke Akkerman & Michäel Venema
BHV: Anneke Akkerman & Michäel Venema

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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Verlof personeel
SLIM personeelsbemiddeling regelt voor ons de invalleerkrachten die nodig zijn bij ziekteverlof of
ander verlof. Daarnaast werken we met een aantal besturen samen in de RTC flexpool. Deze
leerkrachten worden vanuit onze stichting uitgeleend aan het RTC. Momenteel hebben we vier
flexleerkrachten.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang en In de nieuwbouw (2022) zal het aanbod voor het jonge kind worden uitgebreid met de
kinderopvang. Naast de peuterspeelszaal is dan ook dagopvang, voorschoolse en naschoolse opvang
aanwezig. . We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Kids
First COP groep.
Obs de Meent werkt op dit moment samen met peuterspeelzaal Krummelbörg. De samenwerking is
zichtbaar door bepaalde feesten en activiteiten samen op te pakken. Het schoolbreed thema wordt
door beide partijen opgepakt, dus de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar heeft hieraan gewerkt. Hiermee is
een eerste aanzet voor de doorgaande leerlijn van 2 tot en met 12 jaar gerealiseerd.
Ontwikkelpunt;
Een doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar realiseren, nadat de nieuwbouw is gerealiseerd. KidsFirst
zal onze nieuwe partner worden.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
De kwaliteit van het onderwijs op obs de Meent houden we goed in de gaten. We evalueren het
onderwijsleerproces, we volgen de resultaten van de kinderen en bieden waar nodig planmatige zorg.
We vragen ons af of ons leerstofaanbod dekkend is voor het halen van de kerndoelen en of we tevreden
zijn over de opbrengsten tijdens de schoolperiode en aan het einde van de basisschool. Aan de hand
hiervan stellen we onze doelen voortdurend bij. Daarbij is het emotioneel welzijn van de kinderen van
groot belang! Kwaliteitsbewaking en verbetering is dus een continue proces op onze school.
Afspraken lesgeven
Obs de Meent ziet toetsgegevens niet als een vaststaand feit waar geen invloed op kan worden
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uitgevoerd, maar als uitkomst van de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Wij kijken wat beter kan. Wij
geloven erin dat de leerprestaties niet worden verbeterd door eindeloos te toetsen, maar door goed les
te geven. Vandaar dat alle leerkrachten zijn getraind om een goede instructie te geven volgens het EDI
model (Expliciete Directe Instructie). Het uitgangspunt bij EDI is dat je op sommige momenten in het
onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Op Obs
de Meent wordt alle nieuwe instructie volgens het EDI model onderwezen.
Een aantal momenten in het jaar worden klassenbezoeken uitgevoerd om te zien hoe aan kinderen les
wordt gegeven. N.a.v. de observatie volgt een voortgangsgesprek.
De leerkracht doet ertoe!
Professionalisering is belangrijk in het onderwijs dat altijd in beweging is, o.a. daarom;
· zal er gekeken worden hoe wij efficiënt met de leerlijnen en leerdoelen kunnen werken,
· is het belangrijk dat leerkrachten de ruimte krijgen om met elkaar te denken, delen en uitwisselen,
· zorgen de coördinatoren en de i.b.-er dat zij up-to-date blijven en nieuwe informatie delen met het
team,
· krijgen alle leerkrachten scholing in meer- en hoogbegaafdheid, wordt een leerkracht opgeleid tot
coördinator Snappet en krijgen de leerkrachten van groep 1-4 ondersteuning en coaching voor het
realiseren van een doorgaande lijn in SpeLezen en thematisch werken,
· coördineert de coördinator Gezonde school de leerkrachten in het uitvoeren van het beleid.
Daarnaast zal er ook informeel leren plaatsvinden door elkaars lessen te bekijken en daarop te
reflecteren. Ook gaan de leerkrachten naar diverse PLG's en volgt de leerkracht 1/2 samen met de
directeur de kwaliteitsimpuls Kleuters van stichting OPRON.
Monitoren resultaten
Voor veel vakken wordt Snappet gebruikt. Snappet kan worden gezien als een systeem dat is gebaseerd
op de principes van formatieve evaluatie. Door het gebruiken van Snappet verzamelen en ontvangen
leerkrachten en leerlingen continu informatie of feedback over de voortgang van het leerproces. De
feedback kunnen ze beide vervolgens inzetten ter verbetering van het leerproces. Telkens wordt er dus
getoetst.
Naast deze wijze van toetsen nemen wij bij de andere vakken methode gebonden toetsen af en
gebruiken wij de landelijk genormeerde toetsen om te bepalen of de kinderen de onderwijsleerstof
beheersen. We maken hiervoor gebruik van het DIA leerlingvolgsysteem. Diatoetsen zijn adaptieve
toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. Als leerlingen groeien zie je dat terug in de
resultaten van de school. De profielanalyses geven daarbij relatief sterke en zwakke punten aan. De
halfjaarlijkse analyse van de toetsresultaten is medebepalend voor de inhoud van de verbeter- en
veranderingsplannen voor het daaropvolgende schooljaar. Bij de beoordeling van de tussentijdse
resultaten kijken wij o.a. naar de volgende toetsen:
· Rekenen & Wiskunde (RW) groep 4 en 6
· Begrijpend Lezen (BL) groep 6
Voor het vak technisch lezen gebruiken wij Redzaamheidslezen van Luc Koning, waardoor we hiervan
geen Cito toetsresultaten ontvangen. De kinderen krijgen ok bij Redzaamheidslezen twee keer per jaar
een leestoets, alleen krijgen ze daarbij niet ze de opdracht om o.a. snel te lezen. Dat betekent dat veel
kinderen dan gaan denken dat goed lezen, snel lezen is. Bij Redzaamheidslezen leren we de kinderen
nauwkeurig te lezen in een gewoon leestempo.
De (DIA) resultaten van de leerlingen worden door de leerkrachten in een overdrachtsformulier
weggezet. Daarvoor is belangrijk om de opvallendheden te analyseren, daarop een vervolgactie te
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zetten en dit te checken. Deze cyclus staat twee keer in het jaar centraal. Indien nodig wordt dit
tussendoor bijgeschaafd. De intern begeleider monitort dit gehele proces, in samenwerking met de
coördinatoren taal en rekenen.
De leerlingen die extra zorg ontvangen, hebben een apart handelingsplan. De ontwikkeling van de
leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd en gedocumenteerd.
Daarnaast worden de methode-gebonden toetsen altijd goed bekeken. Hierop wordt geen apart plan
geschreven, maar ontvangen de kinderen meteen feedback en/of de dag(en) daarna extra instructie
en/of aangepast werk. Dit is in de dagplanning terug te vinden.
Niet alleen cijfers
Obs de Meent vindt de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind belangrijk. Als school willen we
daar een wezenlijke bijdrage aan leveren en daarom gebruiken we in de gehele school de methode
KWINK. Aan het sociaal emotioneel leren (SEL) wordt daarmee op structurele wijze aandacht aan
besteed. Tevens vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandig onenigheden moeten oplossen. Ook
dit dient geleerd te worden. Indien het de kinderen niet lukt om zelfstandig een conflict op te lossen,
helpen de leerkrachten. De werkwijze is van groep 1 t/m 8 hetzelfde.
Om de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied te kunnen volgen en erop in te spelen,
maken we gebruik van de observatiemethode ZIEN! voor groep 1 t/m 8. Daarnaast vullen de kinderen
uit de groepen 6-7-8 de leerlingenvragenlijst van ZIEN! in. Dit is een vragenlijst voor kinderen waarop zij
hun welbevinden voor school kunnen invullen. De resultaten van ZIEN! worden geanalyseerd. Als er
opvallende zaken uit naar voren komen, gaan we met de leerling in gesprek. De school werkt
consequent aan borging en verbetering van de schoolveiligheid en aan een goed pedagogisch klimaat
met behulp van:
· schoolregels en groepsafspraken,
· KWINK en pestprotocol,
· kringgesprekken en activiteiten voor positieve groepsvorming,
· het volgsysteem ZIEN!
Leader in ME
In onze missie en visie staat beschreven dat wij in de steeds veranderende wereld gezamenlijk met de
ouders/opvoeders, andere kinderen en de omgeving, elk kind ondersteunen, zodat het breed
ontwikkeld, sociaal en wereldwijs goed toegerust is om zijn/haar weg te vervolgen in de maatschappij.
Het kind mag daarbij zijn wie het is en we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen. Wij
handelen daarbij vanuit onze kernwaarden veiligheid, respect en vertrouwen, kansrijk en betekenisvol,
samen en zelfontplooiing. Een voorwaarde om tot echt leren (hoofd) te komen is dat het fijn is op
school. De school moet een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waar je je veilig voelt en waar je
gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je recht (hart). Bij ons op school gaat leren niet alleen over
leren met je hoofd. Juist het 'leren door te doen' is net zo belangrijk (handen).
Dagelijks werken wij aan de uitvoering van de missie/visie. We proberen voor het kind een goede
(werk)omgeving te creëren, waarbij wij het kind didactisch en sociaal-emotioneel ondersteunen zodat
ontwikkeling kan plaatsvinden. Doordat wij ons onderwijs en aanpak regelmatig evalueren, hebben wij
geconcludeerd dat zowel de kinderen als het team stappen kunnen zetten op het gebied van
zelfontplooiing, eigenaarschap leerproces/-resultaten en zelfverantwoordelijkheid. Aangezien de
maatschappij veel van de kinderen verwacht, kan het niet anders dat dit ook betekenis heeft voor ons
onderwijs. In het voorgezet onderwijs wordt straks van de kinderen verwacht dat zij kunnen plannen,
prioriteiten kunnen stellen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerresultaten, kunnen
samenwerken in verschillende groepen, etc.
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Vorig schooljaar, schooljaar 2020-2021, heeft het team onderzoek gedaan wat en hoe wij deze
gebieden bij de kinderen en bij onszelf kunnen versterken. Wij kwamen uit bij "The Leader in Me"; een
proces voor basisscholen die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert, gericht op
persoonlijke groei en relaties met anderen, maar ook op het versterken van de resultaten op het gebied
van taal, begrijpend lezen en rekenen.
Verbeterthema's;
Belangrijk voor Obs de Meent is dat het duidelijk is in welke richting zij wil varen, wat vraagt om een
duidelijke visie. In het schooljaar 2018-2019 is de koers bepaald. Aan de hand van de visie is in 2020 een
(meer)jaren planning (het schoolplan) opgesteld, waarin te zien is hoe de vernieuwingen en
verbeteringen gefaseerd kunnen worden ingevoerd. Hieraan is ook het investeringsplan gekoppeld,
waarin naast materiële zaken ook scholing zijn opgenomen. De reeds ingezette verbeteringen worden
daarnaast gewoon voortgezet. Dit houdt in dat:
· EDI is geïmplementeerd en door de stuurgroep is geborgd,
· Kwink (SEL) is geïmplementeerd en door de Kwink-coaches is geborgd,
· De zorg, zowel aan de onder- als de bovenkant, wordt uitgevoerd.
Daarnaast zijn er een aantal verbeterthema's, waarvan de volgende als voorbeeld:
· De PDSA cyclus van het handelingsgericht werken wordt deskundig uitgevoerd, d.w.z.
* Plan: Plannen en beschrijven wat we precies gaan doen.
* Do: het geplande vervolgens uitvoeren.
* Study: Bestuderen of de resultaten voldoen en onderzoeken wat eventueel de oorzaken kunnen zijn.
* Act: We gaan werken op basis van de bevindingen, waarna borging van een (nieuwe aanpak) in het
kwaliteitssysteem kan plaatsvinden.
· Het onderwijs in groep 1/2 wordt gegeven door SpeLezen en thematisch onderwijs aan te bieden,
waarin de leerlijnen met SLO-doelen van het Digikeuzebord zijn verwerkt. Het Digikeuzebord wordt
tweeledig ingezet: het wordt gebruikt om kinderen digitaal te laten kiezen (planbord) en als een
(online) leerlingvolgsysteem. De registratie rondom de leerlijnen en de kindgerichte observaties
worden in Digikeuzebord verwerkt en onderwijsdoelen worden aan kinderen gekoppeld. Het
leerlingvolgsysteem geeft belangrijke inzichten in de individuele ontwikkeling van leerlingen, maar ook
in die van de hele klas. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft op specifieke
onderwijsdoelen, dan wordt daar op ingezet. Deze lijn van werken wordt gecontinueerd in groep 3/4,
waarbij de leerstof wordt aangepast op de leerlijnen met leerdoelen behorende bij de groep.
· Verdieping van diverse methoden wordt aangebracht, waaronder Snappet leerlijnen en leerdoelen,
digitale geletterdheid, onderzoekend leren en talentontwikkeling in vijf disciplines.
· De (digitale) weektaak met logboek zorgt voor een doorgaande lijn in administratie, maar ook in het
wegzetten van de zorg en het stimuleren van eigenaarschap bij de kinderen.
· Het overdrachtsformulier is passend gemaakt bij de dagelijkse praktijk.

Hoe bereiken we deze doelen?
Doelen uit het schoolplan worden opgenomen in het schooljaarplan. In het schooljaarplan zijn de
doelen en activiteiten voor het schooljaar 2021/2022 vastgelegd. Vanuit de jaarplanning zijn de doelen
waar de Obs de Meent dit schooljaar aan werkt, uitgewerkt in activiteiten. Daarnaast zijn er vanuit de
evaluatie van de basisdoelen en activiteiten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor het op orde krijgen
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en/of het verstevigen van de basis. Dit schooljaarplan wordt halverwege het schooljaar, in januari,
geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De zorg voor leerlingen is bij ons op school een groot goed. We hebben ons onderwijsproces dusdanig
georganiseerd dat wij op zorgvuldige wijze het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen
kunnen volgen. Om onze zorg goed te waarborgen hebben we alle te nemen stappen vastgelegd in een
zorgplan. Daarnaast hebben wij een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld, waarin wij
vermelden op welke gebieden wij extra zorg kunnen bieden.
Passend Onderwijs
Naast het verlenen van extra hulp door de eigen leerkracht in de groep, zetten wij in de groepen 1-4
voor vijf ochtenden in de week een onderwijsassistent in. Zij kan onder begeleiding van de leerkracht
extra ondersteuning geven aan de groep of individuele leerlingen, afhankelijk van het probleem
De MeentAcademie
Op de Meent vinden we het belangrijk dat alle kinderen gezien worden. We willen dan ook tegemoet
komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Ook kinderen die de stof snel begrijpen en
makkelijk lijken te leren, hebben aandacht nodig om te kunnen groeien. De leerlingen die naar de
Meent Academie gaan, komen één keer per week bij elkaar in een eigen leeromgeving. Hierbij houden
wij wel rekening met de leeftijden van de kinderen, de hulpvraag en/of doelstelling.
De kinderen leren hier volgens de uitgangspunten van de Taxonomie van Bloom in een hogere
denkvaardigheid te denken en werken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het aanleren en
versterken van de executieve functies zodat de leerlingen hun talenten goed kunnen inzetten in het
dagelijks leven en de maatschappij. Het versterken van emotionele en sociale vaardigheden komt hier
ook aan bod. Belangrijk is de koppeling van de Meent Academie naar de klas. Ook in de klas leren de
kinderen hun vaardigheden kunnen in te zetten en te versterken. Zowel bij de klassikale lessen als bij
onderwijs op maat in de klas. Wij maken onder andere gebruik van het programma Acadin.
Overige specialisten
De school heeft beschikking over eigen specialisten, zoals een intern begeleider, leerkracht met een
afgeronde opleiding Remedial Teaching en twee opgeleide Kwink-coaches. Schooljaar2021-2022
krijgen alle leerkrachten van Obs de Meent meerdere scholingen in meer- en hoogbegaafdheid.
Hierdoor is bij alle leerkrachten een basiskennis op dit gebied aanwezig. Daarnaast wordt een
leerkracht opgeleid tot coördinator Snappet.
Op Obs de Meent hebben wij ook een logopediste (1 dagdeel) en een kinderoefentherapeute (op
afroep) tot onze beschikking.
Voor onze kinderen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2) werken wij samen met de Taalschool
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uit Hoogezand. Een aantal uren per week kunnen de kinderen extra ondersteuning van een ambulant
begeleider krijgen.
Daarnaast kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het Sociaal Team van Midden-Groningen, mocht er
ondersteuning nodig zijn in een thuissituatie. Het Sociale Team bestaat uit verschillende organisaties.
Medewerkers van Kwartier, gemeente Hoogezand-Sappemeer/Slochteren of Menterwolde,
TSN, ZINN, Accare, Reik, Elker, Jonx ( kinderafdeling Lentis) MEE Groningen, de Zijlen, de GGD en
vanuit de gemeente WMO en BWRI werken samen en hebben hun krachten en kennis gebundeld,
waardoor zij veel deskundigheid in huis hebben.
Schoolondersteuningsteam
Elke OPRON-school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT) voor de ondersteuning van leraren en
voor het, zo nodig, inroepen van in- of externe expertise. Het SOT bestaat in elk geval uit de IB-er en de
directeur. Bij de besprekingen van leerlingen zijn in elk geval de leraar en de ouders betrokken. Het
betreft leerlingen binnen de basisondersteuning met kort- of langdurende interventies. Drie maal per
jaar neemt de orthopedagoog van het Opron Expertise Team (OET) deel aan het overleg. Op afroep
kunnen externen aan het overleg deelnemen. Het SOT beslist over verzoeken voor interventies en
bereidt benodigde dossiervorming voor.
OPRON, en dus ook Obs de Meent, wil bewerkstelligen dat een leerling met een specifieke
ondersteuningsbehoefte onderwijs op een reguliere basisschool kan blijven volgen. Onze school kan
daarom een beroep doen op aanvullende middelen, zogenaamde ‘OPRON Arrangementen’. Hiervoor
wordt advies gevraagd aan het OET. Deze vorm van extra ondersteuning, het OPRON arrangement, is
maatwerk en wordt toegespitst op de ondersteuningsvraag voor een specifieke leerling en/of
leerkracht, in overleg met de ouders/verzorgers van die betreffende leerling.
Contactgegevens van het Opron Expertise Team:
Adviseur Onderwijs en kwaliteit: Linda Kuiper, e-mailadres: lkuiper@opron.nl
Orthopedagogen: Marije Keereweer en Wendy Tolner, emailadressen: mkeereweer@opron.nl en wtolner@opron.nl
Psycholoog: Merel Schothorst, e-mailadres: mschothorst@opron.nl
Intern Begeleider: Greet Korte, e-mailadres: gkorte@opron.nl
Telefoon: 0599 – 696398
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Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

5

Rekenspecialist

-

Remedial teacher

-

Taalspecialist
Coördinatoren Sociaal Emotioneel
Leren (Kwink)
Coördinator Snappet
-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op Obs de Meent werken wij met het anti-pestprogramma 'Stop-Loop-Praat', onderdeel uit het
Positive Behavior Support (PBS). PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Deze methode brengen wij
aan het begin van het schooljaar en na elke vakantie onder de aandacht van de kinderen. Daarnaast kan
bij het signaleren van pestgedrag de methode worden ingezet.
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Stop-Loop-Praat methode:
Voor kinderen is het best moeilijk om goed te reageren op pesten of plagen. Daarom hanterende ‘StopLoop-Praat’ methode.
Bij ‘Stop’ wordt een handgebaar gebruikt waarbij de hand op borsthoogte wordt gehouden en de
vingers recht omhoog zijn gestrekt. Daarbij wordt de adem laag gebracht en duidelijk ‘Stop’ gezegd. De
kinderen leren hoe zij dit kunnen doen.
Wanneer dit niet het gewenste effect heeft en het pesten/plagen gaat door, leren we de kinderen over
te gaan naar de tweede stap ‘Loop’. Daarbij is het vooral de bedoeling de aandacht van het pesten af te
halen. We leren de kinderen weg te lopen en met een ander kind/groepje verder te spelen/praten.
Mocht blijken dat het plagen/pesten nog niet stopt, dan is de derde stap ‘Praat’ van toepassing. Het
kind gaat naar een volwassene en vraagt om hulp voor het oplossen van het probleem.
Op school zijn twee opgeleide Kwink-coaches aanwezig. Zij zorgen voor een goede implementatie van
de methode Kwink en de 'Stop-Loop-Praat' methode.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Naast de enquêtetool van Vensters hanteren wij de vragenlijsten van Parnassys Zien. Op deze wijze
hebben wij een goed beeld hoe de leerlingen de sociale veiligheid beleven.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Venema

michaelvenema@obsdemeent.com

vertrouwenspersoon

De Vries

dorijndevries@obsdemeent.com
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid zien wij op Obs de Meent als een vorm waarin de school en de ouders voortdurend
samenwerken om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als
op school. Samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de
ontplooiing van het kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Contact tussen ouders/verzorgers en school
Algemene informatie over de leerstof en andere bezigheden in de klas zal de leerkracht via MijnSchool
aan de ouder melden. Op MijnSchool kunt u als ouder ook extra informatie over wat er een bepaalde
periode gespeeld heeft of staat te gebeuren, lezen.
Aan het begin van het schooljaar vinden startgesprekken plaats met alle ouders van de school. Het
startgesprek is een investering in de relatie tussen ouders en school. Als ouders en leerkracht elkaar
hebben leren kennen bij de start, weten ze elkaar makkelijker en sneller te vinden als er een situatie is
die daarom vraagt. In een startgesprek kunnen ouders vertellen over hun kind, wat het kan, wat het niet
kan, waar hun kind blij van wordt, en waarvan niet, bijzondere eigenschappen, gezondheid en wat de
leerkracht nog meer zou moeten weten. Het startgesprek is ook essentieel wanneer de leerkracht voor
de tweede keer dezelfde klas heeft. Wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school kunnen
worden uitgesproken. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over hoe ouders en school in het
komende jaar samen optrekken. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, maar wel samen, zodat een kind
goed tot zijn recht kan komen.
Naar aanleiding van de rapporten zijn er twee keer per jaar (jan./febr. en jun/juli) de zogenaamde 10minutengesprekken. Voor beide gesprekken worden de ouders via mail uitgenodigd om zich in te
schrijven via de ouderplanner van MijnSchool.
Op uitnodiging van de leerkracht kunt u ook tweemaal per jaar extra gevraagd worden om op de
contactavond te komen voor een gesprek over de vorderingen van uw kind. Indien u niet door de
leerkracht voor de contactavond bent uitgenodigd, maar u wilt toch komen omdat u bijvoorbeeld zelf
iets wilt bespreken, dan bent u van harte welkom. Bij nieuwe kinderen vinden we het fijn als beide
ouders de eerste contactavond samen bezoeken
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
· Op het plein, telefonisch of via MijnSchool kunt u iets doorgeven aan de leerkracht over uw kind.
Heeft u iets waarover u even rustig wilt praten, maak dan een afspraak.
· Tijdens het startgesprek vertelt de leerkracht in hele grote lijnen wat er het schooljaar staat te
gebeuren. De ouders ontvangen aan het eind van het gesprek een hand-out met meer uitleg over de
leerstof die hij of zij dat jaar gaat behandelen.
· Op het moment dat er nieuws is, wordt dit geplaatst op MijnSchool. Bij urgent nieuws zal er een
spoedbericht vanuit MijnSchool naar de ouders worden verstuurd. Hierdoor bent u altijd up-to-date.
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· Aan het begin van het schooljaar krijgen alle oudsten een schoolkalender over het schooljaar mee
met allemaal praktische informatie.
· De website bevat informatie over de school. Veel documenten, zoals de schoolgids, de
schoolkalender, het SOP zijn daar terug te vinden.
· Geregeld en bij afronding van thema’s of projecten stellen wij ouders in de gelegenheid om het
werk van de kinderen te bekijken. Tevens kunnen kinderen dan aan hun ouders vertellen waar ze mee
bezig zijn of gaan. Ook kunnen ouders eventueel samen met hun kind(eren) werken of spelen.
Info aan gescheiden ouders
Gescheiden ouders zijn volgens artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te
informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als
de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders
worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. Soms
heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap
over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als
de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn kind, maar mag
wel belangrijke informatie in zien als de schoolprestaties.

Klachtenregeling
We zijn aangesloten bij de stichting OPRON. Zie hiervoor: https://opron.nl/

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouderraad
Ouders kunnen de school meehelpen via de ouderraad (OR). De OR heeft minimaal 6 leden/ouders. De
directeur zit namens de school bij de vergaderingen. De OR vergadert ongeveer één keer per maand.
De taken van de OR zijn naast een algemeen signalerende rol, meer praktisch:
· Zij innen en beheren de ouderbijdrage (namens de MR).
· Organiseren van activiteiten in en rond de school (bv. Kerst e.d.), in samenspraak met de school.
· Als spreekbuis van de ouders meepraten over allerlei zaken die de school betreffen (bijv.
schoolreizen, besteding ouderbijdrage) en /of signalen doorgeven van wat er onder de ouders leeft.
· Coördinatie inzameling oud papier + beheer opbrengst oud papier.
Penningmeester: Karin Akkerman
Voorzitter: Michael Smit
Secretaris: Astrid v.d. West
Lid: Wouter v.d. Tuin
Lid: Diana Dijkema
Lid: Melia Beulenkamp
Lid: Harrie Bijnen
Medezeggenschapsraad (MR)
De ‘Wet op het Primair Onderwijs’ geeft aan dat er op de basisschool een medezeggenschapsraad moet
zijn. Voor Obs de Meent bestaat die raad uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders.
De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk bevoegd zich met alle zaken die de school betreffen, bezig
te houden. Bij veel besluiten van het bestuur zal de MR om advies of instemming gevraagd worden. Het
gaat bijvoorbeeld om; vaststellen van het schoolplan, vaststellen van de schoolgids, aanstelling en
ontslag van leerkrachten. Stichting OPRON (ons bestuur) heeft een reglement voor
medezeggenschapsraden vastgesteld waar bevoegdheden en regels in zijn vastgelegd.
Voorzitter: Miriam Prins (oudergeleding)
Secretaris: Tanja Schrage (oudergeleding)
Lid: Laura van der Tuin (oudergeleding)
Lid: Dorijn de Vries (personeelsgeleding)
Lid: Raymond Lambeck (personeelsgeleding)
Lid: Laura Biezeman (personeelsgeleding)
De MR en OR werken en vergaderen in principe los van elkaar. In het begin van het schooljaar
organiseert de medezeggenschapsraad en de ouderraad gezamenlijk een jaarvergadering. Tijdens deze
avond kunnen nieuwe leden worden gekozen en wordt verslag van het afgelopen jaar gedaan.
Naast inspraak kunnen ouders zich ook opgeven als er hulp wordt gevraagd voor de volgende
activiteiten;
•
•
•
•
•

Bij vieringen
Bij (culturele) excursies
Bij evenementen en sportdagen
Bij schoolreizen
Bij het brainstormen over diverse (schoolinhoudelijke) onderwerpen tijdens de koffieochtenden
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,00
Daarvan bekostigen we:
•

Klassenbudget

•

Koningsspelen

•

Pasen

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
schoolreizen en het schoolkamp.

Wij vragen de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage (€ 22,-) voor het bekostigen van diverse
school gerelateerde activiteiten. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen wij dat alle ouders bijdragen
omdat het geld hard nodig is om alle leerlingenactiviteiten te kunnen bekostigen. Niet betalen leidt niet
tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd.
Kinderen die na de voorjaarsvakantie instromen, betalen de helft van de ouderbijdrage. Grote gezinnen
met meer dan twee kinderen op school betalen vanaf het derde kind ook de helft van de ouderbijdrage.
U ontvangt van de penningmeester van de OR in oktober een nota. Het rekeningnummer van de OR is:
NL67 RABO 0379 1369 29. Voor ouders/verzorgers met een laag inkomen bestaat er de mogelijkheid om
(gedeeltelijke) teruggave via de gemeente aan te vragen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de directeur.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Indien uw kind ziek is, dient u dit vóór aanvang van de lessen telefonisch door te melden
via telefoonnummer 0598-421434. Is uw kind zonder bericht afwezig, dan wordt er contact met u
opgenomen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Indien ouders verlof willen aanvragen, kunnen ze op school het verlofformulier ophalen. Mocht dit
onmogelijk zijn, dan is het formulier ook te downloaden van de website van de school
(www.obsdemeent.com) of van stichting OPRON (https://opron.nl/).

4.4

Toelatingsbeleid
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Aanmelding
Onze school kent geen wachtlijst. Wel vinden we het prettig ruim van te voren te weten welke kinderen
onze school gaan bezoeken. U kunt uw kind(eren) (telefonisch) aanmelden bij de directeur. Uiteraard
kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding wanneer u
zich nog aan het oriënteren bent.
Afspraken instroom 4-jarigen
·
Juf Anneke is leerkracht van groep 1/2 en tevens ook contactpersoon van de peuterspeelzalen en
de kinderopvang, waardoor er sprake is van een warme overdracht en doorgaande lijn.
·
Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats, met daarbij een rondleiding door het
schoolgebouw. Tijdens het gesprek wordt aan de ouders informatie uitgereikt over de school.
·
De ouders krijgen na het kennismakingsgesprek een mapje mee met daarin het inschrijfformulier
en een formulier waarop een aantal specifieke vragen beantwoordt moeten worden over de
ontwikkeling van hun kind. Hierdoor krijgen wij een beeld van de onderwijsbehoeften.
·
De gegevens uit het geretourneerde inschrijfformulier worden door de directeur verwerkt in de
leerlingadministratie.
·
Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag neemt juf Anneke contact op met de ouders om
afspraken te maken over het wennen.
·
Een nieuwe leerling mag 3 dagdelen wennen. Indien nodig kan de gewenningsperiode uitgebreid
worden naar maximaal 5 dagen (10 dagdelen).
·
Na het telefonische gesprek stuurt juf Anneke een ‘welkomkaart’ met daarop aangegeven de
eerste dag waarop de leerling echt naar school mag. De eerste schooldag voor een kind is de dag nadat
hij/zij vier jaar wordt.
·
De ouders van kinderen die in de eerste maand na de zomervakantie 4 jaar worden, worden voor
de zomervakantie gebeld. Kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie 4 jaar worden,
starten bij ons op school na de zomervakantie. De leerlingen die direct ná de zomervakantie (dus in het
nieuwe schooljaar) starten worden in de gelegenheid gesteld om vóór de zomervakantie kennis te
maken.

4.5

Mijn School
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Al enkele jaren werken wij met het ouderportaal MijnSchool, een onlineapplicatie waarop ouders, met
hun eigen e-mailadres en wachtwoord, kunnen inloggen om de nieuwsberichten van school te lezen en
gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Binnen dit ouderportaal vindt de meeste communicatie
plaats vanuit school met de ouders/verzorgers. Een aantal keren per week/maand ontvangt u via uw emailadres een bericht wanneer er nieuws is geplaatst, dat betrekking heeft op de groep van uw kind of
algemeen nieuws van de school. Iedere ouder heeft een eigen account, mits die een uniek e-mailadres
gebruikt. Ouders met hetzelfde e-mailadres hebben dus ook maar één account.
Wat is er mogelijk in het ouderportaal?
Agenda
Altijd de actuele agenda bij de hand met alle activiteiten van de groep van uw kind.
Nieuws uit de groepen, maar ook algemeen nieuws
Alle nieuwsberichten die de school met u wilt delen, vindt u chronologisch gerangschikt.
Spoedberichten
Als school een spoedbericht met u wil delen, krijgt u, binnen een minuut, een mail hierover en wanneer
u ook de app heeft geïnstalleerd, krijgt u op dat moment een pushbericht.
Fotoalbums
Fotoalbums kunnen gekoppeld zijn aan een groep of aan de hele school. Hierdoor zijn sommige albums
dus ook alleen zichtbaar voor de ouders van die groepen. De fotoalbums staan niet meer op een
openbare website, waar iedereen ze kan zien, maar afgeschermd in het ouderportaal. Wel zo veilig dus.
Postvak
Via het postvak kunt u snel berichten versturen naar de leerkrachten.
Prikbord
Waar ouders kunnen reageren op geplaatste items. Ideaal voor hulpverzoeken vanuit het team, een poll
of om bijvoorbeeld input over een onderwerp te vragen.
Oudergesprekken
Wanneer er oudergesprekken worden gehouden krijgt u een uitnodiging in de notificatiemail.
Daarnaast vindt u de uitnodiging op de startpagina van het portaal, direct onder eventuele
spoedberichten. Door op de uitnodiging te klikken komt u op de intekenpagina terecht. U kunt zelf
bepalen welke tijd u het beste uitkomt.
Documenten
De school heeft de mogelijkheid om hier documenten te plaatsen, die voor ouders handig zijn om snel
te kunnen raadplegen. Denk daarbij aan de schoolkalender en de schoolgids. Ook documenten uit
verschillende groepen kunnen hier worden geplaatst.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Op Obs de Meent werken wij met het Dia Lovs. Wij hebben als school gekozen voor Dia door de link in
werkwijze die wij zien naar de leer-/ontwikkeldoelen en leerlijnen, hoe er wordt gesproken over de
ontwikkeling van kinderen, de koppeling met redzaamheidslezen, het diagnostisch gedeelte van o.a.
begrijpend lezen, de positieve ervaring met de Dia Eindtoets, de inhoudelijke terugkoppeling en
ondersteuning vanuit het bedrijf, de begeleiding in het eerste jaar als het wordt ingevoerd.
Visie Dia:
De visie van het Dia leerlingvolgsysteem is dat iedere leerling kan groeien! Elke leerling heeft potentie.
Het leerlingvolgsysteem sluit hierop aan door de groei inzichtelijk te maken.
Wat is Dia:
Het Dia-LVS is gereed vanaf groep 3. Het zijn adaptieve, diagnostische en digitale volgtoetsen, waarbij
de rekentoetsen minder talig zijn, de begrijpend leestoetsen zijn diagnostisch, waardoor je zicht krijgt
op wat leerlingen nodig hebben om te groeien. Daarnaast zijn de toetsen adaptief en lenen zich voor
het formatief toetsen. De diagnostische mogelijkheden hebben als doel om het onderwijs voor het kind
goed af te stemmen.
· Adaptief: Het Dia-LVS is digitaal, wat als groot voordeel heeft dat de toetsen adaptief zijn.
Adaptiviteit zorgt voor kortere toetsen (het niveau kan sneller worden bepaald) en belast kinderen niet
onnodig met te moeilijke of makkelijke vragen.
· Diagnostisch: Digitaal betekent ook dat er veel mogelijkheden zijn wat betreft de analyse, op leerlingen groepsniveau. Bij begrijpend lezen worden er lezerstypen gegeven, zodat je gericht aan de slag kunt
in je lessen (waarbij we ook als los onderdeel, maar wel aansluitend op de toetsen ons Tekstenlab
hebben). Voor rekenen en spelling wordt er een analyse op domein- en subdomein gegeven.
· Wetenschappelijk onderzoek: Dia is voortgekomen vanuit wetenschappelijk onderzoek.
· Diaplus: Er is een follow-up na een toets. Wij kunnen meteen op het juiste referentieniveau
(kleursystematiek) aan de slag na de toets (woordenschat en begrijpend lezen), zodat een kind kan
groeien. Door middel van de Diaplus Tekstenlab kunnen we heel effectief inzetten om te groeien,
waardoor wij letterlijk met de referentieniveaus werken.
· Kleurensystematiek: Er wordt gewerkt vanuit ontwikkelingsgebieden d.m.v. kleuren. De kleuren
geven de ontwikkelingszone aan van het kind. Deze groeizones werken toe naar naar een
referentieniveau. B.v. groen is bij benadering: 1F. Belangrijk is om de kinderen te vergelijken met
zichzelf!
· Voorleesfunctie: Zowel de Dia-eindtoets als het Dia-LVS heeft de mogelijkheid om een voorleesfunctie
in te stellen. (Staat niet automatisch aan).
· Redzaamheidslezen: Dia is de enige toetsleverancier die het redzaamheidslezen heeft opgepakt en
levert daarin een nieuwe toets voor technisch lezen. Samen met Luc Koning ontwikkelen zij een toets
voor het technisch lezen volgens het ‘redzaamheidsconcept’. Redzaamheidslezen is op de Meent al
enkele jaren geleden ingevoerd. Nu het in een lovs is opgenomen, krijgen wij een goed totaalbeeld van
de kinderen.
· NSCCT: Voordeel is de koppeling met NSCCT, ook al zetten wij dit nu nog niet in. De NSCCT (Niet
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) helpt leerlingen, die onder hun niveau presteren, op te sporen.
De uitslag is een betrouwbare en valide meting van het leerpotentieel van de leerling. Deze is direct
terug te zien in de Dia-groeiwijzer. Zo kunnen we dan in één oogopslag zien of de leerlingen boven-,
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onderpresteren of dat ze presteren zoals je dat van hen mag verwachten.
· Plaatsingswijzer: Er is een koppeling met de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel
om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit het LVS
van Diataal.
· Doorlopende toetslijn van PO naar VO: Er is een doorlopende toetslijn van PO naar VO. In het VO gaat
het exact zo verder zoals het kind het gewend is op de basisschool.
Het overdrachtsformulier is onderdeel van het dagelijks gebruik van de leerkracht. Op het moment dat
er in een les aandacht wordt besteed aan een onderdeel uit het werkplan dat een kind nog niet
beheerst, bijvoorbeeld een bepaalde categorie, zal hij zijn onderwijs daarop aanpassen. Dit kan
bijvoorbeeld door verlengde instructie te geven, begeleid inoefenen, een diagnostisch gesprek voeren
of het gebruik van andere materialen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat het leerlingvolgsysteem
wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.
Naast de landelijk genormeerde toetsen vinden er in de groepen ook observaties plaats, methode
gebonden toetsen en formatieve evaluatie (o.a. Snappet). Deze gegevens worden gebruikt in de
aanpak van de leerkracht.
Daarnaast maakt de intern begeleider in samenwerking met de coördinatoren taal en rekenen een
schoolanalyse, die plenair wordt besproken. Ook nu kijken we naar opvallendheden in de groepen,
maar ook naar welke trend zichtbaar is. Hierop worden actiepunten geformuleerd.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
96,2%

Openbare Basisschool De Meent

96,0%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
49,2%

Openbare Basisschool De Meent

62,4%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Beleid advisering PO-VO
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Inleiding
Obs de Meent streeft ernaar om haar leerlingen op het juiste niveau te plaatsen op het voortgezet
onderwijs. Om dit in alle groepen en bij alle leerkrachten zo eenduidig mogelijk te laten verlopen, is in
dit beleidsstuk de gang van zaken voor de overgang van po naar vo vastgelegd. Dit stuk wordt gezien
als een werkdocument en wordt aangepast indien dit nodig is.
Een gedegen advies
Om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken, krijgt iedere leerling een advies van de
basisschool. Dit advies geeft aan welk type voortgezet onderwijs een school het beste bij de leerling
vindt passen. Obs de Meent begeleidt haar leerlingen van groep 1 t/m 8 tot zij de overstap maken naar
het voortgezet onderwijs. Dit is een belangrijke stap, waar Obs de Meent zorgvuldig mee omgaat. In dit
document hebben wij daarom vastgelegd hoe wij het schooladvies vaststellen en onderbouwen.
Het advies is gebaseerd op:
&bull; aanleg en talent van een leerling;
&bull; de (ontwikkeling in de) vaardigheidsscores op de niet methode gebonden toetsen uit groep 6, 7
en 8;
&bull; de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en
studievaardigheden;
&bull; de leerprestaties op de methode gebonden toetsen;
&bull; de ontwikkeling tijdens de hele basisschool periode.
Om ouders inzicht te geven in het niveau waarop een leerling op dat moment functioneert, wordt bij
het rapport vanaf groep 2 een uitdraai meegegeven van het LVS (leerlingvolgsysteem). In groep 2
betreft dit een uitdraai van het Digikeuzebord, vanaf groep 3 is dit een uitdraai van de resultaten op de
Dia toetsen.
Op de uitdraai is vanaf groep 3 bij ieder vakgebied, naast de vaardigheidsscore en schaalverdeling I t/m
V van de toets, ook de grafiek weergegeven waarin de ontwikkeling van het kind te zien is. Vanaf eind
groep 7 wordt naast de uitdraai van het LVS ook de uitdraai van de Plaatsingswijzer in een
adviesgesprek besproken en wordt het voorlopig advies aan de ouders gegeven. Aan de hand van dit
voorlopig advies kunnen doelen gesteld worden voor de verdere ontwikkeling van de leerling en kunnen
ouders zich met hun kind oriënteren op een school binnen het voortgezet onderwijs. In groep 8 volgt
een definitief advies, dit advies wordt opgenomen in het overdrachtsdossier en wordt waar nodig
bijgesteld als de uitslag van de Centrale Eindtoets basisonderwijs hier aanleiding toe geeft.
De Plaatsingswijzer
Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd
op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van
de school.
Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt
gekeken naar de ontwikkeling van de leerling op de volgende gebieden:
&bull; Begrijpend Lezen,
&bull; Rekenen & Wiskunde,
&bull; Technisch Lezen,
&bull; Spelling.
De eerste twee onderdelen wegen hierbij het zwaarst. In de Plaatsingswijzer wordt met de
vaardigheidsscores van het leerlingvolgsysteem van Dia gewerkt, dus niet met de vaardigheidsniveaus
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(l-V, A-E). Met de vaardigheidsscores kan nauwkeurig gekeken worden waar een leerling het best op
zijn plek is. De denkwijze achter deze scores is gebaseerd op het volgen van de ontwikkeling van
kinderen met alle vertragingen en versnellingen, die zich daarin door de jaren heen voor kunnen doen.
De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen. Bij
het opstellen van het advies voor een kind wordt, zoals eerder is aangegeven, natuurlijk veel meer
informatie gebruikt. Denk daarbij aan de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. In de
matrix van de Plaatsingswijzer zien we de gegevens over de cognitieve ontwikkeling in relatie tot het
vervolgperspectief; de leerkracht verbindt deze met de andere aspecten van ontwikkeling.
Voorlopig advies groep 7
&bull; In juni worden de Dia toetsen E7 afgenomen, nagekeken, geanalyseerd en verwerkt in Parnassys.
&bull; In juni formuleert de leerkracht van groep 7 een voorlopig advies n.a.v. het uitstroomprofiel,
toetsuitslagen, dossiergegevens en de dagelijkse ervaringen van de leerkracht.
&bull; De IB-er formuleert afzonderlijk van de leerkracht van groep 7 ook een voorlopig advies voor
iedere leerling m.b.v. resultaten uit Parnassys en de ervaringen vanuit het verleden vanuit de
groepsbesprekingen en zorgtrajecten.
&bull; Beide adviezen worden besproken in een voorlopig adviesgesprek door de leerkracht van groep
7, groep 8, de IB-er en de directeur. Gezamenlijk formuleren zij het voorlopig advies per leerling.
&bull; Ouders én leerling worden medio juni uitgenodigd voor het voorlopig adviesgesprek. Mochten er
zorgleerlingen zijn of leerlingen waarbij twijfels over het voorlopig advies zijn, dan wordt de IB-er door
de leerkracht uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De IB-er kan ook op eigen initiatief
aansluiten bij het gesprek.
&bull; Het voorlopig advies wordt in de Plaatsingswijzer genoteerd en overgedragen aan de leerkracht
van groep 8, met een mondelinge toelichting.
Schoolverlaterstraject groep 8
&bull; De leerkracht van groep 7 zorgt voor de overdracht van de leerlingen naar de leerkracht van
groep 8. Hierbij wordt ook het voorlopig advies uitvoerig besproken.
&bull; Bij de start van het schooljaar (september) krijgen ouders tijdens het startgesprek informatie
over de voortgang van het schooljaar. Hierin komt ook de route naar het VO ter sprake.
&bull; Rond oktober komen de eerste uitnodigingen voor de voorlichtingsdagen van diverse VOscholen binnen. De leerkracht van groep 8 stuurt deze uitnodigingen door naar de ouders.
&bull; “De VO Gids” wordt in deze periode ook aan de leerlingen meegegeven.
&bull; In januari/februari wordt de DIA M8 afgenomen.
&bull; Direct na het afnemen van de DIA M8 worden de uitslagen en analyses naast het voorlopig
advies gelegd en in de plaatsingswijzer ingevoerd. De voorlopige adviezen worden door zowel de
leerkracht als de IB-er kritisch bekeken en waar nodig aangepast.
&bull; De leerkracht van groep 8 en IB-er formuleren eerst individueel, daarna gezamenlijk het
definitief advies. Hierin nemen zij het voorlopig advies mee.
&bull; De plaatsingswijzer wordt in februari met ouders besproken tijdens het definitieve
adviesgesprek. Eventuele mutaties worden ter plaatse verwerkt.
&bull; De definitieve adviesgesprekken worden in Parnassys ingevoerd en uitgewisseld met DUO.
&bull; Na de definitieve gesprekken kunnen ouders zich inschrijven voor de school van hun keuze
(uiterlijk 14 maart).
&bull; Zodra de ouders voor een VO-school hebben gekozen en zich hebben aangemeld, wordt deze
keuze aan de leerkracht van groep 8 doorgegeven. De schoolkeuze wordt in Parnassys ingevoerd.
&bull; Medio april wordt de Centrale Eindtoets Dia afgenomen bij alle leerlingen in groep 8, tenzij door
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de leerkracht, IB en directeur uitzonderingen zijn gemaakt.
&bull; Leerlingen krijgen de formulieren van de Centrale Eindtoets Dia met daarop de uitslag, de dag
nadat de uitslagen per post binnen zijn gekomen, mee naar huis.
&bull; De uitslag op de Eindtoets wordt in Parnassys ingeladen en komt hierdoor automatisch in het
overdrachtsdossier van het kind terecht. Indien er nog wijzigingen in advies en/of schoolkeuze zij,
worden die ook doorgevoerd, waarna er een laatste uitwisseling met DUO plaatsvindt.
&bull; De VO-school waar het kind is toegelaten, dient vervolgens bij de basisschool een verzoek in voor
uitwisseling van het dossier, waarna het dossier van het kind digitaal (beveiligd) van het ene
administratieprogramma (PO) naar het andere administratieprogramma (VO) wordt verstuurd.
&bull; In april/mei/juni verzorgt de leerkracht van groep 8 voor alle leerlingen een warme overdracht
naar de VO-school van hun keuze.
Heroverweging schooladviezen
Nadat de digitale uitslag van de Centrale Eindtoets Dia in mei beschikbaar is, vergelijken de leerkracht,
de directeur en de IB-er het gegeven advies met de uitslag van de Centrale Eindtoets Dia. Indien blijkt
dat de uitslag hoger is dan het gegeven advies, dan wordt het advies van de betreffende leerlingen
heroverwogen. Er kan door de school besloten worden het advies aan te passen. Bij de heroverweging
spelen de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en de studiehouding van de
leerling een belangrijke rol.
Ouders van leerlingen waarvan het schooladvies wordt herzien, worden in mei/juni telefonisch van op
de hoogte gesteld.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

7,1%

vmbo-(g)t

7,1%

vmbo-(g)t / havo

28,6%

havo

21,4%

havo / vwo

7,1%

vwo

28,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Respect en Vertrouwen

Samen en zelfontplooiing

Op de Meent moet een kind zich veilig en vertrouwd voelen. Alleen dan komt het tot leren en goede
prestaties. Wij vinden het van groot belang dat wij samen met de kinderen een prettig pedagogisch
klimaat creëren, waarin een ieder tot z’n recht komt. Op onze school wordt dan ook continu
geïnvesteerd in een sterk pedagogisch klimaat. Wij brengen kinderen de basiskennis, sociale
vaardigheden en houding bij die zij nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen
leefomgeving en in de samenleving. We zien de school als een omgeving waarin je dat mag én moet
laten zien. Onze leraren zijn daarvoor van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende
(opvoedende) taak: onze leerlingen op te voeden tot goede en evenwichtige burgers. Leraren creëren
daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd
voelen.
In de kernwaarden van de school zijn de kernwaarden op de visie van sociale opbrengsten terug te
vinden.

Werkwijze Sociale opbrengsten
SEL staat bovenaan!
Obs de Meent vindt een goede Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEL) van groot belang. Wij gaan
ervan uit dat het belangrijk is leerlingen goede lessen te geven in bijvoorbeeld taal, rekenen en spelling.
Maar dat alleen is volgens ons niet genoeg. Onderzoek wijst uit dat naast de cognitieve vaardigheden
ook het actief werken aan SEL van groot belang is voor een goede ontwikkeling van kinderen. Lessen in
levensvaardigheden, lessen in gedrag. We vinden het belangrijk om hierin preventief te handelen. Dat
betekent dat wij samen problemen proberen te voorkomen i.p.v. achteraf op te lossen. Preventief
werken kan alleen als een team op dezelfde manier handelt en eenduidigheid uitstraalt. Binnen ons
team is daar dan ook veel aandacht voor.
SEL laat zich onderscheiden in vijf vaardigheden;
· Besef hebben van jezelf
· Besef hebben van de ander
· Relaties kunnen hanteren
· Zelfmanagement
· Keuzes kunnen maken
Kwink
Op de Meent werken de leerkrachten gedurende een gehele schooldag samen met de leerlingen aan
deze vaardigheden. Een aantal keer in de week oefenen we de vaardigheden expliciet. Hiervoor
gebruiken we de methode Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL),
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inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.
Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van
dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink.
Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan
Gedrag’. Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor
sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores
leidt voor taal, lezen en rekenen. De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink
erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJI).
Kwink is dus praktisch, leuk en altijd actueel, tevens gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op
school) en de kracht van een veilige groep. Het sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive
Behaviour Support).
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voorouders/. Om u als ouder een indruk te geven van de ontwikkeling van uw kind op sociaal emotioneel
gebied vindt u deze vaardigheden ook terug op het rapport.
Schoolafspraken
Goed gedrag begint bij duidelijke verwachtingen. Om de gedragsverwachtingen op school zo duidelijk
mogelijk te maken, hanteren wij drie gouden schoolregels;
· Je zorgt goed voor jezelf
· Je zorgt goed voor de ander
· Je zorgt goed voor je omgeving
Elke klas maakt daarbij specifieke groepsafspraken.
Registratievorm
Op Obs de Meent hanteren leraren korte lijnen met ouders, zeker op het gebied van de sociale
ontwikkeling. We brengen de sociale ontwikkeling in kaart met expertsysteem Zien!. Zien! brengt niet
alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op,
geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sociale vaardigheden methoden en -materialen.
Dit door observaties goed te analyseren.
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6

Schooltijden en opvang

De school van maandag t/m vrijdag vanaf 08:00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0598421434. Uiteraard is het altijd mogelijk om een mail te sturen naar directie@obsdemeent.com.
De directeur is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Obs De Meent heeft een vijf-gelijke-dagen model. Alle dagen starten om 08:30 uur en eindigen om
14:00 uur. Er is inloop vanaf 08:15 uur. In de omgeving is de mogelijkheid om gebruik te maken van de
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voor- en de naschoolse voorziening.
Op dit moment zit Obs de Meent in een tijdelijk schoolgebouw aan de Zuiderweg 44 te Slochteren.
Zodra het nieuwe schoolgebouw op de H.G Borgesiusstraat 52 te Schildwolde is gerealiseerd, biedt Obs
de Meent op school zelf de voorschoolse en naschoolse opvang aan, evenals kinderopvang en
peuterspeelzaal.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

18 oktober 2021

22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021

07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022

25 februari 2022

Goede Vrijdag/ Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

18 juli 2022

26 augustus 2022

STUDIEDAGEN
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Donderdag 16 september; Tweedaagse Leader in Me
Vrijdag 17 september; Tweedaagse Leader in Me
Maandagmiddag 1 november; Starttraining Leader in Me
Maandag 22 november; Lighthousetraining Leader in Me
Donderdag 3 maart; Implementatietraining Leader in Me
Vrijdag 15 juli Groepsoverdracht
? sept/okt; Scrum@school
? okt/nov (middag); Scrum@school
VERHUISDAG (onder voorbehoud)
? april/mei (2 dagen); Inrichten nieuwbouw

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Léonie de Jonge

Dag(en)

Tijd(en)

maan-, dins-, donder-, vrijdag

08:00-16:00
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