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1. De school 
 

Naam:  O.B.S. “Meester Vegter” 
Adres:   Bargermeerweg 113, 7811 LD Emmen 
         0591-659842 

fax  0591-659843 
e-mail    administratie@obs-mr-vegter.nl 
website www.obs-mr-vegter.nl 
 
 

Richting: 
We zijn een openbare school voor primair onderwijs. 
Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel 
met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische 
achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten 
verankerde, kenmerken. Een openbare school kenmerkt zich door: 
 algemene toegankelijkheid. 
 het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, 

levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op 
welke grond dan ook. 

 principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om 
discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen. 

 goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen, en personeel. 
 het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) 

verzorgen daar waar ouders dit wensen. 
 de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, 

toegelaten worden op de openbare school. 
 

Directie: 
Locatieleider:  R. van Klinken 
Clusterdirecteur: B. Arling   
                

Situering van de school: 
Naam: De gemeente Emmen gaf in het verleden de scholen geen naam maar een 
nummer. Toen op 14 januari 1922 onze school in gebruik werd genomen sprak men dan 
ook van School II te Bargermeer. Later bleek dat velen niet zo gelukkig waren met deze 
naamgeving. Eind zestiger jaren kwam men dan ook met het voorstel de school voortaan 
Meester Vegterschool te noemen. Dit had te maken met het feit, dat de heer Vegter - 
hoofd school II van 1 mei 1927 tot 1 november 1954 - zich bijzonder ingezet had voor 
zowel de school als de buurt! 
Vanaf augustus 1985 bij de inwerkingtreding van de Wet op het basisonderwijs kreeg 
onze school als naam: o.b.s. “Meester Vegter”  
 
De school staat in de wijk Bargermeer. 
De leerlingen komen o.a. uit: 
Bargermeer  Emmen centrum – zuid 
Noordbarge     
Het Meerveld      
Bargeres     
 

Schoolgrootte: 
Aantal leerlingen: 73 
Medewerkers: 8 
Groepsleerkrachten: 7 
Onderwijs assistente: 1 
 

mailto:administratie@obs-mr-vegter.nl
http://www.obs-mr-vegter.nl/
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2. Waar de school voor staat 

 
Visie/doelstelling: 
Visie: Wij zien het onderwijs als een verlengstuk van de opvoeding thuis, waarbij we 
zoveel mogelijk rekening houden met het feit dat elk kind uniek is. We proberen met ons 
onderwijs aan te sluiten bij de aanleg, ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind. 
Bij uitvallers zorgen wij er voor, dat met onderwijs op maat of op eigen niveau ook zo’n 
kind tot zijn/haar recht komt. Onze school probeert een sfeer te scheppen, waarin ieder 
kind zich geaccepteerd voelt, los van zijn uiterlijk, taal en/of culturele achtergrond. 
We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen mening kunnen vormen. Door o.a. 
regelmatig kringgesprekken te houden, waarin zij hun kennis en achtergrond gebruiken, 
leren we de kinderen naar elkaar te luisteren en zich kritisch op te stellen, zodat ze op 
den duur in staat zullen zijn zelf goede keuzes te maken. 

 

Wat vinden wij belangrijk in onze school? 
De o.b.s. “Meester Vegter” is een ontmoetingsplaats waar kinderen uit alle lagen van de  
bevolking samen kunnen spelen en leren! Wij stellen daarom een veilig klimaat met orde 
en regelmaat op prijs. Een school waar kinderen zich op hun gemak voelen. We nemen 
kinderen serieus. Er wordt veel met hen gepraat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan 
het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind kansen! 
In deze sfeer kan een kind opgroeien tot een volwaardig mens in onze multiculturele 
samenleving. 
 

Wat willen we? 
We willen op de o.b.s. “Meester Vegter” goed onderwijs geven, maar wat is goed? Op dit 
gebied zijn we dan ook constant in beweging. Evalueren van methodes en werkwijzen en 
regelmatig bijstellen van allerlei zaken moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van ons 
onderwijs steeds verbetert.  
 

Schoolteam: 
Het belangrijkste op een school is natuurlijk het kind. Daarna komen de mensen die met 
deze kinderen moeten werken, het schoolteam. Op de o.b.s. “Meester Vegter” werkt dit 
schoolteam hard en enthousiast om er een goede school van te maken. Dit gebeurt niet 
alleen door individuele inzet, maar ook door het voeren van veel overleg en een goede 
samenwerking. Regelmatig worden er nascholingscursussen gevolgd en bezoeken, 
organiseren we studiedagen om van allerlei nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te 
blijven.  
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3. De organisatie van de school 
Schoolorganisatie:  
De school is ingedeeld in leerstofjaargroepen. I.v.m. het aantal formatieplaatsen 
betekent het dat we altijd groepen moeten combineren. 
Dit betekent echter niet, dat elk kind op hetzelfde niveau aan het werk is. We sluiten 
zoveel mogelijk aan bij de aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Het komt dan ook 
regelmatig voor dat een kind voor een bepaald vakgebied met een programma op eigen 
niveau werkt of de instructie krijgt in een andere groep dan waar het zit. 
 
Voor de groepsindeling en de samenstelling van het team verwijzen wij u naar onze 
informatiekalender. 
 

De activiteiten voor de kinderen: 
 
Spelen en werken in hoeken in groep 1 en 2 
Spelen en werken in hoeken is een organisatiemodel voor het onderwijs aan kleuters in 
de basisschool. Bij dit spelen en werken wordt uitgegaan van het kind. Het moet 
gelegenheid krijgen tot actief leren. Kenmerken hiervan zijn: 

 Het kind kiest zelf wat het gaat doen. 
 Het kind gaat creatief om met de dingen, zodat het leert van deze ervaringen. 

In het model “Spelen en werken in hoeken” is spelen naar keuze een bezig zijn voor 
kinderen waarbij ze zich het beste op de hierboven beschreven manier ontwikkelen. 
 

Uitgaande van de traditionele hoeken in de kleuterklas is men gekomen tot een aantal 
fundamentele speel- en werkhoeken. Deze hoeken zijn: 

 De lees- en luisterhoek  
 De bouw- en constructiehoek 
 De spel- en puzzelhoek 
 De poppenhoek 
 De rekenhoek  
 

Naast het spelen en werken in hoeken, wordt er elke dag tijd besteed aan activiteiten op 
het gebied van taal, beweging en muziek.  
 

Zij kiezen vanuit de kring een activiteit in een bepaalde hoek. Naast deze zelfgekozen 
activiteit moeten de kinderen, afhankelijk van hun ontwikkeling, 1 of 2 taken per week 
doen en deelnemen aan een instructie. 
 

Terwijl de kinderen aan het “werk” zijn heeft de leerkracht de gelegenheid de kinderen te 
observeren, te stimuleren, instructie en verlengde instructie te geven en belangrijke 
gegevens te registreren. 
 
Zelfstandig werken (werken met uitgestelde aandacht) : 
 
Zelfstandig werken is een heel belangrijk aspect van onze werkwijze. 
Enkele argumenten voor deze werkwijze zijn: 
 

 Het is belangrijk dat kinderen leren, zonder hulp van volwassenen, taken te 
volbrengen waardoor ze zelfstandiger worden. 

 Door zelf problemen te ontdekken en oplossingen te vinden leren ze meer en beter 
na te denken. 

 Het is belangrijk dat kinderen leren om samen met problemen bezig te zijn en 
deze leren op te lossen zonder dat daarbij een volwassene direct aanwezig is. 

 Het leren dragen van verantwoordelijkheden. 
 
Als kinderen in staat zijn om zelfstandig te werken heeft de leerkracht tijd om instructie, 
verlengde instructie, hulp of specifieke hulp te geven. 
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Basisvaardigheden 
 
Lezen 
In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan prentenboeken bekijken, 
voorlezen en letters stempelen. Ook wordt er gebruik gemaakt van de Kleuterbibliotheek. 
Daarnaast wordt er heel gericht gewerkt met de nieuwe versie van “Schatkist”. Naast 
de methode gebruiken we ook het computerprogramma dat daarbij hoort. 
In groep 3 wordt gewerkt met de nieuwe methode “Veilig Leren lezen”. 
In groep 4 komt naast technisch ook het begrijpend lezen aan de orde. Hiervoor 
gebruiken we de methode “Leesparade” en “Nieuwsbegrip”. 
In de hogere groepen wordt dit verder uitgebreid met individueel lezen. 
Elke week kunnen de leerlingen naar de bibliobus en in elke groep zijn boeken 
aanwezig. Deze worden een aantal keren per jaar geruild zodat er steeds andere boeken 
in de klas zijn. In het kader van Fantasia (leesbevorderingsproject) wordt er één of twee 
keer per jaar een project georganiseerd. Op deze manier proberen we het leesplezier te 
bevorderen.  
Tot slot kunnen we nog melden dat groep 5-6 deelneemt aan het project Leesvirus en 
dat groep 7-8 deelneemt aan het project Kinderjury. Beide projecten worden 
georganiseerd door de bibliotheek. 
 
Schrijven 
Schrijven begint al in groep 2 met Voorbereidend Schrijven. Er worden diverse 
bewegingspatronen geoefend.  
In groep 3 start het aanvankelijk schrijven met cijfers en letters. (Pennenstreken) 
In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. 
In groep 5 en 6 vindt een verdere automatisering plaats van lettervormen en 
verbindingen. 
In groep 7 en 8 komt daar zowel creatief, expressief schrijven als ontwikkeling van het 
eigen handschrift bij. 
 
Taal 
In groep 1 en 2 vindt dit plaats door middel van: vertellen, voorlezen, 
klassengesprekken, leergesprekken, opzegversjes, vertelplaten en interactie tussen 
kinderen en leerkracht. Verder gebruiken we het computerprogramma en de nieuwe 
versie van “Schatkist”. 
In groep 3 staat Veilig Leren Lezen centraal. 
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de nieuwste druk van de taalmethode “Taal in beeld” 
en “Spelling in beeld”. Uitgangspunt van de methode is, dat alle taalonderdelen zowel 
mondeling als schriftelijk gekoppeld moeten zijn aan functionele taalgebruiksituatie 
waarbinnen kinderen en leerkrachten op doelmatige wijze hun taal weten te gebruiken 
rond een bepaald onderwerp. 
 
Rekenen 
In groep 1 en 2 komen o.a. de basisvaardigheden van rekenen, zoals tellen en 
getalbegrip van 1 t/m 10 aan de orde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma 
dat behoort bij Schatkist.  
Vanaf groep 3 t/m 8 wordt met de methode “Alles telt” gewerkt. De leerstofdomeinen 
die aan de orde komen in de verschillende leerjaren zijn: 

 Getalbegrip 
 Basisvaardigheden: optellen en aftrekken 
 Basisvaardigheden: vermenigvuldigen en delen 
 Meten, tijd en geld 
 Meetkunde en ruimtelijke oriëntatie 
 Verhoudingen, procenten en breuken 

  
De kinderen van groep 1 t/m 8 werken wekelijks met het computerprogramma van 
“Alles telt”. 
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Wereldoriënterende vakken 
In alle groepen worden onderwerpen behandeld die voor kinderen interessant zijn. 
In groep 7 en 8 wordt o.a. gebruik gemaakt van het T.V. Weekjournaal (N.O.T.) 
 
Aardrijkskunde 
We zorgen er voor dat de kinderen Nederland, Europa en de Wereld kennen; hoe de 
mensen er leven en werken. De topografie wordt in samenhang met de leerstof 
aangeboden. We maken gebruik van de methode ‘Wereldzaken’  
 

Geschiedenis 
Met behulp van de methode ‘Tijdzaken’, leren de kinderen over de geschiedenis van de 
wereld. We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen inleven in situaties van het 
verleden en het heden. 
 

Biologie 
We streven ernaar dat de kinderen belangstelling krijgen in de verhoudingen mens en 
natuur. Aan de hand van de methode ”Natuniek” sluiten we zo veel mogelijk aan bij 
hun belevingswereld. Daarnaast volgen we de schooltelevisieprogramma’s “Huisje 
Boompje, Beestje” en “Nieuws uit de Natuur”. Eens per jaar draaien we een project 
dat is opgezet door NME (Natuur- en Milieu Educatie) 
 

Geestelijke stromingen 
Tijdens de lessen wereldoriëntatie maken de leerlingen uit de bovenbouw kennis met 
andere culturen en godsdiensten.Dit gebeurt vooral tijdens de lessen HVO. HVO staat 
voor Humanistisch Vormings Onderwijs. Hiervoor beschikken we over een vakleerkracht. 
Deelname aan de lessen HVO gebeurt op vrijwillige basis. 
 

Verkeer 
Vanaf het moment dat de kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met verkeer. 
Op school wordt hierop ingespeeld. Naast het leren van de verkeersregels wordt vooral de 
nadruk gelegd op het toepassen van de regels en het gedrag in het verkeer.  
Het verkeersonderwijs bij ons op school wordt gegeven aan de hand van de methode 
“Klaar over” en in groep 7 afgesloten met een theoretisch examen. Kinderen die niet 
slagen kunnen in groep 8 opnieuw het theoretisch examen afleggen. De kinderen van 
groep 8 leggen daarnaast nog een praktisch verkeersexamen af.  
 
Wetenschap en techniek 
Ook dit schooljaar staat het vak wetenschap en techniek op de planning. We gaan in 
projectvorm aandacht besteden aan dit vakgebied.  Vier keer per schooljaar gaan we 
gedurende een week een techniekproject organiseren. Dit gebeurt schoolbreed, m.a.w. 
van groep 1 t/m groep 8. Daarnaast komt dit vak wekelijks aan de orde door de lessen te 
volgen uit de methode “Natuniek”. Groep 7-8 neemt deel aan de techniek-caroussel van 
het Esdal College. De kinderen volgen daar een lessencyclus waarin zowel techniek als 
wetenschap uitgebreid aan de orde komen. Daarnaast brengen de kinderen van deze 
grope ook nog een bezoek aan een bedrijf uit de omgeving. 
 

Creatieve vorming 
De vakken tekenen en handvaardigheid worden vaak aangepast aan de tijd van het jaar. 
Hierbij wordt gelet op ontwikkeling en technische vaardigheden van elke 
leeftijdscategorie. 
Voor de vakken tekenen, muziek en dansante vorming maken we gebruik van de 
methode “Moet je doen”. 
   
Lichamelijke opvoeding 
Voor de opbouw van de lessen lichamelijke opvoeding wordt gebruik gemaakt van de 
methode “Basis lessen bewegingsonderwijs”. 
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Activiteiten die in de school bijzondere aandacht krijgen 
 

Kunst en cultuur activiteiten 
Het doel is alle basisschoolleerlingen kennis te laten maken met activiteiten op het 
gebied van muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst.  
Twee leerkrachten – die de opleiding tot cultuur coördinator hebben gevolgd - stellen het 
kunst- en cultuurprogramma voor onze school vast. Dit programma wordt aan het begin 
van het schooljaar vastgesteld en kan gedurende het schooljaar worden aangepast.  
 
Sport. 
Naast de normale gymnastieklessen organiseren we sinds 2013 de Koningsspelen. 
Rondom de school worden er die dag allerlei sportieve activiteiten georganiseerd voor alle 
kinderen van onze school. Daarnaast nemen we deel aan het handbal-, voetbal- en 
korfbaltoernooi.  
 
Schoolreis. 
Ieder jaar gaan de leerlingen van groep 5 en 6 één dag op schoolreis. De groepen 7 en 8 
hebben ieder jaar een meerdaagse reis.In groep 1 t/m 4 gaan de leerlingen het ene jaar 
op schoolreis en het daaropvolgende jaar hebben ze een schoolfeest. 
 
Onderwijstijd: 
Het minimale aantal lesuren voor de onderbouw is 3520 uur in 4 jaar. 
Voor de bovenbouw is dit 1000 uur per jaar. 
De vakanties en schooltijden staan vermeld in onze informatiekalender. 
 

Leerplichtregeling/ Gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten.  
Leerplicht 
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als het vier jaar is, 
maar dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar school op de eerste dag van de 
maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht geldt voor 
alle kinderen die in Nederland wonen.  
De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en 
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de notitie “Hoe werkt de leerplicht” 
uitgave afdeling onderwijs. 
 

Schorsing en verwijdering 
Dit is de taak van het bevoegd gezag en de school. De wettelijke regels worden hiertoe 
gevolgd. De inspectie van het primair onderwijs zal in kennis worden gesteld. Een kind 
kan niet verwijderd worden voordat er een nieuwe school voor het kind gevonden is. De 
tekst van verwijdering, toelating en schorsing ligt op school ter inzage. 
 
Vervanging. 
Als er geen vervanger is hanteert de school het “noodprotocol vervanging”.  
Op school ligt het “noodprotocol” ter inzage.  
 

Overblijfregeling: 
Wij stellen de ouders in de gelegenheid om van de overblijfregeling gebruik te kunnen 
maken. Informatie hierover staat vermeld in onze kalender. 
 
Sponsoring: 
Onze school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten 
van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, 
personeel, ouders en leerlingen. 
Deze uitgangspunten zijn: 

 de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 
 de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen 
 de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven 
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Klachtenregeling: 
De gemeente Emmen heeft voor het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen een 
klachtenprocedure opgenomen. Contactpersoon, i.v.m. deze klachtenregeling, op onze 
school is mevr. I. Kleinenberg – Meertens. 
De klachtenregeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:  
De contactpersoon hoort de klacht en probeert in eerste instantie tot een oplossing te 
komen, lukt dit niet dan kan de contactpersoon verwijzen naar de vertrouwenspersoon. 
Deze is niet aan de school gebonden en dus onafhankelijk. De vertrouwenspersoon neemt 
dan, zonodig, verdere stappen (zie bijlage 2). 
 
Namen externe vertrouwenspersonen: 
-Mirjam Meinders 
-Herman Zoetelief 
 
Stichting Welzijnsgroep Sedna 
Parallelweg 36 
7822 GM Emmen 
Tel: 0591-680850 
 
Landelijke Klachtencommissie: 
Postbus 162 
3440 AD Woerden 
Tel: 0348-405245 
Website: www.lgc-lkc.nl 
 
Plattegrond 
Voor een overzicht van het schoolgebouw verwijzen wij u naar de 
plattegrond (zie de bijlage 1). 
 

4.  De zorg voor kinderen  
De opvang van nieuwe leerlingen in de school 
Als ouders of verzorgers interesse tonen om eventueel hun kind(eren) op onze school te 
plaatsen, worden zij op school uitgenodigd voor een gesprek. 
In dit gesprek wordt door de directie informatie gegeven over verschillende zaken die van 
belang zijn. De ouders worden voor aanvang van het gesprek rondgeleid door de school. 
Het is goed even te vermelden dat wij van de jongste kleuters verwachten dat ze een 
aantal zaken zelfstandig kunnen doen, we denken hierbij voornamelijk aan het toilet 
bezoek. 
Is het besluit genomen het kind op onze school te plaatsen, dan worden nadere 
afspraken gemaakt. 
Met de groepsleerkracht wordt overlegd hoe de opvang zal plaats vinden. In geval van 
jonge kleuters bestaat de mogelijkheid enkele weken voor de definitieve plaatsing op 
school vier dagdelen “mee te draaien’. Deze momenten worden, zoals gezegd, in overleg 
vastgesteld. 
 
Inschrijving en onderwijskundige rapporten 
Bij inschrijving worden een aantal formulieren ingevuld die ondertekend moeten worden 
door de ouders/verzorgers. Voor de 4-jarigen hebben we een speciaal intakeformulier dat 
door de ouders moet worden ingevuld. Als het kind enkele weken de school heeft 
bezocht, wordt er een afspraak gemaakt met de ouders en wordt het intakeformulier 
besproken. Ook bespreekt de leerkracht dan de gegevens die worden vastgelegd in 
Pravoo. (observatiesysteem) 
Vaak ontvangt de school bij inschrijving van een leerling van een andere school een 
onderwijskundig rapport van de basisschool van herkomst. In dit rapport verstrekt deze 
school ons bepaalde gegevens over het kind. Meestal hebt u dit rapport al kunnen lezen, 
u hebt daar namelijk recht op. Er zijn meer onderwijskundige rapporten; bij het verlaten 
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs worden ook bepaalde gegevens 
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verstrekt. Ook dit rapport krijgt u onder ogen, er wordt zelfs aan u gevraagd het te 
ondertekenen. In speciale gevallen worden andere onderwijskundige rapporten ingevuld. 
 
Schorsing en verwijdering van een leerling 
Eén hoofdstuk is genoemd “De opvang van nieuwe leerlingen in de school”. U begrijpt dat 
we graag nieuwe leerlingen verwelkomen. Het tegenovergestelde hiervan, het besluit 
nemen tot schorsing en verwijdering, komt ook voor op de basisscholen in ons land. “De 
schoolleiding moet een besluit tot verwijdering van een leerling onmiddellijk melden bij 
de leerplichtambtenaar (art.18). In beginsel kan een leerling pas definitief worden 
verwijderd wanneer een andere school bereid is gevonden hem of haar toe te laten. De 
verwijderende school kan onder die verplichting uitkomen, maar moet dan aantonen dat 
zij gedurende acht weken zonder succes heeft gezocht naar een nieuwe school voor het 
betrokken kind”. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur en bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Emmen.  

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
(leerlingvolgsysteem) 
“De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de 
middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen.” 
Het dagelijkse werk van de kinderen wordt nauwlettend bekeken door de 
groepsleerkracht. Dit houdt niet in dat al dit dagelijkse werk direct beoordeeld wordt. Het 
kind krijgt de gelegenheid zich de oefenstof meester te maken. Door het oefenen, fouten 
verbeteren en eventueel herhalen bieden we het kind de kans “iets te leren”. Tijdens 
deze oefenfase zal het kind veelal zelfstandig opdrachten uitvoeren. In sommige gevallen 
hoort daar ook bij dat het kind het eigen werk controleert op fouten. 
Zoals gezegd, dit alles onder toezicht van de leerkracht.  
Na een bepaalde tijd wordt de oefenfase afgesloten met een toets. Aan de hand van de 
resultaten van deze toets bepaalt de leerkracht de verdere aanpak. Deze toetsen worden 
beoordeeld met een cijfer, of met de vermelding voldoende of onvoldoende. Deze 
uitkomsten spelen een grote rol bij het bepalen van het rapportcijfer. 
Aan het begin van de basisschoolperiode wordt voornamelijk gewerkt met observaties 
van de leerlingen. Aan de hand hiervan bepaalt de groepsleerkracht de voortgang van de 
ontwikkeling van het kind. 
Naast dit dagelijkse werk worden de leerlingen van groep 1 t/m 8 één of enkele keren per 
jaar getoetst op het gebied van lezen, rekenen en taal door middel van landelijk 
genormeerde CITO - toetsen. Deze toetsen behoren niet bij de lesmethoden waarmee op 
onze school gewerkt wordt. Met behulp van deze toetsen wordt de ontwikkeling van het 
kind gevolgd. Het verzamelen van al deze gegevens noemen we het leerlingvolgsysteem.  
 
De wijze waarop de resultaten van de kinderen besproken worden met de 
ouders 
In november organiseren we een contactavond om samen met de ouders in een 10 
minuten gesprek de eerste periode van het schooljaar te bespreken. 
In januari en juni ontvangen de leerlingen een rapport. Dit rapport wordt tijdens de 
contactavonden met de ouders besproken. Voor de contactavonden in november en 
februari worden alle ouders uitgenodigd. Bij het laatste rapport kunnen de ouders zelf 
aangeven of ze prijs stellen op een gesprek. Tijdens deze gesprekken is het ook mogelijk 
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem te bespreken. Dit is sterk afhankelijk van de 
vorderingen van uw kind. 
De groepsleerkracht houdt zijn/haar administratie bij in de klassenmap. 
Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. 
Als ouders zelf een gesprek willen, zijn ze vanzelfsprekend altijd welkom! 
 
De vorderingen van de leerlingen doorspreken 
Na elke toets van het leerlingvolgsysteem bespreekt de Interne Begeleider de resultaten 
met de groepsleerkrachten. Speciale aandacht wordt dan gegeven aan kinderen met 
zwakke of juist zeer goede resultaten. Eén keer per 6 weken houden we een leerlingen- 
bespreking, waarin de zorgleerlingen worden besproken. 
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De kinderen worden getoetst, de gegevens worden verwerkt en dan blijkt bij de 
nabespreking dat een aantal kinderen problemen ondervindt bij de ontwikkeling. Eén van 
onze leerkrachten – Hinriëtte van der Kamp - heeft als taak de werkzaamheden van de 
Interne Begeleider op zich genomen. Samen met Hinriëtte bepaalt de groepsleerkracht de 
verdere aanpak voor het desbetreffende kind. Samen bepalen ze of het gewenst is een 
handelingsplan op te stellen waarin beschreven wordt welke stappen genomen moeten 
worden om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Het kan natuurlijk ook een groepje 
kinderen betreffen. In dat geval wordt er een groepshulpplan opgesteld.  
 
De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Alle maatregelen om zorgkinderen goed te begeleiden noemen we “Zorgverbreding”. In 
deze zorgverbreding neemt Hinriëtte een belangrijke plaats in.  

De inhoudelijke taken van de Interne Begeleider zijn: 

 opstellen van een toetskalender 
 begeleiden van de groepsleerkrachten in het afnemen en aansluitend het analyseren van 

toetsen en observaties 
 adviseren bij het opstellen van handelingsplannen van individueel pedagogisch didactisch 

onderzoek bij probleemkinderen 
 zorgdragen voor eventuele externe ondersteuning 
 consultering door collega’s bij problemen met leerlingen op pedagogisch didactisch terrein 
 afstemmen van onderwijsontwikkeling en organisatie binnen de school 

 
Kinderen verschillen in aanleg en ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind problemen 
heeft binnen de groep. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook lichamelijke of sociaal-
emotionele problemen. Het beste is dat ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. 
Tegenwoordig is er veel aandacht binnen het onderwijs voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Deze kinderen dienen zo snel en deskundig mogelijk te worden 
ondersteund. Indien uw kind problemen heeft in het onderwijsleerproces, zal in eerste 
instantie de leerkracht het kind proberen extra aandacht te geven. Als de problemen niet of 
onvoldoende afnemen, kan de leerkracht het probleem bespreken met de Interne 
Begeleider binnen de school. In eerste instantie kijken we dus of we binnen de groep hulp 
kunnen bieden. Mocht deze hulp niet voldoende blijken, dan wordt de leerling ingebracht in 
een leerlingenbespreking. Dit is een overleg van het gehele team. Het doel van die 
besprekingen is om oplossingen te zoeken voor problemen die kinderen op school hebben 
(binnen de school). Als een kind op deze manier extra hulp krijgt, wordt er altijd vooraf met 
de ouders overlegd. Soms kunnen ouders ook thuis een deel van de extra hulp doen. 
Een mogelijkheid is ook dat we hulp van buiten de school vragen. We nemen deel aan een 
zgn. samenwerkingsverband, waar ook een school voor speciaal onderwijs aan verbonden 
is: De Catamaran in Emmen. We vragen hulp van een deskundige van het Basisteam van 
het samenwerkingsverband. Deze deskundige kijkt wat onze school aan hulp heeft geboden 
en welke mogelijkheden hij/zij heeft om onze school en het kind nog beter te helpen. 
In overleg met de ouders, de Interne Begeleider en de groepsleerkracht kan worden 
besloten dat het kind het onderwijs op onze school volgt via een aangepast programma. 
Voor de andere leerkrachten betekent dit eveneens dat dit kind ook in hun groep met een 
aangepast programma werkt. Ook wordt bekeken of het zinvol is het kind op een andere 
reguliere basisschool te plaatsen. 
 
Verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs 
Als ook dit niet voldoende is, is het beter, weer na overleg en met toestemming van de 
ouders, het kind te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs. 
Het kind wordt dan aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL).  
Uiteraard moeten de ouders betrokken zijn bij dit proces. Als een groepsleerkracht 
problemen signaleert bij een kind wordt contact opgenomen met de ouders. Bij 
aanmelding bij het zorgplatform moeten de ouders zelfs schriftelijke toestemming geven. 
 
Hulp aan leerlingen met een handicap 
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met 
bijvoorbeeld een motorische handicap, slechthorendheid of het Syndroom van Down. Als 
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we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de 
nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. 
We willen tevens op een goede manier bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het 
kind. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. 
In geval van aanmelding, toelating en plaatsing van een leerling met een handicap (een 
zgn. “rugzakleerling”) zijn in ieder geval de ambulante begeleiders van de REC’s 
(Regionaal Expertise Centra) en het Basisteam betrokken. Er zal dan gehandeld worden 
op basis van een plan van aanpak dat in overleg met de ouders is opgesteld. Over de 
evaluatie en voortgangsprocedure worden dan ook nadere afspraken gemaakt. 
 
Begeleiding hoogbegaafde kinderen 
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op onze school. 
Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. 
Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof uit ‘Levelwerk’ waaraan ze 
zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. 
 
Een jaar overdoen en aangepaste programma’s 
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms 
nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om de groep een jaar over te doen. 
Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten - ook lichamelijk en emotioneel - 
achterblijft bij de meeste klasgenootjes.  
Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak 
met een aangepast programma gaat werken. Zo'n leerling haalt op dat gebied niet de 
einddoelen van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er 
aansluiting is bij het vervolgonderwijs en dat het kind de einddoelen voor groep 7 haalt.  
 
De zorg voor het jonge kind 
Aan het begin van het schooljaar telt de combinatiegroep 1-2 in totaal 20 leerlingen. Een 
groep waar veel aandacht aan de leerlingen wordt gegeven! Door middel van observatie 
(leerkracht) wordt er een beeld gevormd van de – met name –jongste kinderen. Bij 
afwijkend gedrag of duidelijk zichtbare ‘tekortkomingen’ (denk hierbij aan spraak, 
beweging, sociaal gedrag) worden de ouders ingeschakeld om samen met de leerkracht 
een plan van aanpak op te stellen. 
 
Richtlijnen voor het verlenen van extra schoolverlof wegens gewichtige 
omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969. 
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van de 
volgende omstandigheden. 
 Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de normale 

lesuren kan geschieden. 
 Verhuizing binnen de gemeente, voor ten hoogste 1 dag. 
 Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed - of aanverwanten van de eerste of 

tweede graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten 
in of buiten de woonplaats van belanghebbende. 

 Bij ernstige ziekte van (een der) ouders. 
 Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie etc.) voor ten hoogste 1 dag. 
 Een 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts - of huwelijksjubileum van bloed - of 

aanverwanten van de eerste of tweede graad voor ten hoogste 1 dag. 
 Overlijden van bloed - of aanverwanten t/m de vierde graad.  

- in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen (vader, moeder) 
- in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen (broer, zus, opa, oma) 
- in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag (oom, tante) 

 Zeer slechte weersomstandigheden 
 De viering van nationale feest - en gedenkdagen, voorzover het gaat om leerlingen uit 

culturele minderheidsgroepen. 
 Bij deelname aan sportevenementen of andere culturele activiteiten. 
 De vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één der ouders werkt maakt het 

niet mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperioden. 
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 Er is sprake van (kleine) zelfstandigen (bijv. camping of horeca) die juist binnen de 
normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan (inkomstenderving). 

 Waarnemingsafspraken in de sector vrije beroepen. 
 Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt. 
 De leerling wordt een keer in de gelegenheid gesteld met familie of kennissen op reis 

te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn. 
 Het gezin krijgt een gratis vakantie aangeboden buiten de normale schoolvakanties. 

Dit evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, bijv. indien men door 
omstandigheden nooit met vakantie kan. 

 In geval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van één van 
de gezinsleden. 

 Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. 
 
In zulke gevallen dienen de ouders vooraf en tijdig zonodig een schriftelijke aanvraag in 
bij de directeur. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven. De 
directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact 
opgenomen met de leerplichtambtenaar. 
 

Vrijstelling 
De wet kent verschillende vrijstellingsgronden. Dit betreft enerzijds de vrijstelling tot 
inschrijving (artikel 5) als er sprake is van ongeschiktheid door lichamelijke of psychische 
oorzaken of van bezwaren tegen de richting van de scholen die binnen een redelijke 
afstand liggen. 
Anderzijds is er de vrijstelling van het schoolbezoek. Nieuw hierin is de vrijstelling ten 
behoeve van het vervullen van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging. Ook nieuw 
is de aanscherping van een bestaande vrijstellingsgrond, namelijk die van verlof voor 
vakantie buiten de schoolvakanties om. De schoolleiding mag slechts één keer per 
schooljaar verlof verlenen voor zo’n vakantie en voor ten hoogste tien dagen oftewel twee 
schoolweken. Een belangrijke wijziging in de Leerplichtwet houdt in dat deze regeling 
uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk 
maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet 
dit kunnen aantonen. Te denken valt aan de agrarische sector of de horeca. Deze 
aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat 
(ouders van) leerlingen een extra vakantie vragen bijvoorbeeld voor wintersport of voor 
een bezoek aan het geboorteland van hun allochtone ouders. Daarvoor is de vrijstelling 
nadrukkelijk niet bedoeld.  
 
Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar 
(artikel 13a). Zo wil de wet voorkomen dat jongeren de start van een schooljaar en 
daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. 
 
De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling met het oog op het beroep van 
de ouders en ook over aanvragen voor ten hoogste tien dagen verlof op grond van 
“andere gewichtige omstandigheden”. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een 
jaar méér wordt dan tien beslist de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 
leerling. Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, hoort hij of zij de 
directeur van de betrokken school (artikel 14). Een schoolleider die verlof verleent voor 
meer dan tien dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk (artikel 27).  
 

De school is verplicht van bovengenoemde verzoeken een complete administratie bij te 
houden en dient deze te kunnen overleggen bij controle door het bevoegd gezag (de 
gemeente) en inspectie. Bij niet naleven van de leerplichtwet door de ouders is er sprake 
van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. 
Deze zal vervolgens het ongeoorloofd schoolverzuim aan de rechter melden. 
 
Invoering Passend Onderwijs 
In theorie staat onze school open voor elke leerling. Met de officiële invoering van Passend 
Onderwijs veranderen er nogal wat zaken. En dat heeft in de praktijk nogal wat haken en 
ogen. Wat onze school kan bij de opvang van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 
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is afhankelijk van vele factoren. Het gaat hierbij om kinderen waarbij op voorhand vaststaat 
(of is te verwachten) dat er voor een adequate begeleiding specifieke aanpassingen nodig 
zijn. Wij willen aan die hulpvraag zo zorgvuldig mogelijk voldoen. Het is dan ook zeer 
afhankelijk van de hulpvraag of wij daaraan kunnen voldoen. Enige terughoudendheid is hier 
op zijn plaats. Als gevolg daarvan, gezien de uiteenlopende hulpvragen en zorgtrajecten, is 
het heel moeilijk om aan te geven waar onze zorg ophoudt. Toch zijn er een aantal 
voorwaarden te stellen bij een aanmelding: 

1. De groepsgrootte mag niet te groot zijn. De groepsleerkracht beslist, na aanmelding, 
of die groepsgrootte passend is of niet. 

2. Bij elke aanmelding is het cruciaal dat het team als geheel beslist, want de zorg moet 
als gehele school gedragen worden. 

3. Er moeten voldoende begeleidingsmogelijkheden zijn. 

4. Vraagt de aanmelding om permanente begeleiding (dus elke dag) van specialisten 
e.d. dan is dat op onze school een voorwaarde om het kind te kunnen plaatsen. 

5. Zijn wij, als team, ervan overtuigd dat plaatsing een duidelijke meerwaarde biedt dan 
zullen wij in deze positief beslissen. 

Van een geheel andere orde zijn de ‘gebouwafhankelijke’ voorzieningen. Bij elke aanmelding 
voor een leerling met een handicap zal ook naar deze voorzieningen worden gekeken. 
Daarnaast zullen de overige factoren (begeleiding, hulp, tijdspad etc.) per leerling worden 
besproken. In dit overleg worden altijd de ambulante begeleiders van de REC’s (REC is de 
afkorting van Regionaal Expertise Centrum) en de consultatiegroep betrokken.  

Kwaliteitsverbetering 
Op een aantal manieren werken we aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede 
methoden, bekwaam personeel, mede door scholing (BAS, Kwintoo en Instructie-
modellen), het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder 
ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schoolplan. 
 
Kwaliteitsverbetering door goede methoden 
In onze school geven we les met behulp van lesmethoden. Er zijn kinderen die extra 
moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten 
er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de 
methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid 
ons stelt.  
 
Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er 
werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en 
de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van onze school werken niet op 
eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. 
 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Er vinden elk 
schooljaar studiemiddagen plaats, regelmatig vergaderingen voor de leerkrachten en – 
daar waar nodig – volgen de leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te 
kunnen verrichten. Zo hebben we de afgelopen jaren scholing gehad op het gebied van 
apdaptief onderwijs, directe instructiemodellen en leesbevordering. 
Het afgelopen schooljaar hebben we structureel (volgens de zorgkalender) de 
verschillende documenten besproken, daar waar nodig aangepast en opnieuw 
vastgesteld. 
We hebben ons verder verdiept in het nieuwe zorgsysteem: de 1-zorg route. Dit nieuwe 
systeem betekent dat er voor taal, lezen en rekenen groepsplannen moeten worden 
opgesteld. Dit geeft de leerkracht een nog beter overzicht m.b.t. de onderwijsbehoefte 
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van een kind. We blijven gedurende het schooljaar aandacht besteden aan dit systeem en 
willen op deze manier tot een waterdicht zorgsysteem komen.  
 
Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 
Een goede manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is 
het werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen 
volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem 
levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een 
kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. 
De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid 
over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken 
met leeftijdsgenoten in ons land. De uitkomsten van deze genormeerde toetsen worden 
in een registratieprogramma ingevuld. De leerkrachten krijgen een uitdraai van de 
opbrengsten. Tijdens de contactavond kunnen de overzichten ter ondersteuning van het 
gesprek worden gebruikt. 
De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De 
resultaten van de toetsen worden besproken door de leerkrachten met de Interne 
Begeleider. U kunt aan de groepsleerkracht vragen wat de resultaten van uw kind zijn. 
Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien wel 
dat we consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen 
van het onderwijsprogramma moeten verbeteren. Het leerlingvolgsysteem biedt ons een 
overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. 
 
Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan 
Er staan voor het schooljaar 2016-2017 op onze school een aantal belangrijke 
onderwijskundige zaken op het programma.  

 We gaan ons verder verdiepen in het opstellen van individuele hulpplannen en dan 
met name op de omschrijving van het probleem, de doelstelling en de evaluatie. 

 We gaan de methode ‘Leesparade’ , een methode voortgezet technisch en 
begrijpend lezen, borgen. 

 We zullen de BAS documenten die klaar zijn weer borgen op vastgestelde 
tijdstippen.  

 We gaan ons richten op de implementatie van onze nieuwe methodes voor 
geschiedenis en aardrijkskunde. 

 We gaan dit schooljaar in het kader van onze kwaliteitszorg weer twee kaarten van 
Kwintoo invullen. Hieruit ontstaan weer verbeterplannen. Deze verbeterplannen 
zullen we uitvoeren. 

 
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs. 
Cito-toetsen en advies voortgezet onderwijs. 
In groep 7 en 8 wordt het steeds actueler om na te denken over het vervolgonderwijs. In 
groep 7 wordt in mei de Cito-Entreetoets afgenomen. Cito staat voor Centraal Instituut voor 
Toets Ontwikkeling. De Entree-toets geeft een indruk hoe de leerling en de groep er op dat 
moment voorstaat en welke onderdelen extra aandacht vragen voor zowel de leerling 
individueel als voor de groep. 
De Cito - eindtoets basisonderwijs vindt dit jaar plaats in april. De onderdelen taal, 
rekenen, informatie, studievaardigheden en wereldoriëntatie worden in drie morgens 
afgenomen. In mei wordt de score, uitgedrukt in een standaardscore die tussen 500 en 550 
ligt, bekend gemaakt. Deze score gaat vergezeld van een advies voor het voortgezet 
onderwijs. In het verleden werd deze toets al in februari afgenomen en werd de score ter 
ondersteuning gebruikt bij het bepalen van de vorm van vervolgonderwijs. Nu krijgt het 
schooladvies een zwaarder gewicht bij de het maken van de keuze. Daarnaast werken we 
met de Plaatsingswijzer, een instrument dat met behulp van de cito scores het niveau kan 
bepalen.  
Wanneer ouders, leerling en leerkracht het eens zijn over leerwegondersteunend 
vervolgonderwijs, dan zal er zo spoedig mogelijk een onderzoek aangevraagd worden bij 
het OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) in Emmen. Wordt het advies 
“leerwegondersteunend” door deze toets bevestigd, dan hoeft deze leerling in dat geval 
geen Cito - eindtoets meer te maken! 
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Voorlichtingsavonden en open dag voortgezet onderwijs 
Elk jaar worden door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) in januari voorlich-
tingsavonden georganiseerd waarvoor alle ouders met kinderen in groep 8 van het 
openbaar onderwijs worden uitgenodigd. Daarnaast organiseren de scholen voor voortgezet 
onderwijs in de gemeente Emmen elk jaar in januari, februari of maart een open dag. U 
kunt dan samen met uw kind een kijkje nemen in de verschillende scholen. Voor de 
kinderen worden er ook nog doe-middagen georganiseerd. 
 
Keuze en aanmelding voortgezet onderwijs 
Na de voorjaarsvakantie worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met 
de groepsleerkracht. Bij dit verwijzingsgesprek is sinds maart 2013 ook iemand van de 
ontvangende school voor voortgezet onderwijs (Esdal college) aanwezig. Dit is een leraar 
van de opleiding (niveau) waarvoor het kind wordt aangemeld. Op deze manier hebben we 
de overdracht optimaal ‘warm’ gemaakt. Deze manier van overdracht/verwijzingsgesprek 
zal in eerste instantie gedurende 2 schooljaren plaatsvinden. Daarna wordt er beslist of we 
op deze manier willen (kunnen) doorgaan. Dit ‘project’ wordt gestimuleerd door de 
kerngroep van de Brede school Centrum Emmen. 
De uitkomst van de plaatsingswijzer en het advies van de basisschool ondersteunen u in uw 
keuzeproces voor het vervolgonderwijs. U staat er dus niet alleen voor.  
Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt een onder-
wijskundig rapport ingevuld door de school met gegevens over uw kind. De ouders worden 
gevraagd het onderwijskundige rapport te ondertekenen. Uiteindelijk melden de ouders hun 
kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De school verzorgt samen met de ouders 
de aanmelding. 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de 
GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal 
keren contact met uw kind en u als ouder of verzorger. Het standaardprogramma bestaat 
uit een onderzoek in groep 2 en in groep 7, meestal in de school, soms in het GGD-
gebouw of op een andere plaats. 
Naar aanleiding van de bevindingen van de schoolarts kan een logopedische screening 
plaatsvinden in groep 1 of 2. De resultaten worden teruggekoppeld naar de schoolarts. 
Die beslist of er via de huisarts logopedie moet worden aangevraagd. 
Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind in brede zin. Per groep kan de 
inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de duidelijkheid: tijdens het onderzoek 
worden geen inentingen gegeven. 
Bij een volledig onderzoek is het gewenst, dat de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn. 
Van te voren ontvangen de te onderzoeken leerlingen (en hun ouders) bericht over de 
plaats, en het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden. 
Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwijzing 
naar derden (b.v. de huisarts), een uitgebreider gesprek of een hercontrole wordt 
afgesproken. Hercontroles en screeningen vinden in principe plaats zonder de ouders, 
zoals met u is afgesproken. 
Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het 
functioneren van uw kind op school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders 
daarvoor toestemming hebben gegeven. 
Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD in uw regio. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Als er behoefte is aan een gesprek met de schoolmaatschappelijk medewerkster, dan 
kunnen we haar op afroep naar school laten komen. Zij is er voor zowel de kinderen, 
ouders als leerkrachten. 
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Burgerschap en sociale integratie 
Als school investeren we in sociale competentie. Dit doen we enerzijds vanuit de 
gedachte dat sociale en cognitieve competenties elkaar positief beïnvloeden en anderzijds 
vanuit beleid op het gebied van burgerschap, waarden en normen, sociale integratie en 
veiligheid. 
Sociale competentie dient ter bevordering van democratisch burgerschap en sociale 
integratie. Een leerling die sociaal competent functioneert, zal des te beter functioneren 
op school, in club- of teamverband. Binnen de school is ontwikkeling van sociaal 
competent gedrag erop gericht, dat kinderen op een goede manier leren omgaan met 
elkaar en met het onderwijzend personeel en in bredere zin dat ze zich op een sociaal 
aanvaardbare en voor hun prettige manier kunnen handhaven in de maatschappij. Er is 
in onze school in dit kader (omgangsvormen) voor gekozen dat de leerlingen de 
leerkrachten met de achternaam aanspreken. 
Aspecten van ontwikkeling van sociaal competent gedrag zijn: 

 Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn; 
 Respect hebben voor elkaars mening en inbreng; 
 Elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig te zijn; 
 Het kunnen oplossen van conflictsituaties; 
 Het kunnen inleven in gevoelssituaties; 
 Anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn; 
 Het creëren van een gevoel van saamhorigheid 

 
De methode “Goed gedaan” is voor ons het uitgangspunt wat betreft het onderdeel 
sociale competentie, burgerschap en sociale integratie. Deze methode brengt structuur 
aan in de sociaal-emotionele begeleiding van de kinderen zonder dat dit botst met de 
regels en protocollen die al gelden bij ons in school. De methode voldoet aan de 
kerndoelen sociaal-emotionele ontwikkeling zoals die zijn vastgesteld en besteedt 
aandacht aan inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor actief burgerschap. 
 
Sociale veiligheid 
Het pestprotocol is onderdeel van het beleidsplan Agressie, Geweld en Seksuele 
Intimidatie (AG&SI). Het betreft hier een integraal beleidsplan dat zich richt op alle 
vormen van AG&SI, die binnen of in de directie omgeving van de school kunnen 
vookomen. Dit plan ligt ter inzage in school.  
Van incidenten die plaatsvinden, wordt een kort, vertrouwelijk,  verslag gemaakt.  
In het kader van sociale veiligheid gelden in school vastgelegde regels (zie BAS 
document REGELS EN ROUTINES). Zo proberen we bijvoorbeeld consequent te reageren 
op ongewenst taalgebruik. Dit heeft in mei en juni 2013 geleid tot het opzetten van 
“taalgebruikwedstrijd”. Bij iedere groep hing gedurende deze beide maanden een 
taalgebruikmeter. Bij ongewenst taalgebruik werd er een rood kaartje op de meter 
geplakt. Het was opmerkzaam hoe kinderen zich tijdens deze periode bewust waren van 
hun taalgebruik. Bij de afsluiting van het schooljaar hebben we de kampioenen in het 
bijzijn van alle kinderen en aanwezige ouders gehuldigd.  
Wat betreft kleding hebben we de volgende afspraken gemaakt: Bij aanvang van de 
lessen hangen jassen, petten, mutsen, hoedjes etc… aan de kapstok in de gang (dus 
geen jassen, handschoenen en hoofdbedekking in de klas). Kleding dat als 
aanstootgevend wordt ervaren en kledingstukken met kwetsende of discriminerende 
teksten en of symbolen zijn verboden. Verder komt dit onderwerp ook nog in de volgende 
documenten voor; 

 Schoolplan 2015-2019 
 Het beleidsplan Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie 
 De verschillende methodes 

o Nederlandse taal, het goed beheersen van je taal is een eerste voorwaarde 
o SCOL, sociaal emotionele ontwikkeling 
o Goed gedaan 
o Geschiedenis, waarin de Nederlandse en Europese staatsinrichting wordt 

besproken 
o Aardrijkskunde 
o Bewegingsonderwijs, lichamelijke gezondheid 
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o Verkeer, omgaan met sociale redzaamheid 
o Natuur, omgaan met het milieu 

 
In school ligt het beleidsplan “Burgerschap en sociale integratie” voor alle 
ouders ter inzage. 
 
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
 

 Schoolkorfbal-, handbal- en voetbaltoernooi. 
Bij voldoende deelname doet onze school elk jaar mee aan het schoolkorfbal-, 
handbal- en voetbaltoernooi.  
 

 Sportdag 
Eens per jaar organiseren we de Koningsspelen. Deze sportdag is in de plaats gekomen 
voor de sportdag die in het verleden door meerdere scholen samen werd georganiseerd. 
We hebben ervoor gekozen deel te nemen aan de landelijke Koningsspelen en 
organiseren deze sportieve activiteit rondom onze school. 
 

 Wandelvierdaagse 
Aan het eind van het schooljaar kunnen onze leerlingen deelnemen aan de 
wandelvierdaagse. De organisatie is in handen van ouders. 
 

 Verdere activiteiten 
Gedurende het schooljaar wordt volop aandacht besteed aan de “vaste” activiteiten zoals 
St. Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. En aan het eind van het schooljaar nemen de 
leerlingen van groep 8 op passende wijze afscheid van onze school. 
 

 Schoolreizen 
Een van de leukste gebeurtenissen tijdens het schooljaar is de schoolreis. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 hebben het ene jaar een schoolfeest, het andere een schoolreis. De 
kinderen uit groep 5 en 6 gaan ieder jaar een dag op reis en de kinderen van groep 7 en 
8 hebben ieder jaar een meerdaagse schoolreis. Het ene jaar gaan ze op de fiets voor een 
reis van 3 dagen, het andere jaar gaan ze 4 dagen naar Ameland. 
 

 Allerlei 
U hebt al kunnen lezen dat we regelmatig met de kinderen op stap gaan in verband met 
acitivieteiten in het kader van Kunst en Cultuur. Maar ook is het heel goed mogelijk dat 
er met een ander doel een uitstapje wordt gemaakt, afhankelijk van het lesprogramma 
en de mogelijkheden. Het houden van excursies is een zinvolle bezigheid en kan meer 
effect hebben dan het volgen van lessen en het maken van opdrachten! 

5. De leraren 

De samenstelling van het team ziet er als volgt uit: 

De locatieleider 
De locatieleider draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft de volgende taken: 

 Interne schoolorganisatie 
 Administratieve taken 
 Vertegenwoordigende taken 
 Bestuurlijke taken 

Hij/zij is minimaal 2 dagen vrijgesteld van lesgevende taken. Deze taken worden 
geëvalueerd in een functioneringsgesprek met het bevoegd gezag (de Gemeente Emmen) 
 

De groepsleerkrachten 
Per schooljaar wordt teamoverleg gepleegd over de interne organisatie/taakverdeling. De 
taken worden evenredig over de teamleden verdeeld.  
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Onderwijsondersteunend personeel 
De onderwijsassistente is aanwezig om – in eerste instantie - hulp te verlenen aan de 
kinderen met een arrangement en daarna in diverse groepen. Dit gaat in onderling 
overleg met de leerkrachten. De conciërge is door de bezuinigingen uit beeld verdwenen.  
 
De Interne Begeleider (IB-er)  
De interne leerlingbegeleider is een dag per week belast met de taken zoals omschreven 
in hoofdstuk 4. Bij restformatie wordt zij na de beide perioden van toetsafnames voor een 
week vrij geroosterd om volop aandacht te kunnen besteden aan de analyse van de 
verschillende toetsscores.  
 

Coördinator informatie en communicatie technologie (i.c.t.-er) 
Alle activiteiten die betrekking hebben op het computergebruik binnen de school worden 
door hem/haar gecoördineerd. Voor deze functie is 1 dagdeel beschikbaar. 
 
Arbo-coördinator 
Deze functionaris ziet er op toe, dat het arbobeleid op school wordt nageleefd 
(arbo=arbeidsomstandigheden). Hij/zij voert overleg met de bedrijfshulpverleners over 
bijvoorbeeld veiligheidszorg, milieu en gezondheid. Vervolgens wordt het beleid hierop 
afgestemd. Voor deze functie zijn geen lesvrije uren beschikbaar. 
 

Bedrijfshulpverlener (b.h.v.-er) 
Onze school heeft op dit moment twee gediplomeerde bedrijfshulpverleners. 
Op deze manier voldoen we ruimschoots aan de eisen. 
 

Leerkracht humanistisch vormingsonderwijs 
In groep 7 en 8 kunnen de kinderen één keer per week humanistisch vormingsonderwijs 
volgen. Er wordt een docent van buitenaf aangetrokken om deze lessen te verzorgen. Bij 
voldoende interesse / deelname zullen er godsdienstlessen worden gegeven en zal er een 
godsdienstleraar worden ingeschakeld.  
 

Stagiaires 
Jaarlijks lopen een aantal studenten van de PABO stage bij ons op school. 
Afhankelijk van hun studiejaar zijn ze een dag, een week of enkele weken achtereen op 
de stageschool. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een stagemap. 
Ook zijn er regelmatig studenten van het Esdal College of Drenthe College die de 
opleiding voor SAW volgen. Deze studenten verrichten meestal onderwijsondersteunende 
activiteiten. 
 

Enkele punten die van belang zijn voor ouders. 
Wijze van vervanging bij ziekte, ADV, studieverlof, scholing. 
Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in 
verband met ziekte of recht op compensatieverlof (het vroegere ADV) of in verband met 
het volgen van scholing. 
Via de locatieleider wordt in overleg met de afdeling onderwijs van de gemeente Emmen 
een invalleerkracht/vervanging geregeld. Dit gebeurt met grote zorg zodat de continuïteit 
gewaarborgd is/wordt. 

6. De Ouders 
Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het 
onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een 
actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige 
invloed op het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook de bedoeling ouders op 
verschillende manieren te betrekken bij het reilen en zeilen van de school. Een goed 
contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke 
gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee 
van uw kind. Wij stellen het ook op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis 
op de hoogte houdt. Vast staat dat een goede samenwerking tussen school en thuis het 
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welbevinden van een kind bevordert. Het kan gebeuren, dat u het ergens niet mee eens 
bent. Bespreekt u dit dan eerst met de leerkracht van uw kind. Als u het samen niet op 
kunt lossen, schakel dan de directeur in, om een oplossing te zoeken. 
 

Inbreng ouders in de school 
De medezeggenschapsraad (M.R.) 
Een school zonder medezeggenschap is vandaag de dag moeilijk voor te stellen. De 
gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en de 
organisatie van het onderwijs op school. Het onderwijs vormt een belangrijk onderdeel 
van de vorming en opvoeding van onze kinderen. Het is daarom van groot belang dat 
ouders van hun recht gebruik maken om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad 
en zo op democratische wijze het beleid van de school mede kunnen bepalen. De 
medezeggenschapsraad van de Meester Vegterschool bestaat uit vier leden: twee ouders 
en twee leerkrachten met elk verschillende bevoegdheden. Wanneer het bijvoorbeeld 
gaat om personeelsaangelegenheden of de vaststelling van het schoolwerkplan heeft de 
oudergeleding een adviesrecht en de leerkrachtgeleding instemmingsrecht. 
Ieder lid van de medezeggenschapsraad dient te weten wat zijn of haar rechten en 
plichten zijn. De mogelijkheden van de medezeggenschapsraad worden bepaald door de 
Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO) en het reglement van de MR. De 
medezeggenschapsraad heeft vijf belangrijke rechten. De belangrijkste twee zijn het 
adviesrecht en het instemmingsrecht. De drie anderen zijn het informatierecht, het recht 
op overleg en het initiatiefrecht. 
 
 

 Adviesrecht. 
Het adviesrecht is de eerste bijzondere bevoegdheid van de MR. Bij een aantal 
gelegenheden moet de MR door het bevoegd gezag (het college van B&W) om advies 
worden gevraagd. Het adviesrecht kan van invloed zijn op het uiteindelijk te nemen 
besluit van het bevoegd gezag. 
 

 Instemmingsrecht. 
Voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten heeft het bevoegd gezag 
vooraf de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat het besluit niet mag worden 
uitgevoerd als deze instemming ontbreekt. 
 

 Informatierecht. 
De medezeggenschapsraad heeft informatie nodig om zijn taken goed te kunnen 
vervullen en als een volwaardige gesprekspartner van het bestuur te kunnen 
functioneren. Deze informatie is in veel gevallen afkomstig van het bevoegd gezag of van 
de schooldirectie. 
 

 Recht op overleg. 
Het bevoegd gezag moet de MR in de gelegenheid stellen de algemene gang van zaken in 
de school met dat bevoegd gezag te bespreken. 
 

 Initiatiefrecht. 
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. 
Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen. Dit 
initiatiefrecht geeft de MR dus de mogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken aan 
het bevoegd gezag, bijvoorbeeld in beleidszaken of als er op allerlei onderdelen voor de 
school verbeteringen mogelijk zijn. 
 

De normale gang van zaken op onze school is gelukkig niet zo formeel als bovenstaande 
zou doen vermoeden. De overleglijnen zijn vaak heel direct, wat lange vergaderingen 
vaak overbodig maakt. Het werkt niet altijd zo, er zijn natuurlijk vergaderingen nodig om 
tot een goed overleg te komen. In deze vergaderingen worden ook zaken besproken die 
door de ouders naar voren worden gebracht. Ook is er regelmatig overleg tussen MR/OR 
en personeel. 
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“IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KUN JE ZEGGEN WAAR HET OP STAAT.” 
De ouderraad. (O.R.) 
De ouderraad heeft tot taak om de bloei van de school te bevorderen, belangstelling voor 
de school aan te kweken en contact te onderhouden met de in de schoolkring aanwezige 
verenigingen en/of buurtwerkcomités.  
De ouderraad bestaat momenteel uit zeven leden. Dit zijn ouders/verzorgers waarvan de 
leerlingen bij de school zijn ingeschreven. De zittingsduur kan twee keer twee jaar zijn. 
De jaarlijkse verkiezing vindt plaats in de maand oktober of november. Uit hetzelfde 
gezin mag maar 1 ouder vertegenwoordigd zijn in de ouderraad.  
Er is in de ouderraad een rooster van aftreden dat voor iedereen ter inzage ligt in school. 
De verdere taken van de ouderraad zijn het organiseren van buitenschoolse activiteiten. 
Verder komt de ouderraad vier keer per jaar bijeen. Daarnaast hebben we nog de 
gezamenlijke vergaderingen met Medezeggenschapsraad en schoolteam. Deze vinden 
drie à vier keer per jaar plaats. 
 

Ouderactiviteiten. 
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Zonder hen zouden we veel dingen niet 
kunnen doen. Onze school doet nooit tevergeefs een beroep op de ouders. Als lid van de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen ze een belangrijke rol in de school. Naast 
de leden van de OR en de MR zijn er talrijke ouders, die zich inzetten op allerlei 
gebieden. 
De activiteiten kunnen we als volgt onderverdelen: 
schoolse activiteiten              buitenschoolse activiteiten 
fluorspoelen                                   avondvierdaagse 
bibliobus        hulp bij sport en spel 
werkgroep “Hoofdluis”                        voetbaltraining 
schoolkrant     handbaltraining 
overblijven     korfbaltraining 
                                           schoonmaakwerk 
                                                      klussen in en om de school 
                                               
Informatievoorziening aan ouders 

 Informatiekalender (aan het begin van het schooljaar) 

 nieuwsbrief (wekelijks) 

 ouderavond, contactavond, inloopavond  

 schoolkrant (4 keer per jaar) 

 website 

Ouderbijdrage 
Aan ouders wordt gevraagd om jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind te betalen voor 
het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden de extra activiteiten bekostigd die in 
schoolverband worden georganiseerd. 
Het gaat om de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstviering, paasactiviteiten, 
feestelijke ouderavond, afscheid groep 8, sportdag  en de laatste schooldag. 
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling en wijziging  van 
de ouderbijdrage en de bestemming daarvan. 
De ouderbijdrage is € 21,00 per kind. U kunt  dit  overmaken op rekeningnummer 
NL24ABNA 055.05.00.057 t.n.v. OBS Meester Vegter. 
Wilt u bij het overmaken de naam en de groep van uw kind(eren) vermelden. 
Als u de ouderbijdrage niet kunt/wilt betalen, verzoeken wij u hierover contact met ons 
op te nemen. 
Soms kan er bij betalingsproblemen voor schoolfonds, schoolreis of sportdeelname ook 
een beroep gedaan worden op:  
Stichting Leergeld Emmen e.o.  



 22 

Telefoon: 06-27289980 
Mailadres:leergeldemmen@live.nl 
Website: www.participatiewebshop.emmen.nl 
  
Schoolreisbijdrage 
Elk jaar wordt aan ouders een bijdrage voor de schoolreis gevraagd. Deze bijdrage wordt 
jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond. Mochten er ouders zijn, die om welke 
reden dan ook de schoolreis voor hun kind(eren) niet kunnen betalen, dan wordt er in 
overleg met de directie naar een oplossing gezocht. Het uitgangspunt is, dat alle 
leerlingen meegaan op schoolreis. Gaan er ondanks alles toch nog één of meerdere 
leerlingen niet mee, dan worden die leerlingen in school opgevangen.  
 

(school)Verzekering 
De wettelijke aansprakelijkheid van leerkrachten en overig personeel van gemeentelijke 
scholen evenals leden van o.r/m.r en personen werkzaam in het kader van 
ouderparticipatie is geregeld binnen de w.a. polis van de school. Schade aan 
eigendommen van leerlingen en letselschade  vallen onder  de eigen w.a. verzekering 
van de veroorzaker.  

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
 
Onderwijs inhoudelijk 
 
Weer samen naar school. 
Deze term wordt gebruikt om aan te duiden dat het aantal leerlingen dat van het 
basisonderwijs naar het speciaal basisonderwijs (s.b.o.) gaat, verkleind moet worden. 
Nu is het zo dat onze school er zich in het verleden niet aan ‘bezondigd’ heeft om veel 
kinderen naar het speciaal basisonderwijs te verwijzen. Indien het ook maar enigszins 
mogelijk was, hebben wij deze leerlingen zelf op school ‘opgevangen’. Niettemin krijgen 
wij, zoals alle scholen, te maken met een verhoogde toelatingsdrempel voor het speciaal 
basisonderwijs. 
Er is hiervoor een provinciale verwijzingscommissie ingesteld, die de aanmelding van een 
leerling heel uitgebreid onderzoekt. Men wil daarmee bereiken dat kinderen ‘langer’ op de 
basisschool blijven en slechts bij onoverkomelijke moeilijkheden worden verwezen. Mocht 
een kind in het reguliere klassenverband moeilijk mee kunnen komen, dan zal allereerst 
door de leerkracht gezocht worden hier iets aan te doen. Daarbij kan een beroep worden 
gedaan op hulp en advies van de Interne Begeleider, dat is een leerkracht die er voor 
opgeleid is om andere leerkrachten te begeleiden in hun hulp aan kinderen met leer- 
en/of opvoedingsmoeilijkheden. We kunnen hulp inschakelen vanuit het Samenwerkings 
verband. (zie verderop in deze gids de gegevens van het SWV)  
 

Nascholing 
Om op allerlei gebieden van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs op de hoogte te 
blijven, volgt het schoolteam jaarlijks diverse cursussen. Deze cursussen hebben als doel 
de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. 
 
Materieel 
Onze school ‘staat er goed op’. Het nodige onderhoud is de laatste jaren steeds tijdig 
gepleegd. Meldingen m.b.t. het materieel worden serieus genomen en keurig afgehandeld 
via het centrale meldpunt van onze gemeente.  
 
Zorg voor de relatie school en omgeving 
Onze school heeft ook contacten met andere scholen en instellingen: 
 

http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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Samenwerking met buurtscholen: Onze school staat niet in de nabijheid van andere 
basisscholen. Het dichtst bij staan o.b.s. “’t Eenspan” aan de Oosterstraat en o.b.s. “De 
Barg” in Bargeres. Voor zover het nodig is hebben we daar contact mee. Ook met andere 
scholen is regelmatig overleg. Over en weer worden er materialen van elkaar geleend. 
 
Samenwerking met S.B.O. scholen: Met S.B.O. scholen wordt bedoeld; scholen voor 
speciaal basisonderwijs. In de gemeente Emmen is dit de “Catamaran”. Voorheen 
bestond deze school uit  “De Veenkampen” en de “Hegen”. Beide scholen zijn met ingang 
van het schooljaar 2000-2001 gefuseerd. 
 
Samenwerking met welzijnsinstellingen: 
a.  De schoolartsendienst onderzoekt één keer per jaar een groep  leerlingen in de 

onderbouw en groep 7. 
b.  De logopedische dienst controleert jonge kinderen op spraakproblemen en verwijst hen 

zonodig door. 
c.  We kunnen op afroep gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk. 

 
Kunst- en cultuurinstellingen: 
Er is een goede samenwerking met de Schoolbibliotheek en we nemen deel aan het 
Kunstmenu van de gemeente Emmen. 
 
Samenwerking met de buurtvereniging: We onderhouden een prima relatie met het 
bestuur van de buurtvereniging. De buurtvereniging wrodt betrokken bij gezamenlijke 
acties zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse buurtfeest.  
 

8.  De resultaten van het onderwijs. 
Rapportage over de vorderingen in basisvaardigheden. 
De eisen die onze ingewikkelde maatschappij aan het opgroeiende, lerende kind stelt, 
zijn steeds groter geworden. Onze school speelt daarop in door op een kindvriendelijke 
manier zo goed mogelijk onderwijs te geven. De onderwijsresultaten zijn natuurlijk voor 
een deel afhankelijk van het kind zelf; het komt met een bepaalde aanleg op school en 
voor een deel ook van het onderwijs dat het kind op school ontvangt. Een leerkracht, die 
een bepaald stuk leerstof heeft behandeld met de leerlingen, zal dit vaak willen 
controleren d.m.v. een proefwerk, een toets, een dictee e.d. Deze toetsen, die bij 
bepaalde leerboeken horen, kunnen op hun beurt weer nagetrokken worden of ze voldoen 
aan de landelijke norm. Dit heet een leerlingvolgsysteem.  
Wat zijn de concrete resultaten van het gegeven onderwijs?  
Wij hebben het leerlingvolgsysteem van CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) 
ingevoerd. Deze toetsing, die enkele keren per jaar plaatsvindt, geeft de uitslag, de 
waardering aan met 5 scores, I t/m V, waarbij I de hoogste en V de laagste score is. 
Geeft de score aan dat een kind een III, IV of V waardering heeft, dan wordt met de 
interne begeleider, (dat is een leerkracht die er voor opgeleid en aangesteld is om 
problemen met de groepsleerkracht te bespreken) overlegd welke hulp kan worden 
geboden aan een bepaald kind, aan meer kinderen of soms een hele groep. 
Het CITO ontwikkelt toetsen voor allerlei vakken, maar op dit moment gebruiken wij de 
volgende toetsen: 

 Technisch lezen (DMT) groep 3 t/m 8 
 Technisch lezen (AVI) groep 3 t/m 8 
 Technisch lezen (tempo) groep 3 t/m 5 
 Woordenschat  groep 3 t/m 7 
 Begrijpend lezen   groep 3 t/m 8 
 Spelling (SVS)  groep 3 t/m 8 
 Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8 
 Rekenen voor kleuters groep 1 en 2 
 Entreetoets    groepen 7 
 Eindtoets    groep 8 
 SCOLL (Kwintessens) groep 1 t/m 8 
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RESULTATEN EINDTOETS CITO: 
De leerlingen van groep acht nemen ieder jaar deel aan de Eindtoets Cito. 
De resultaten worden na afloop terug gegeven in de vorm van een schoolrapport. Het is 
voor de school van groot belang om op het niveau te scoren, conform de verwachtingen 
van de inspectie van onderwijs. Hierbij een overzicht van de afgelopen vier jaren: 
2012: 537,6 (inspectienorm: 532,3) 
2013: 532,6 (inspectienorm: 533,2) 
2014: 537,6 (inspectienorm: 535,5) 
2015: 540,5 (inspectienorm:  
2016: 537,4 (inspectienorm:   
Uit deze cijfers blijkt dat we in de afgelopen vijf jaren vier keer ruim boven de 
inspectienorm scoren. In 2013 blijven we helaas 0,6 onder de inspectienorm. Hier is 
echter een duidelijk verklaring voor gegeven in het schooljaarverslag van dat schooljaar. 
We mogen trots zijn op het feit dat we over het algemeen met de eindopbrengsten ruim 
boven de vastgestelden inspectienormen scoren. 
 
Uitstroom speciaal onderwijs(1) en voortgezet onderwijs(2) 
- Uitstroom(1) 

Schooljaar 2011-2012 zijn er 2 leerlingen verwezen naar een vorm van s.o. 

Schooljaar 2012-2013 zijn er 3 leerlingen verwezen naar een vorm van s.o. 

Schooljaar 2013-2014 is er 1 leerling verwezen naar een vorm van v.s.o. 

Schooljaar 2014-2015 is er 1 leerling verwezen naar een vorm van s.o. 

Schooljaar 2015- 20-16 is er 1 leerling verwezen naar een vorm van v.s.o. 

 

- Uitstroom (2) 
 
Schooljaar 2012 – 2013 verlieten 13 kinderen onze school, waarvan  
 

 23,1 % naar HAVO – VWO 
 

 15,4 % naar TL - HAVO 
 

 23,1 % naar VMBO – KB 
 

 23,1 % naar VMBO – BB 
 

 15,3 % naar Praktijkonderwijs 
 
 
Schooljaar 2013 – 2014 verlieten 11 kinderen vanuit groep acht onze school, waarvan  
 

 27 % naar HAVO – VWO 
 

 27 % naar GL 
 

 9,5 %  naar TL 
 

 27 % naar VMBO – KB 
 

 9,5 % naar Praktijkonderwijs 
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Schooljaar 2014 – 2015 verlieten 6 kinderen vanuit groep acht onze school, waarvan  
 

 33 % naar HAVO – VWO 
 

 50 %  naar TL 
 

 17 % naar VMBO – BB 
 

 
Schooljaar 2015 – 2016 verlieten 12 kinderen vanuit groep acht onze school, waarvan  
 

 33 % naar HAVO – VWO 
 

  59 %  naar TL 
 

 8 % naar VMBO - BB 
 

 
Vanuit groep 7 stroomde er 1 leerling uit richting Speciaal onderwijs 
 
 

9. Veiligheidsbeleid 
 
Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige 
leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige 
omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten 
naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen.  Een school is veilig als de sociale, 
psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van 
anderen wordt aangetast. Een veilige school is: 
- een plek waar rust heerst,  
- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig  
  weten,  
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.  
 
Een veilige school is het meest gebaat bij een heldere en duidelijke gezamenlijke aanpak. 
De opzet en organisatie van het veiligheidsbeleid is complex en vergt een langdurige 
inzet van meerdere personen in verschillende functies binnen de schoolorganisatie, veelal 
in samenwerking met andere partijen buiten school, zoals Politie, Gemeente, Bureau 
Jeugdzorg e.d.  
 
Het veiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale , psychische en fysieke 
veiligheid.  
De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, geweld, 
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de 
school kunnen voorkomen. De fysieke veiligheid heeft te maken met de inrichting van het 
gebouw.  
We streven naar een leef-en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich 
veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale 
binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal 
mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.  
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele 
intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te 
voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om 
verdere escalatie te voorkomen. 
Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school 
te voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en  
-omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen  
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zich daarbinnen veilig gedragen. 
 
Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het veiligheidsbeleid van de 
school.  
U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de locatieleider. 
 

10. De bijlagen bij de schoolgids 2016-2017 
De onderstaande bijlagen zijn in bezit van school. Indien de school niet beschikt over een 
bijlage, is de instelling vermeld waar men terecht kan voor informatie . De afdeling 
onderwijs beschikt eveneens over genoemde bijlagen.  
  

Bijlage      
 
 Leerplicht       in bezit van school 

Schorsing + verwijdering     in bezit van school 
 Noodprotocol vervanging     in bezit van school 
 Protocol Voorbehouden en Risicovolle handelingen in bezit van school 
 Vrijwillige ouderbijdrage     VOS/ABB ( internet) 

Overblijfreglement   schoolspecifiek  
Hoofdluisreglement                                          schoolspecifiek 

 Plattegrond van de school     zie bijlage 1 
 Klachtenprocedure      zie bijlage 2 
 Schooltijden en onderwijsleertijd per leerjaar  zie bijlage 3 
 Stichting Leergeld Emmen e.o./Buurtsportcoaches zie bijlage 4 
 GGD Drenthe       zie bijlage 5 
 Vakantieregeling 2016-2017    zie bijlage 6 
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Bijlage 1: Plattegrond van het schoolgebouw. 
 

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    

                    

                    
                    
                    

                    

                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
 
 

Bijlage 2: Klachtenprocedure 
 
Klachtenprocedure 
We vinden het belangrijk dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. 
Wij willen uitgaan van respect en zorg voor elkaar. 
 
Soms lijkt het wel of discriminatie, agressie, geweld en ongewenste intimiteiten er 
gewoon bij horen, dat je het maar moet accepteren. Dat is niet zo. Daarom is er op deze 
school een klachtenregeling. 
 
Die klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: leerlingen, 
leerkrachten en anderen. 
 
Natuurlijk, de meeste klachten kunnen prima met de leerkracht en/of de directeur in 
overleg worden opgelost tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Maar dat lukt niet 
altijd. Dan moet er een andere oplossing gezocht worden. Want je zo maar neerleggen bij 
een situatie die je absoluut niet wilt, dat kán niet. Uw kind kan het gevoel van vrijheid en 
zelfstandigheid kwijtraken. Onbewust zal het dan steeds opnieuw proberen die nare 
situatie te vermijden waar het eerder in verzeild raakte. Onze school vindt dat dit niet 
mag gebeuren. 
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Hoe werkt die klachtenregeling? 
 
Die regeling zit helemaal niet zo ingewikkeld in elkaar. Op elke school is een 
contactpersoon aangesteld. Die contactpersoon lost het probleem niet op. Maar die man 
of vrouw weet wel heel goed bij wie je moet zijn. In de meeste gevallen is dat een 
vertrouwenspersoon. Die werkt niet op de school van uw kind. Dat heeft voordelen: zo 
iemand kan zonder vooroordelen de klacht behandelen.  
 
Bovendien weet hij of zij precies welke weg je verder kunt bewandelen. Daar worden u en 
uw kind bij geholpen. Zo nodig krijgt u hulp bij het inschakelen van politie of justitie. 
 
De gevolgen voor de dader kunnen ernstig zijn: berisping, schorsing, ontslag of 
verwijdering. Wilt u meer weten over de klachtenprocedure? 
Op de school van uw kind en bij het bestuur van onze school ligt een uitgewerkte 
klachtenprocedure ter inzage. Vraag daar naar! 
Ook op de school van uw kind is dus een contactpersoon. Aarzel niet om contact op te 
nemen als dat nodig is. Dat kan ook telefonisch. Uw klacht wordt met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
Daar kunt u op rekenen! 
 
Contactpersoon van onze school is Irene Kleinenberg 
 
Vertrouwenspersoon:  Mirjam Meinders & Herman Zoetelief 
     Parallelweg 36 7822 GM Emmen 
     Tel: 0591-680850 
     Stichting Welzijnsgroep Sedna  
 
Landelijke klachtencommissie: Postbus 162, 
     3440 AD Woerden 
     Tel: 0348-405245 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3: De schooltijden 
De lestijden, die wij dit schooljaar in onze school hanteren, zijn als volgt ingedeeld: 
Groep 1 & 2: 
Totaal aantal uren: 21,75 

 

DAGEN OCHTEND MIDDAG UREN 

Maandag 8.30-12.00 vrij 3.50 uren 

Dinsdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Woensdag 8.30-12.15 vrij 3.75 uren 

Donderdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Vrijdag 8.30-12.00 vrij 3.50 uren 
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Groep 3 & 4: 
Totaal aantal uren: 23,75 

 

DAGEN OCHTEND MIDDAG UREN 

Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Dinsdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Woensdag 8.30-12.15 vrij 3.75 uren 

Donderdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Vrijdag 8.30-12.00 vrij 3.50 uren 

 
 
Groep 5 t/m 8: 
Totaal aantal uren: 25,75 

 

DAGEN OCHTEND MIDDAG UREN 

Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Dinsdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Woensdag 8.30-12.15 vrij 3.75 uren 

Donderdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

Vrijdag 8.30-12.00 13.15-15.15 5.50 uren 

 
 

In de wet op het Primair Onderwijs staat de eis dat de kinderen in groep 1 t/m 4 
minimaal 880 uren les per schooljaar moeten volgen. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
moeten tenminste 1000 lesuren volgen. Bovendien mag een schooldag niet langer duren 
dan 5.50 uren. Door het hanteren van bovenstaande urentabel voldoen wij aan deze 
gestelde eisen. 
 
Contactgegevens samenwerkingsverband 2202-PO Emmen & Borger-Odoorn  
Postadres samenwerkingsverband 2202-PO: 
SBO Toermalijn, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM, EMMEN. 
 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met; Mevrouw Janet Ramaker, 
procesondersteuner passend onderwijs, email: info@swv2202.nl 
of met De heer Roel Weener, coördinator passend onderwijs, 
email: info@swv2202.nl, telefoon: 06 120 608 63 
 
Informatiepunt passend onderwijs  
Voor ouders, schoolbesturen en coördinatoren. 
Postadres 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 
Website: www.passendonderwijs.nl 
Telefoonnummer: 070 412 42 55 bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur 
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Bijlage 4: Stichting leergeld Emmen e.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 S t i c h t i n g   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
E m m e n  e . o .  

 

“Alle kinderen mogen meedoen”,  
 
Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele 
activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders 
in de gelegenheid stellen om wel mee te mogen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, 
of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken van de computer. 
 
Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers; 

 met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar 
 met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm 
 die in de gemeente Emmen wonen  
 die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de gemeente  

      Emmen* , tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen de kosten van  
      onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen. 
 
Hoe werkt Leergeld Emmen; 

 De ouder/verzorger dient een aanvraag in 
 Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek. 
 De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria voldaan is 
 Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd wordt. 
 Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d 

 
Meer informatie is te verkrijgen: 

 via de website www.leergeld.nl  (onder kopje De Regio’s) 
 door contact op te nemen met de coördinator, tel. 06-27289980 
 door het sturen van: een e-mail  ( leergeldemmen@live.nl ) of brief/ 

antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97 - 7800 AB  Emmen) 
 

Buurtsportcoaches 
In de gemeente Emmen zijn buurtsportcoaches werkzaam. Angelique 
Bloemberg, Hugo Luikens en Marloes Jongebloed zijn werkzaam in 
kwadrant 2, waarbij ze de wijken Angelslo, Bargeres, Delftlanden, 
Emmen-Centrum en Emmerhout bedienen. De buurtsportcoaches houden 
zich voornamelijk bezig met het organiseren van onderschoolse en 
naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen in het 
kader van de Brede School, het aanbieden van “extra beweeguren”, het 
stimuleren van sportdeelname door middel van het project “Sport jij ook?” 
en het stimuleren van een gezonde- en actieve leefstijl. Voor vragen aan 

http://www.leergeld.nl/
mailto:leergeldemmen@live.nl
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de buurtsportcoaches kunt u een mail sturen naar het gezamenlijke 
mailadres: bsc2@emmen.nl of bellen naar Angelique (06-29269814), 
Hugo (06-29278628) of Marloes (06-29269817).  

 
“Extra beweeguur”  

De buurtsportcoaches bieden groepslessen Motorisch Remedial Teaching 
aan onder de naam “extra beweeguur”.  Het doel van deze lessen is dat 
kinderen op een laagdrempelige manier samen met andere kinderen 
werken aan het bewegen, werken aan hun zelfvertrouwen en leren 
samenwerken. Er wordt gewerkt in een klein groepje. Tijdens de lessen 
komen verschillende sport- en spelonderdelen aan bod. Uiteraard zijn de 
lessen afgestemd op de behoefte van uw zoon/dochter. Deze lessen 
vinden na schooltijd plaats. Mocht u denken dat uw kind in aanmerking 
komt voor deze lessen, dan kunt u een mail sturen naar het gezamenlijke 
mailadres: bsc2@emmen.nl of bellen naar Angelique (06-29269814), 
Hugo (06-29278628) of Marloes (06-29269817). 

 
“Sport jij ook?”  

Het project “Sport jij ook?” is erop gericht sportdeelname van 
basisschoolkinderen te vergroten. Het project richt zich op het wegnemen 
van drempels voor kinderen en hun ouders om lid te worden van een 
sportvereniging en/of het volgen van zwemles. Wilt u graag hulp bij het 
uitzoeken welke sport goed bij uw kind past of bij een lidmaatschap van 
een sport of bent u op zoek naar zwemlesmogelijkheden voor uw kind, 
dan kunt u een mail sturen naar het gezamenlijke mailadres: 
bsc2@emmen.nl of bellen naar Angelique (06-29269814), Hugo (06-
29278628) of Marloes (06-29269817). 
 

Jeugdsportfonds  
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die 
leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te 
betalen of om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen 
betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de 
sportattributen. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het 
jeugdsportfonds, maar de buurtsportcoaches kunnen dit wel aanvragen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de buurtsportcoaches door een 
mail te sturen naar het gezamenlijke mailadres: bsc2@emmen.nl of bellen 
naar Angelique (06-29269814), Hugo (06-29278628) of Marloes (06-
29269817).  
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Bijlage 5: GGD Drenthe 

 
De GGD voor leerlingen van het basisonderwijs 
 
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen de 
volgende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.  
 
Screening in groep 2 en 7 
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente  
jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met 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. 
 
Wie houdt het spreekuur? 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of een centrale plaats. 
Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.  Mentoren en intern begeleiders kunnen 
ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de ouders daarvoor toestemming 
hebben gegeven. 
 
Het zorgteam 
Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts & 
jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders. 
 
Logopedie  
Op de meeste scholen wordt een logopedische screening aangeboden in groep 2 door een 
logopediste van GGD Drenthe. Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over 
logopedie. 
 
Afspraak maken? 
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.  
Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.  
088-2460246 (ma-vr  08.00 - 16.00 uur)  jgz@ggddrenthe.nl  
 
Vaccinaties 
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)  
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Deze worden tegelijkertijd gegeven. 
Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen 
baarmoederhalskanker. Een oproep voor vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling 
gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op 
school zijn. 
 

http://www.ggddrenthe.nl/logopedie
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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Bijlage 6: VAKANTIEREGELING 2016-2017 

 
Herfstvakantie:    15 t/m 23 oktober 2016 
 
Kerstvakantie:    24 december 2016 t/m 8 januari 2017 
 
Voorjaarsvakantie:     18 t/m 26 februari 2017 
 
Goede vrijdag en Tweede paasdag:  14 en 17 april 2017 
 
Koningsdag     27 april 2017 
 
Meivakantie      22 t/m 30 april 2017 
 
Bevrijdings Dag    5 mei 2017 
 
Hemelvaartsdag + vrijdag    25 en 26 mei 2017 
 
Pinkstermaandag + extra vrije dag en 5 en 6 juni 2017 
 
Zomervakantie:    22 juli t/m 3 september 2017 
 

 

 
   
       
   
       
       
      
       
       
       
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


