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Een woord vooraf. 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij presenteren wij u  onze jaarlijkse schoolgids. 
De schoolgids is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de Medezeggenschaps Raad 
(MR), het team en de directie.  
 
Onze schoolgids kan voor u als ouder en als ouder van mogelijk toekomstige leerling(en) van  
onze school dienen als een informatiebron van de school. De gids geeft behalve informatie over 
tal van activiteiten van de school ook informatie over wat u van ons als school mag verwachten 
en over de school in zijn totaliteit, zoals: samenstelling van het team, medezeggenschapsraad en 
ouderraad. 
Zaken als schooltijden, gymnastiekuren, groepenverdeling, vakantierooster, ouderactiviteiten,  
werkwijze, zorg voor de leerlingen, e.d. treft u eveneens in deze gids aan. 
 
Deze gids wordt elk jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar, na goedkeuring door de MR, aan 
de ouders aangebodenHet is voor het maken van deze gids belangrijk om te weten of de informatie 
voldoende is. 
Wanneer u opmerkingen heeft over deze gids of aanvullingen weet, horen wij dit graag. Bij 
belangrijke wijzigingen zullen we u hiervan op de hoogte stellen. 
 
Deze gids is ook  te lezen via onze website: www.obsanloo.nl  
 
We hopen dat u onze gids met veel plezier zult lezen en  dat ook dit cursusjaar voor de door u aan 
ons toevertrouwde kinderen een plezierig en succesvol schooljaar mag worden. 
Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom wanneer u iets nader toegelicht wilt hebben. 
 
 
 
 
 
 

Namens het team van 
de o.b.s. Anloo, 

 
Ruud Mulder 
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1.1 De school 
 
 Naam:   O.B.S. Anloo 
 Adres:   Kerkbrink 2 9467 PH Anloo 
 Email:    anloo@primah.org 
 Telefoon:   0592-272079 
 Website:   www.obsanloo.nl 
 
1.2 De directie 
     Directeur: dhr. R.S.Mulder 
     Telefoon: 0592 272079 
     Email:  directie.anloo@primah.org 
 
 
1.3 Geschiedenis en situering van de school 
 

Al sinds enkele eeuwen  is er volgens gegevens uit het 
rijksarchief sprake van onderwijs in het dorp Anloo. In 
de 19e eeuw stond er reeds een school op de huidige 
locatie. De school is een aantal malen tamelijk rigoureus 
verbouwd. De school is gesitueerd in de oude kern van 
het dorp Anloo tegenover de kerk. Aan de Kerkbrink 
bevinden zich de parkeerplaatsen voor de school. 
Tot 1985 was de school een typische dorpsschool voor 
het dorp Anloo. In 1985 kwamen, door opheffing van de 
school in Anderen, de leerlingen uit Anderen ook naar 
onze school en sinds de school gefuseerd is met de 

school uit Gasteren in 1993 komen ook de leerlingen uit Gasteren naar onze school. Hierdoor 
heeft de school nu een streekfunctie. De Stichting Stroomdal Expres verzorgt het 
leerlingenvervoer naar onze school vanuit de dorpen Anderen en Gasteren. 
De school is gehuisvest in een modern gebouw en vormt een multifunctionele eenheid met 
een dorpshuisvoorziening. Achter de school ligt een schoolplein met speeltoestellen en een 
grote zandbak en een beschut speelveld, waar het voor de kinderen in een rustige omgeving 
veilig en vertrouwd spelen is. Achter op het terrein is een bosje met daarin een natuurpad. 
Het bosje maakt deel uit van Het Stroomdallandschap van de Drentse Aa. 
 
1.4 Schoolgrootte 
 
De school telt op dit moment 35 leerlingen 
en er werken  5 onderwijskrachten met 
daarnaast vakleerkrachten voor gymnastiek 
en Humanistisch Vormings Onderwijs en/of 
godsdienstonderwijs. Voor 1 ochtend per 
week heeft de school administratieve 
ondersteuning en 2 ochtenden per week 
werkt er een vaste vrijwilliger als conciërge 
op school.Ook hebben we dit jaar voor ruim 
4 uur een onderwijsassistent. 
 
 
1.5 De openbare school 
 
Onze school is een openbare school. 
Wij leven samen in een maatschappij die ingewikkeld en veelzijdig is. Wij zijn er mede 
verantwoordelijk voor dat we onze kinderen hierop goed voorbereiden, zodat ze straks hun 
weg kunnen vinden in een veelheid van mogelijkheden; zich als mens kunnen ontplooien en 
zich in de maatschappij een eigen gekozen plaats kunnen verwerven. Dat houdt in dat we de 
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kinderen moeten leren kiezen, rekening houdend met alle positieve en negatieve zaken en 
met respect voor de gevoelens en de overtuiging van anderen. Samen op weg naar een 
toekomst waarin verdraagzaamheid en respect tot ontwikkeling kunnen komen. Een eerste 
stap hiertoe zetten wij door ruimte te bieden als een school, waar alle geloven, 
levensovertuigingen, rassen, seksen en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n school is een 
openbare school: onze school. 
 
1.6 Bereikbaarheid van de school 
 
We willen als school ‘laagdrempelig’ zijn. We hechten hieraan veel 
waarde.  
De school wil voor iedereen uitnodigend en gemakkelijk 
toegankelijk zijn. 
Voor en na schooltijd kan men altijd een afspraak maken met de 
groepsleerkracht of de directie van de school.  
 
Email: mailen met de school ter uitwisseling van allerlei informatie is ook mogelijk. 
U kunt ons bereiken onder: anloo@primah.org 
 
U kunt onze website vinden onder: www.obsanloo.nl   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT   
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2.1 Missie  
 
De O.B.S. Anloo is een openbare school met een veilige leeromgeving waarin iedereen zich 
optimaal kan ontplooien. Het is een school waar de leerling, de leerkracht en de ouder 

samen  

 
met plezier naar toe gaan, waar we respectvol naast elkaar staan en accepteren dat zich 
verschillen voordoen. 
 
Het onderwijs op onze school berust op drie pijlers. 
We zijn een openbare school die moet voldoen aan de Wet voor het primair onderwijs. 
Daarnaast zorgt het “openbaar school” zijn voor specifieke uitgangspunten. 

Ten derde is het van 
belang om te weten 
welke aanpak de 
school door de jaren 
heen heeft en welke 
uitgangspunten voor 
de toekomst zijn 
gekozen. 
 

2.2 Schoolprofiel van de Openbare Basisschool Anloo 

Het credo van de school:  samen                                      

 
De Openbare Basisschool Anloo is een dorpsschool met een 
streekfunctie. 
Vanaf 1985 bezoeken de leerlingen uit Anderen onze school en 
vanaf 1993 ook de leerlingen uit Gasteren. 
Onze school valt onder het bestuur van de stichting PrimAH en 
is één van de twaalf openbare basisscholen in Aa en Hunze.  
De leerlingen zijn verdeeld over 3 combinatiegroepen. De 
school heeft een aantal kenmerken: 
 

 het gevoel van veiligheid en een prettige sfeer vinden we erg belangrijk 
 rust orde en regelmaat eveneens 
 de school heeft als credo samen, samenwerking tussen school, ouders,    

leerlingen, leerkrachten en de drie dorpen 
 we zijn een laagdrempelige school met een goede ouderbetrokkenheid 
 Stichting Stroomdalexpress verzorgt het vervoer naar school 
 we willen passend onderwijs bieden aan alle kinderen in al haar aspecten 
 een onderdeel daarvan is het meer bewegen “tijdens” het onderwijs 
 

2.3 Visie en beleid 
 
De OBS Anloo moet een veilige, prettige leeromgeving zijn, met duidelijke en directe 
instructie op niveau voor elk kind. We willen kwaliteit leveren op het gebied van onderwijs en 
buitenschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een goede interactie tussen ouders, 
leerlingen en leerkrachten 
Door het geven van instructie volgens het Expliciete Direct Instructie Model (EDIM), door 
goed klassenmanagement,  door het maken van trendanalyses van de toetsgegevens en met 
oog voor het welbevinden van onze leerlingen willen we dat onze leerlingen het maximale  
kunnen bereiken, respectvol met elkaar omgaan, vertrouwen in zichzelf, elkaar en hun 
toekomst hebben. 
 
2.4 Personeel en management 
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Het team van de OBS Anloo leert van elkaar en maakt gebruik van elkaars kwaliteiten. 
Daarbij zorgen we voor een goede communicatie, respecteren we elkaar en bouwen we 
samen aan het wij-gevoel. 
We willen werken met vrijheid in gebondenheid. 
Voor het personeel willen we een veilige omgeving creëren, waarin ze gewaardeerd worden. 
Er is ruimte voor gezamenlijke en persoonlijke ontwikkeling. We werken als team met een 
open houding in een professionele cultuur.  
Er wordt gezorgd voor optimale werkomstandigheden en er is een aanbod van scholing 
(zowel individueel als teambreed). Door te zorgen voor een evenwichtige planning, 
ondersteuning en uitvoering wordt er zoveel mogelijk aangestuurd op ieders kwaliteiten.  
 
2.5 Cultuur en klimaat 

 
We willen het goede uit het verleden bewaren en 
streven in een sfeer van openheid, eerlijkheid, 
saamhorigheid en met respect voor elkaar via 
professionalisering naar verbetering van ons 
onderwijs. Er is aandacht voor een duidelijke 
structuur d.m.v.het  Directe Instructie Model. We 
werken met groepsoverzichten en groepsplannen 
verder aan de ontwikkeling van ons onderwijs. 
Het sociaal emotionele aspect vinden we erg 
belangrijk. 
 
 
 

 
Bijzonderheden, waar we trots op zijn:  

 het gevoel dat we heel veel samen doen 
 samen met ouders, leerlingen, leerkrachten en de dorpen uit ons voedingsgebied 
 het pedagogisch klimaat 
 de resultaten 
 ons speelplein 
 onze stichting Stroomdal Express met  haar vrijwilligers 
 gezamenlijke vieringen, waarbij we alles samen doen, door de groepen heen 
 de tweejaarlijkse musical 
 de TSO en BSO organisatie 
 het gevoel dat leerlingen met plezier naar school gaan 
 ouderinzet en -betrokkkenheid  
 excursies in de verschillende groepen 
 het Project samen Leren met vrijwilligers uit de dorpen en aandacht voor kooklessen, 

wetenschapsproefjes, naaien, timmeren etc. 
 De moestuin voor alle kinderen 
 Het project “Samen Leren” waarbij dorpsbewoners/vrijwilligers verschillende 

cursussen aanbieden na schooltijd( drama/toneel/dans, timmeren, koken, 
weterschapsproeven etc.). 

 
2.6 Middelen en voorzieningen 
 
Qua huisvesting heeft de school de beschikking over een personeelskamer, een aparte 
IB/administratie ruimte en een aparte ruimte voor de 
logopediste/schoolarts/schoolverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werker.  
De school heeft een uitgebreide centrale schoolbibliotheek. 
We willen de komende jaren verder investeren in leuke uitdagende materialen waar 
zelfstandig mee gewerkt kan worden. 
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De methoden voor de hoofdvakken zijn de laatste jaren allemaal vernieuwd, voor het 
schooljaar 2018-2019 geldt dat een vernieuwde taalmethode wordt ingevoerd. 
 
2.7 Primaire en secundaire processen 
 
We gaan door met: 
 

 handelingsgericht werken, het geven van instructielessen volgens het ’Directe 
Instructie Model’ danwel EDI-model (Expliciete Instructie). 
verdere implementatie van Planb2 - een nieuwe administratieve inrichting van ons 
“zorgysteem”, uniform voor alle scholen binnen onze stichting. 

 het verbinden van leerlijnen tussen de verschillende vakken/groepen 
 bewegend Leren 
 het uitvoeren van het leesplan 
 verder vernieuwen van methoden  

verbeteren van onderwijskwaliteit op basis van jaarplannen/meerjarenplannen 
 

Daarnaast is de verdere implementatie van een tweetal nieuwe methoden m.b.t. het 
aanvankelijk en voortgezet technisch lezen een belangrijk item. 
 
Voor de onderbouw hebben we de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen.Veilig leren lezen 
is al tientallen jaren de meestgebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3 
van de basisschool.  De  leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, 
spreken en luisteren en leesbevordering  zijn in deze methode stevig verankerd. Daarmee 
geeft de methode de beste basis aan jonge lezers.  
 
Aandachtspunten  m.b.t. klassenorganisatie en instructie zijn: 

 
* verdere implementatie vaardigheids meter instructiegedrag 
*  implementatie klassenmanagement in combinatiegroepen. 

 
2.8 Waardering klanten en maatschappij 
 
De scholen binnen de Stichting PrimAH houden vierjaarlijks een OuderTevredenheidsPeiling 
en PersoneelTevredenheidsPeiling en elke twee jaar een LeerlingTevredenheidsPeiling.  
Via de ouderraad en medezeggenschapsraad is er een goed contact over wat er bij ouders en 
leerlingen leeft. Tijdens de informatieavonden aan het begin van het nieuwe schooljaar 
gegeven in alle groepen, informeren we de ouders over de bijzonderheden van het leerjaar 
waarin hun kinderen zitten.  
Per jaar zijn er drie contactavonden gepland tussen ouders en leerkrachten over de 
ontwikkelingen van de kinderen. 
We willen een laagdrempelige school zijn; ouders kunnen altijd een extra afspraak maken om 
te praten over het wel en wee van hun kind. 
Als team waarderen wij het dat de leerlingen met onze ondersteuning het maximale uit zich 
zelf halen en dat de ouders en de leerlingen laten zien dat ze de school waarderen 
 
 

2.9 Resultaten en opbrengsten 
 
Wat betreft de leerlingen willen we het maximaal haalbare met 
hen bereiken. Door de trendanalyses van de Cito toetsen bij te 
houden en door de groeps- en leerlingbesprekingen houden we 
goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. De 
methodetoetsen en de analyses hiervan geven belangrijke 
informatie over het dagelijks onderwijsleerproces. Interventies 
zorgen ervoor dat Het lezen blijft een belangrijk onderdeel. We 
werken met een leesplan en met horizontaal lezen., Daarnaast 
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besteden we dit en komend schooljaar extra aandacht aan rekenen en spelling/taal wat 
betreft het verbinden van leerlijnen.   
Via de sociaal emotionele thema’s maken we leerlingen bewust van de consequenties van 
hun gedrag.  
 
We willen een goede balans creëren voor zorgleerlingen, de middengroep en leerlingen die 
meer aankunnen in de groep. 
De resultaten en opbrengsten worden elk jaar aangegeven in het schooljaarverslag dat o.a. 
voor alle ouders ter inzake komt. 
 
Zoals eerder gemeld  zijn we n het schooljaar 2017-2018  verder gegaan met de 
implementatie van het direct Instructiemodel, met het verbinden van leerlijnen tussen de 
verschillende groepen op het gebied van rekenen en hebben we ons bezig gehouden met 
meer bewegend leren. Afgelopen schooljaar was het doel om dit te bereiken t.a.v. het 
rekenen. Dat doel is behaald. 
Daarnaast hebben we veel gedaan en gewerkt met cooperatieve werkvormen. De leekrachten 
gebruiken dit dagelijks en met verschillende werkvormen. Dat doel is eveneens behaald. 
In dit schooljaar zijn we ook gestart met het administratieprogramma t.a.v. verwerking van 
leerlinggevens/reultaten in het programma Planb2.  
 
In het schooljaar 2018-2019 gaan we verder met bovengenoemde onderwerpen. Wat betreft 
het verbinden van leerlijnen tussen de verschillende groepen gaan we het rekenen uitbreiden 
met taal/spelling. Verder vindt er verdere implementatie plaats van de uitwerking van het 
Direct Instructie Model en meer bewegend leren. 
De verdere invulling van bovengenoemd Planb2 krijgt een vervolg in dit schooljaar. 
Bovendien gaan we ons meer richten op (hoog)begaafdheid. Een leerkracht heeft hiervoor 
ook een cursus gevolgd in het schooljaar 2017-2018. 
De opzet is om dit schooljaar een start te maken met de zogenaamde “kindgesprekken”. 
Daarover worden de kinderen en ouders nog nader geinformeerd. 
Tot slot is het zo dat we nu al een heel aantal jaren boven de norm scoren wat beteft de 
eindtoets in groep 8. Dat willen we continueren ( zie ook volgend onderdeel). 
 
Resultaten einde schoolperiode  
 
De Cito-toetsen maken een onderdeel uit van onze onderwijsactiviteiten. Deze meten het 
kennisniveau van onze leerlingen en de scores worden gebruikt ten behoeve van het 
kwaliteitsbeleid en geven aan waar we als school staan t.o.v. het landelijk gemiddelde. 
Bovendien gebruiken we de Cito-eindtoets als aanvulling voor het geven van een advies voor 
het vervolgonderwijs. Daarnaast gebruikt de inspectie de Cito-eindscores van onze school om 
na te gaan of zij reden zien tot risico’s van de onderwijskwaliteit.  
 
Alle leerlingen zijn verplicht om (conform artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs) 
deel te nemen aan een eindtoets. Binnen de stichting wordt gekeken of we gebruik blijven 
maken van CITO of dat er een keuze wordt gemaakt voor een  andere eindtoets. Een school 
kan er voor kiezen om een kind in bepaalde situaties niet aan de eindtoets te laten 
deelnemen. Dat zal in de volgende situaties aan de orde zijn: 
 

 Onvoldoende taalbeheersing: Als de leerling aan het begin van groep 8 vier jaar of 
korter in  Nederland is en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, hoeft deze 
leerling niet mee toe doen aan de toets.  

 Speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Als de leerling naar verwachting na de 
basisschool naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of naar het praktijkonderwijs 
gaat, mag de school een kind uitsluiten van deelname aan de toets.  

 
Leerlingen met een leerachterstand van meer dan anderhalf jaar, kunnen na de basisschool 
naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Ze kunnen gewoon meedoen met de 
eindtoets, maar vaak is die toets te moeilijk voor ze. In plaats van de Basistoets kunnen ze 
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daarom de Niveautoets van Cito maken. De opgaven van de Niveautoets zijn aangepast aan 
het niveau van leerlingen met een leerachterstand. 
 
Wanneer ouders verzoeken om hun kind niet deel te laten nemen aan de Cito-eindtoets wordt 
gekeken of aan bovenstaande criteria wordt voldaan. 
 
Schoolresultaten Eindtoets laatste 4 schooljaren 2011 t/m 2017 

Schooljaar  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Aantal leerlingen 20 2 12 8 3 

Schoolgroep  2 2 2 2 2 

Schoolscore 538,4 544,7       534,4 537,8 536.0 

 
Resultaten gedurende schoolperiode  
 
We hebben als minimumdoel voor alle vakken: voldoen aan de inspectienorm / cito-norm. 
Voor groepen die goed presteren stellen we de doelen naar boven bij. 
Groepen die een lagere score behalen krijgen meer onderwijstijd voor dat vakgebied en extra 
instructie en oefentijd. 
De toetsgegevens bieden inzicht in de resultaten. Per individu, maar ook als groep en als 
school. Deze gegevens worden geanalyseerd, besproken en verwerkt tot 1 of meerdere 
acties. 
Dat kan wederom zijn op invidueel, groeps- en/of schoolniveau. 
De interne begeleider geeft hiervoor een aanzet, na overleg en bespreking met de 
leerkrachten. In een plenaire teamvergadering bepalen we uiteindelijk wat we precies gaan 
doen. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 gaan we ons nog meer richten op de zelfcontrole van het 
werk van de leerlingen, de concentratie en het kritisch zijn van de leerlingen op hun eigen 
werk. 
 
2.10 Buitenschoolse contacten 
 
Buitenschoolse partners die een zinvolle bijdrage leveren aan ons schoolprofiel zijn o.a. 
*  De Ouderraad 
*  De Medezeggenschapsraad 
* De TSO organisatie 
*  De Stichting Stroomdal Expres (verzorgt het vervoer voor leerlingen uit Anderen en     
 Gasteren)    
* Cedin 
*  Kunst en Cultuur Drenthe 
*  Drents Plateau 
*  Bibliotheek Drenthe 
*  Brin 
*  GGD 
*  Schoolmaatschappelijk werk 
*  Centrum voor jeugd en gezin / Bureau jeugdzorg 
*  Bureau Halt en de politie 
*  Humanistisch Verbond en Hervormde gemeente Anloo 
*  Scholen voor voortgezet onderwijs 
* Collega scholen stichting PrimAH  
*  Stichting Dorpshuis Anloo 
 
 
 
 
2.112 Toezicht op Actief Burgerschap en integratie 
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Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals 
toenemende individualisering en een pluriforme 
samenleving) wordt van ons als school gevraagd om actief 
burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Daarnaast 
maakt de school het mogelijk dat elke leerling kennis heeft 
van verschillende achtergronden en culturen van 
leeftijdsgenoten. Kennismaking met die leeftijdsgenoten is 
daarbij een eerste stap. Burgerschapsvorming zien wij niet 
als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel 
in het onderwijs. Het beste resultaat wordt bereikt als we 

het burgerschap verweven met het handelen van zowel de leerlingen als de leerkrachten.  
 
Voor ons is het belangrijk dat onze kinderen; 
*  goed leren omgaan met verschillen in onze pluriforme samenleving; 
*  kennis maken met verschillende culturen en achtergronden; 
*  kennis maken met de basiswaarden ( vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid,  
   autonomie, afwijzen van discriminatie) van onze democratische rechtstaat; 
*  leren zich deze houdingen en vaardigheden eigen te maken; 
*  de school in deze ervaren als een oefenplaats ( werk- en leeromgeving); 
*  kennis maken met de geestelijke stromingen in onze multiculturele samenleving; 
  leren zich redzaam te gedragen en leren om te gaan met het milieu; 
*  leren zich betrokken te voelen bij de maatschappij en leren verantwoordelijkheid te 
 dragen. 
 
Door de ontwikkelingen in de maatschappij wordt van ons als school gevraagd om actief 
burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Kennismaking met die leeftijdsgenoten is 
een eerste stap.  
 
Het beste resultaat wordt bereikt als we het burgerschap verweven met het handelen van 
zowel de leerlingen als de leerkrachten.  
 
Wij bereiken dit door hiervoor aandacht in de groepen te besteden in de dagelijkse 
omgangsvormen en normen, door actief aandacht te besteden aan dit onderwerp middels de 
methoden die we gebruiken, door actief aandacht aan dit onderwerp te besteden middels 
afspraken, regels, gebruiken etc. 
 
We hebben ook een protocol actief burgerschap en gaan dit schooljaar een start maken met 
een leerlingenraad. 
 
2.123 Privacy 
 
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid 
informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als 
gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig 
en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en 
persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen 
van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk 
om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang 
van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. 
Stichting PrimAH is al een eind op weg met het realiseren van de informatiebeveiliging, maar 
de “puntjes moeten nog op de i” om te voldoen aan de nieuwe eisen vanuit de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In de 
periode mei 2018 is een Beleidsplan IBP opgesteld. Dit beleidsstuk wordt aangevuld met 
diverse procedures. Voor het tijdspad en de meest recente documenten verwijzen we u naar 
de website van Stichting PrimAH: www.primah.org  

http://www.primah.org/
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 
3.1 De organisatie van de school 
 
U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken.  
Wij vinden het belangrijk dat ze elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt 
of een probleem hebben opgelost, dat ze van elkaar leren en dat ze leren samenwerken .  
Op een ander moment kan het belangrijk zijn, dat de kinderen ongestoord kunnen werken of  
met het gezicht naar het bord zitten. Vandaar dat de kinderen van tijd tot tijd in 
werkgroepjes  zitten en op een ander moment apart, met z’n tweeën of soms zelfs in een 
andere ruimte.  
De schooldag heeft op dinsdag, donderdag en vrijdag in elke groep  horizontaal lezen. 
In elke groep wordt gewerkt met een dag/weektaak. De doelstellingen van ons onderwijs en 
de manier waarop wij deze doelstellingen proberen te realiseren zijn vastgelegd in het 
schoolplan: wat we doen en willen doen, hoe we dingen aanpakken, hoe we controleren wat 
we hebben gedaan, wat we doen met kinderen die langzamer of sneller werken, of die het 
geboden programma niet op de verwachte manier kunnen verwerken, etc. Het schoolplan 
wordt steeds voor een periode van 4 jaar vastgesteld en ligt voor iedereen ter inzage op 
school. De komende tijd gaan we een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023 schrijven. 
Een belangrijk onderdeel van het schoolplan is het onderwijskundig meerjarenplan. Hierin 
staan de onderwijskundige items voor het komende jaar, een ruwe planning voor de 
komende 4 jaar, het scholingsplan voor het komende schooljaar en een meerjarenbegroting. 
 
Groepering  
 
De kinderen zitten in combinatiegroepen. Onze school zit qua leerlingenaantal op dit  
moment op 35 leerlingen. Per jaar wordt bekeken welke combinaties het best haalbaar zijn.  
 
Verdeling van de leerkrachten 
 
 
 

 1-3 4-5 6-7-8 

    

maandag Juf Cobie Meester Mathieu 
 

Juf Annemarie  
 

    

dinsdag Juf Cobie Meester Mathieu 
 

Juf Annemarie  
 

    

woensdag Juf Kariann  
 
Juf Cobie interne 
begeleiding 

Meester Mathieu  
 

Meester Ruud  

    

donderdag Juf Kariann  Meester Ruud Juf Annemarie 

    

vrijdag Juf Kariann Meester Mathieu 
 

Juf Annemarie  
 

 
Meester Patrick heeft de gymnastiekuren. 
Juf Cobie werkt ook als interne begeleider (IB-er). 
Op dinsdag- en donderdagmorgen is er gym. 
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Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
 
Wij hebben voor de kinderen met specifieke leerbehoeften een speciale IB/RT-ruimte. Hierin 
staan allerlei materialen en leermiddelen die we kunnen gebruiken voor kinderen met 
leerproblemen of voor kinderen die meer uitdging nodig hebben. De groepsleerkracht  zal in 
overleg met de IB-er bepaalde leerprogramma’s opstellen die de leerling dan in de klas kan 
uitvoeren. Zie hiervoor verder hoofdstuk 4. 
 

3.2 De samenstelling van het team 
 
De directeur is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken 
binnen de school en aanspreek-punt voor de ouders.  
 
De IB-er is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de 
zorg.  
 
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt 2 x per week gymlessen 

aan groep 3 t/m 8. 
Samen met een groepsleerkracht. 
 
De vakleerkrachten HVO/ godsdienst. Zij geven 1x per week hvo/godsdienstlessen in de 
groepen 7 en 8. HVO- en godsdienstlessen wisselen elkaar per jaar af. Dit jaar zijn er hvo-
lessen. 
 
Stagiaires. Zie 5.4. 

De administratieve kracht. Ter ondersteuning van de directie is er op school voor een 
dagdeel per week een administratieve medewerker, administratie.anloo@primah.org  

Vaste vrijwilliger. Sinds enige tijd werken we met een vaste vrijwilliger. Hij komt op 
dinsdag- en donderdagmorgen op school en verricht allerlei voorkomende werkzaamheden. 

De schoolschoonmaakster. StichtingPrimah heeft de schoonmaak in eigen beheer. Anja Gils 
is onze schoonmaakster. 
  
Ouders. Ouderparticipatie zie 6.2. 
 

ICT/PIT 

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

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

 

 
3.3 Activiteiten voor de leerlingen 
 
De belangrijkste activiteiten in de onderbouw zijn: 
 
Taalactiviteiten 
 
Onder taalactiviteiten in de onderbouw verstaan we alle activiteiten waarbij het gesproken 

mailto:administratie.anloo@primah.org
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woord een rol speelt: 
 
* het kringgesprek  
* het luisteren naar een verhaal 
* rijmen, versjes, liedjes  
* het ‘beluisteren’ en bekijken van een prentenboek 
* kijken en luisteren naar of spelen in de poppenkast 
* dramatiseren en het rollenspel in de poppen- en bouwhoek 
* interactief voorlezen 
 
Door in groepen te werken wordt op een natuurlijke wijze veel aan communicatie gedaan. 
De taalontwikkeling is stichtingbreed een belangrijk ontwikkelpunt. 
 
Het werken met ontwikkelingsmateriaal  
 
Hieronder verstaan we alle activiteiten die worden uitgevoerd tijdens het bezig zijn met ont- 
wikkelingsmateriaal. Door veelzijdig materiaal aan te bieden krijgen de kinderen gelegenheid 
tot het opdoen van veel ervaringen op het gebied van 
* motorische ontwikkeling (grof/fijn) 
* zintuiglijke ontwikkeling (visueel/auditief/tast) 
* verstandelijke ontwikkeling (taal-/rekenvoorwaarden) 
 
Bewegingsactiviteiten 
 
Door te bewegen krijgt het kind de gelegenheid de ruimte waarin het zich beweegt te ver- 
kennen. Het leert de mogelijkheden van het eigen lichaam kennen. 
Beheersing hiervan geeft het kind zelfvertrouwen en zal de beheersing van de fijne en grove 
motoriek mogelijk maken.  
Bewegingsonderwijs bevat de volgende vormen:  
*  spellessen 
* kleutergymlessen met groot en klein materiaal 
*  beweging op muziek 
*  fantasielessen 
*  vrij spel binnen en buiten. 
 
Expressieactiviteiten 
 
De expressieactiviteiten komen o.a. aan de orde in: 
* taal als communicatie- en expressiemiddel 
* dramatiseren 
* muzikale activiteiten als zingen en dansen op  muziek 
* improviseren op muziek 
*  poppenkast 
*  expressie d.m.v. materialen tijdens werklessen  als verven, tekenen, kleien, etc. 
 
Basisvaardigheden voor groep 3 t/m 8 (lezen, schrijven, taal en rekenen) 
Ongeveer 50% van de lestijd wordt besteed aan de basisvaardigheden. 
 
Lezen 
Na het voorbereidende lezen in de kleutergroep wordt aan het eind van groep 2 gekeken,  
hoe ver een kind in zijn leesontwikkeling is gevorderd. Met de methode “Leeslijn” (een 
methode voor individueel betekenisvol leren lezen) gaat het kind verder op de ingeslagen 
weg. In groep 3 wordt gekeken of het kind verder kan met leespad, waarin het 
kind zich zelf letters en klanken eigen maakt, m.b.v. spelletjes, oefeningen, werkboeken en 
leesboekjes, of dat het kind meer begeleiding nodig heeft en dus verder gaat met de leesweg, 
waarbij stapsgewijs het lezen wordt aangeleerd. Dit aanvankelijk leesproces gaat over in 
voortgezet technisch lezen, wat doorloopt in groep 4, 5, 6 en 7. Vanaf groep 4 krijgt het 
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begrijpend lezen en later studerend lezen een steeds zwaarder accent. Voor begrijpend lezen 
gebruiken we de methode “Lezen in beeld”.  
De school beschikt over een leescoördinator. Deze coördineert alle activiteiten op het 
leesgebied en draagt er zorg voor dat de activiteiten, vastgelegd in het jaarlijks bijgestelde 
leesplan, worden uitgevoerd. 
 
Schrijven 
 
In groep 3 gaan de kinderen verder met het voorbereidend schrijven. Het aanleren van de  
letters gebeurt pas als alle letters d.m.v. het lezen bekend zijn en als het kind er motorisch 
gezien aan toe is. Tot die tijd wordt er gestempeld. Eerst worden de schrijfletters één voor  
één aangeleerd; vervolgens worden de diverse verbindingen gemaakt. In de loop van groep 4  
worden de hoofdletters aangeleerd .Eind groep 3 krijgt elk kind zijn eigen vulpen. 
In groep 5 gaan de kinderen langzaam over op het schrijven op 24-lijnspapier.In groep  6 
wordt het hele proces afgerond en heeft elk kind voldoende schrijfvaardigheid opgebouwd. In 
groep 7 en 8 komt de nadruk te liggen op andere lettertypes/lettervormen en wordt er meer 
aandacht besteed aan creatief schrijven.Wij gebruiken voor ons schrijfonderwijs de methode 
“Schrijven in de basisschool” en zijn bezig over te schakelen op de nieuwste versie. 
 
Taal 
 
In groep 3 wordt in het tweede deel van het 
schooljaar begonnen met het taalonderwijs, 
e.e.a.afhankelijk van de leesontwikkeling van het 
kind. We gebruiken de taalmethode ‘Taal in beeld’. 
In deze  methode wordt aandacht besteed aan de 
taalaspecten: taalvaardigheid en taalbeschouwing 
d.m.v. luisteren, spreken, lezen, stellen, spelling, 
grammatica, taalbouw (hoe zit onze taal in elkaar), 
woordenschatontwikkeling en taalgebruik (wat 
betekent onze taal). Naast deze methode worden 
vele taalspelletjes als extra stof gebruikt. De 
taalontwikkeling is bestuursbreed een ontwikkel 
item. 
 
Rekenen   

  
 We werken met de nieuwe rekenmethode ’Wereld in Getallen’. Dit is een realistische reken-

methode waarin veel aandacht wordt besteed aan het verwoorden van oplossingen en het 
aanbieden van meerdere oplossingsmethoden. Er worden echter ook  eenduidige strategieen 
aangeboden. 
 

 
 
Wereldoriënterende vakken 
 
We hebben moderne methoden voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie voor 
de verschillende groepen. 
 
Expressie activiteiten  
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Wij willen situaties scheppen waarin creatieve en expressieve mogelijkheden worden 
ontwikkeld en gestimuleerd, waardoor het kind zich soepel zal inpassen in de maatschappij. 
De expressieactiviteiten vinden plaats binnen de vakgebieden beeldende vorming, muzikale 
vorming, tekenen en taal (drama). Dagelijks komen expressie activiteiten in een of andere 
vorm aan de orde. Vrijdagmiddag is voor een deel de creatieve middag voor de bovenbouw. 
We werken met de methode creatieve vakken ‘Moet je doen’.    
 

Lichamelijke opvoeding 
 
De kleutergroepen hebben elke dag bewegingsonderwijs. De 
groepen 3 t/m 8 hebben 2 x in de week gym ( maandag  en 
woensdag )in de sporthal te Annen.  
Voor leerlingen met een achterstand in hun motorische 
ontwikkeling zijn er mogelijkheden om onder schooltijd deel te 
nemen aan gymlessen in het kader van motorische remedial 
teaching.  
 

Humanistisch vormingsonderwijs/godsdienstonderwijs 
 
In de groepen 7 en 8 wordt in het kader van geestelijke stromingen een keer per week 
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) of godsdienstonderwijs gegeven. Op basis van een 
enquête onder de ouders is door de MR/ouderraad gekozen, om en om per jaar HVO en 
godsdienstonderwijs aan te bieden. Dit schooljaar betekent dit dat er in de groepen 7 en 8 
een les van 45 minuten GVO gegeven wordt. Deelname aan deze lessen is op vrijwillige 
basis. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind hieraan meedoet, kunt u dit kenbaar 
maken bij de directeur van de school. Uw kind zal dan 
vervangend onderwijs krijgen. 
 
Onderwijs in Informatie en Communicatie 
Technologie. (I.C.T. onderwijs) 
 
De computer heeft in ons onderwijs een belangrijke 
plaats ingenomen.De computer wordt ondersteunend in 
alle groepen gebruikt en voor administratieve 
ondersteuning van leerkrachten en directie. Aan het 
eind van hun schoolloopbaan kunnen onze leerlingen 
met de computer omgaan als tekstverwerker. Ze 
kunnen e-mailen, iets opzoeken op het internet en een 
presentatie geven met PowerPoint. We hebben in alle groepen en de gemeenschapsruimte 
een digitaal schoolbord. 
 
Engels 
We geven in alle groepen Engelse les.Er wordt veel gebruik gemaakt van het digibord. Zang 
en dans vormen een belangrijk deel van de lessen. 
 
Thema’s in het onderwijs 
 
Een aantal keren per jaar werken we door de hele school heen met een bepaald thema. 
Naast een aantal vaste thema’s als de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, lente, 
zomer, herfst, winter, etc. doen we minimaal één keer per jaar een groot thema (project), 
verkeersthema, waarbij we alle vakken integreren. 
 
Verkeer 
Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methode “Klaarover” in alle groepen. In de 
groepen 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van “Op voeten en fietsen” gebruiken. De kinderen 
van groep 8 nemen  deel aan het verkeersexamen. Verder houden we ons bezig met het 
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verkeersproject “Drents Verkeers VeiligheidsLabel (DVL), elk jaar wordt een aantal projecten 
uitgevoerd. 
Daarnaast bestende we aandacht aan onderwerpen als verkeersveiligheid rondom school de 
weg van huis naar school, de fietsroute naar het voortgezet onderwijs. 
 
 
Kunstzinnige en culturele vorming 
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met 
professionele voorstellingen, museumbezoeken en kunsteducatieve projecten in de disciplines 
beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media of theater. Kunstdocenten van het het ICO 
verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunslessen in de klas. Uw kind zal ook 
meedoen aan erfgoedppojecten die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 
 
Waarom het Cultuurmenu? 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te 
besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid 
structureel en laagdrempeling aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat 
voor uw kind een ander thema cedntraal.  
 
De praktijk 
Kinnderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunt en werfgoed. Uw kind 
leert naar kuntst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen 
omgeving 
De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek en de nationale gedichtendag. 
 

Indeling 
Bouw 

discipline Kunstontmoeting Kunstles Aansluiting bij 

Groep 1,2  Acrobatiek Sweep Dreams Beeldende vorming IVN project Afval en 
bewegen 

Groep 3,4 Muziek en 
erfgoed 

Metzingconcert Het 
jaor deur 

Muziek Meertmaond 

Groep 5,6 Literatuur Ontmoeting met 
een schrijver 

Media Kinderboekenweek 

  
Groep 7,8 

Muziek, dans, 
media, 
beeldend, 
theater 

Monsters Workshops die 
kinderen zelf kunnen 
kiezen 

Kinderboekenweek 
 
 
 
 

 
  

De kunstenaars komen dit jaar voor de groepen 1 
t/m 6 op school om de lessen te geven. De kinderen 
van de groepen 7 en 8 gaan met de bus naar Assen 
voor de kunstdagen; ze volgen workshops bij het ICO 
en het Drents Archief en gaan naar een voorstelling 
in De Nieuwe Kolk. Sweep dreams is een voorstelling 
van Duo Gi-Jo en Monsters Dudapaiva Company. 
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3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
 
Onze school beschikt over vier groepsruimtes en één ruimte die bedoeld is als 
gemeenschapsruimte annex overblijfruimte. Er is ruimte voor het personeel, waar koffie 
gedronken wordt en waar de personeels-, MR-, en ouderraadsvergaderingen plaats vinden. 
Verder is er een nieuwe ruimte waar de schoolarts, schoolverpleegkundige, 
schoolmaatschappelijk werker, de logopediste, enz. gebruik van maken. Er is een aparte ruimte 
voor onze IB-er, waar ook een aparte hoek is ingeruimd voor de orthotheek. Hierin staan alle 
materialen die gebruikt worden voor extra zorg en alle toetsen die we op school gebruiken. Er is 
een keuken in het overblijflokaal. De school is verbonden met het dorpshuis. De grote 
dorpshuiszaal wordt gebruikt als speellokaal door de onderbouwgroepen, soms als gymlokaal 
door de andere groepen en bij bijzondere gebeurtenissen wordt ook een beroep op deze ruimte 
gedaan. Ook voor het overblijven wordt soms gebruik gemaakt van de ruimte van het 
dorpshuis.  
Drie lokalen bezitten een werkzolder waar o.a. plaats is voor de leeswerkhoek, speelhoek, e.d. 
De uitgebreide centrale bibliotheek staan in de gemeenschapsruimte. 
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4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 
 
Algemene gang van zaken op school. 
 
Zie hiervoor ook hoofdstuk 11.1 van deze infogids. 
 
4.1 Leerplicht 
 
Uw kind gaat naar het Basisonderwijs  
 
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of 
beperkingen past. Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in de 
Leerplichtwet. Om ervoor te zorgen dat deze Leerplichtwet ook wordt nageleefd, is het 
College van Burgemeester en Wethouders met het toezicht op de naleving belast. Zij hebben 
hiervoor één of meerdere leerplichtambtenaren aangesteld. 
 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 
5 jaar is geworden. Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan 
weliswaar niet leerplichtig, maar u wordt geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor 
leerplichtige leerlingen. 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Als ouder/verzorger/voogd, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school of instelling 
staat ingeschreven. 
 
U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster bezoekt. 
 
Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen verantwoordelijk voor het 
schoolbezoek van uw kind. Uw kind is dat zelf ook. 
 
Niet naar school 
 
Uw kind hoeft niet naar school wanneer het ziek is. U moet dan wel altijd de ziekte melden 
aan de directeur van de school. Als er twijfel bestaat of uw kind echt ziek is, kan de school-
/leerplichtambtenaar een onderzoek instellen en een onafhankelijke arts inschakelen. 
 
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis bijvoorbeeld voor een bruiloft of 
een begrafenis. De directeur van een school beslist over verlofaanvragen tot 10 dagen. 
Daarboven beslist de leerplichtambtenaar. Verlof wordt niet toegestaan voor bijvoorbeeld: 
een lang weekend weg, een scouting- of sportkamp, familiebezoek in het buitenland. Een 
verlofaanvraag moet u voor zover mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk bij de directeur 
van de school indienen. Het is mogelijk dat u bewijsstukken moet laten zien. De directeur 
van de school moet u de beslissing op uw aanvraag schriftelijk meedelen.  
Wanneer u verlof aanvraagt en dit wordt afgewezen, dan moet u zich hieraan houden. Doet u 
dit niet, dan riskeert u daarmee rechtsvervolging. 
 
Vakantie buiten de schoolvakantie wordt bij hoge uitzondering toegestaan wanneer u werk 
heeft waardoor u beslist niet weg kunt tijdens de schoolvakanties en wanneer u kunt 
aantonen dat u het grootste deel van uw inkomen verwerft in deze periode. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de recreatiesector. Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee weken 
na de zomervakantie 
 
 
 
Schoolverzuim: 
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Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is op school, dan moet de school dit melden 
aan de leerplichtambtenaar. Dit moet altijd gemeld worden wanneer uw kind 16 uur in 4 
weken afwezig is. Te laat op school komen is ook ongeoorloofd schoolverzuim. De 
leerplichtambtenaar zal een onderzoek starten naar de oorzaak van het verzuim en u 
uitnodigen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal samen met u, uw kind, de school en 
eventuele hulpverlening een oplossing zoeken. 
 
U overtreedt de wet wanneer uw kind wegblijft van school zonder goede reden of wanneer u 
niet mee werkt aan een oplossing om het schoolverzuim te beëindigen. De 
leerplichtambtenaar neemt dan maatregelen en zal, indien nodig, proces verbaal opmaken 
zodat u voor de rechter moet verschijnen.  
 
Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar van uw gemeente: 
Aa en Hunze   leerplicht@aaenhunze.nl   0592-267741 
 
 

 
 
 
De ouders ontvangen als hun kind 3 jaar is via de gemeente een boekje over de basisscholen 
met daarin een aanmeldingskaart. Deze aanmeldingskaarten worden via de gemeente naar de 
desbetreffende scholen gestuurd. Een kind kan toegelaten worden tot de basisschool vanaf de 
leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bij wijze van schoolgewenning. Als de aanmeldingskaart via 
de gemeente bij de school binnenkomt, neemt de leerkracht van de kleutergroep contact op met 
de ouders dat het bericht binnen is en geeft aan dat ze ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 
jaar wordt weer contact met u zal opnemen om te overleggen over de verdere afhandeling van 
de aanmelding. Het kind wordt dan uitgenodigd om met een ouder/verzorger een aantal 
ochtenden (maximaal vijf dagdelen) te komen kijken. De ouders ontvangen dan een 
intakeformulier dat zij in kunnen vullen en dat zij later met de leerkracht kunnen bespreken. De 
leerkracht vertelt ook over de gang van zaken op school. Als school adviseren we ouders van 4-
jarige kleuters na de maand mei hun kind met ingang van het nieuwe schooljaar aan te melden. 
Zo vlak voor de zomer-vakantie maakt een kleuter van die leeftijd een gewenningsperiode door. 
Na de zomervakantie maakt dezelfde kleuter weer een gewenningsperiode door omdat het 
gedurende zes weken geen school heeft gevolgd en bovendien na die periode in een voor hem of 
haar totaal andere groepssamenstelling dan voor de zomervakantie komt. Het kind wordt 
uiteindelijk aangemeld bij de directeur. De ouders krijgen dan een inschrijfformulier uitgereikt. 
Als het kind 4 jaar is mag het hele dagen naar school. 
Als het kind 5 jaar is, is het leerplichtig en moet het naar school. Voor 5-jarigen is er een 
speciale regeling: als het nog te vermoeiend is om de hele week naar school te gaan, mag uw 
kleuter ten hoogste 5 uur per week thuis blijven. Wij stellen het op prijs dat u even belt als 
uw kind niet kan komen. Elke leerling krijgt bij het intake gesprek een speciaal 
informatieboekje over de leerplicht mee naar huis. Zodra uw kind 6 jaar is, gelden 
bovenstaande uitzonderingsregels niet meer. 
 
Bij aanmelding van een leerling die van een andere school komt, vindt er eerst een 
toelatings-gesprek plaats tussen de ouders en de directeur. Bij toelating van een leerling is 
het van groot belang te weten wat de mogelijkheden en de capaciteiten van deze leerlingen 
zijn.Het is zinvol bepaalde gegevens over de kinderen te krijgen of toestemming van ouders 

mailto:leerplicht@aaenhunze.nl
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te krijgen bepaalde informatie op te vragen. Wanneer nieuwe leerlingen van een andere 
basisschool bij ons worden ingeschreven, ontvangt de vorige school van ons een bericht van 
inschrijving. Wij vragen dan gegevens over de resultaten en vorderingen op de vorige school. 
Zo kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau van de nieuwe leerling. 
 
Tijdens het intakegesprek komen aan de orde: 
De zakelijke gegevens: 
- Vragenformulier over de ontwikkeling van het kind 
-  Formulier voor logopedie; 
-  Gemeentelijk formulier voor aanmelding van een leerling; 
-  De schoolgids; 
- Rondleiding door de school; 
-  Informatie over het overblijven. 
-  Indien van toepassing een verklaring toestemming verstrekking medicijnen 
-  Indien van toepassing een formulier informatieverstrekking gescheiden ouders  
-  Machtigingsformulier ouderbijdrage en indien van toepassing machtigingsformulier  
   overblijven 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Deze schoolgids is een 
belangrijke bron van informatie, maar er zijn nog andere momenten waarop ouders 
geïnformeerd worden (bijv. informatieavonden, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven etc.). 
Via de school worden de ouders/verzorgers vroegtijdig uitgenodigd of op de hoogte gebracht 
van deze momenten. Via ons ouderportal wordt veel actuele informatie beschikbaar gesteld 
voor ouders.  
 
Soms ontstaan er echter problemen met de informatie verstrekking wanneer de ouders 
gescheiden zijn. Vooral als de niet met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, 
terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. De school moet een veilig 
klimaat voor de leerlingen zijn en dient zich daarom afzijdig te houden van een conflict 
tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen door, in principe, beide ouders 
gelijkelijk van informatie te voorzien. 
 
Er zijn uitzonderingen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan een niet met het 
gezag belaste ouder, te weten: 

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

 de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich 
daartegen verzet. 

 
In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het 
verstrekken van informatie naar de beide ouders. Deze procedure is vastgelegd in een 
protocol. Dit protocol is opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de 
school. Met de gescheiden ouders wordt, indien van toepassing, deze procedure besproken. 
Daarna wordt hen gevraagd om het afsprakenformulier ‘informatieverstrekking gescheiden 
ouders’ in te vullen. Ook in gevallen waarin nog geen sprake is van een toegewezen ouderlijk 
gezag geldt eerder genoemde procedure  
 
Als het vragenformulier over de ontwikkeling van het kind vragen oproept over de plaatsing, 
vindt er een extra gesprek plaats met de groepsleerkracht en de IB’er om meer duidelijkheid 
te scheppen over de definitieve toelating (zie ook aanmelding leerlingen met ‘een rugzak’).  
 
PGN 
Sedert 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe 
leerlingen naar het burgerservicenummer van het in te schrijven kind te vragen. Voor het 
onderwijs heet het unieke nummer per leerling 'Persoons Gebonden Nummer' (PGN). Als een 
leerling geen burgerservicenummer, voorheen sofinummer heeft, wordt aan deze leerling een 
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vervangend nummer toegekend. Dat vervangend nummer heet het onderwijsnummer. De 
opgave moet gebeuren aan de hand van een origineel document van de belastingdienst. 
De school ontvangt van de ouder een kopie van deze opgave. De namen zoals die vermeld 
staan op de opgave van de belastingdienst moeten worden opgenomen in de 
leerlingenadministratie, evenals het burgerservicenummer.  
 
Aanmelding leerlingen in het kort:  

 
3 jaar:  Als het kind drie jaar en tien maanden is, mag het op school 

 komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf schooltijden (ochtend 
 of middag). 

              De ouders maken een afspraak met de school. 
4 jaar:  Als het kind vier jaar is mag het meteen naar school.  
5 jaar:  Indien ouders het noodzakelijk achten, mogen zij hun kind vijf 

 uren per week thuis houden tot het kind zes jaar wordt.  
 

Gewichtenregeling 
 
Iedereen kent de uitspraak: “Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een 
kwartje”. Dat betekende bijvoorbeeld dat als je als kind opgroeide op de boerderij of uit een 
arbeiders-familie kwam, het minder vanzelfsprekend was dat je advocaat of dokter zou 
worden. Terwijl als je ouders wel dokter of advocaat waren, dit meer in de lijn van de 
verwachting lag. Eigenlijk komt het er op neer dat je kansen op een goede opleiding 
afhankelijk waren van je afkomst.  
 
Uit onderzoek blijkt dat de sociale afkomst en het opleidingsniveau van ouders nog steeds 
van invloed is op de schoolcarrière van een kind. Door kinderen van ouders met een laag 
opleidingsniveau een extra gewicht toe te kennen krijgt de school meer middelen. Hierdoor 
wordt het voor de school mogelijk om het onderwijsaanbod af te stemmen op de verschillen 
tussen kinderen. Of te wel, ieder kind gelijke kansen te kunnen bieden, ongeacht de 
omstandigheden waarin ze opgroeien. 
 
Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is vanaf 1 augustus 
2006 het opleidingsniveau van de ouder(s). Hiermee vervallen dus de ‘oude’ criteria van 
etniciteit en beroep. De nieuwe regeling is in de afgelopen vier jaar ingevoerd.  
 
Om de nieuwe gewichten te kunnen bepalen is een ouderverklaring nodig. Deze is 
opgenomen in het inschrijfformulier. Op dit formulier vult u de gegevens in waarmee de 
school het leerlingengewicht kan bepalen.  
 
Persoonsgebonden nummer 
 
Sinds 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe 
leerlingen naar het burgerservicenummer, voorheen sofinummer, van het in te schrijven kind 
te vragen. Voor het onderwijs heet het unieke nummer per leerling 'Persoons Gebonden 
Nummer' (PGN). Voor het PGN wordt in bijna alle gevallen het oude sofinummer gebruikt. De 
term sofinummer is vervallen en vervangen door 'Burgerservicenummer' (BSN). Als een 
leerling geen burgerservicenummer, voorheen sofinummer heeft, wordt aan deze leerling een 
vervangend nummer toegeke nd. Zij krijgen een tijdelijk onderwijsnummer via de 
school. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt dit tijdelijke onderwijsnummer voor de 
school aan. Als de leerling eenmaal staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) 
en een BSN ontvangt van de gemeente, moeten de ouders dit doorgeven aan de school. 
 
 
 
 
 

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

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

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

 Verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) van de clusterscholen 1 en 2. 
 (vervroegde) Verwijzing naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO). 

 
Commissie van Toelaatbaarheid 
Om in aanmerking te komen voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) en of 
speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De 
Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
22.01 geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen alleen af, nadat er deskundigenadvies heeft 
plaatsgevonden. Binnen Stichting PrimAH geeft het PrimAH Expertise Team (PET) een 
deskundigenadvies af. 
 
Time out, schorsing en verwijdering 
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Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het welzijn en 
de veiligheid van andere kinderen en van leraren in het geding komt, dan stellen we de 
ouders daarvan direct in kennis. 
 
Bij incidenten op het gebied van (herhaaldelijk) ernstig ongewenst gedrag, die een direct 
gevaar vormen voor andere kinderen of voor leerkrachten, hebben we verschillende 
maatregelen die we kunnen treffen, namelijk: 
1.A  Time out (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 
1.B  Time out (tijdelijke verwijdering uit de school). 
2.  Schorsing (maximaal 5 schooldagen) 
3.  Verwijdering 
 
In de beleidsnotitie ‘aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering’ zijn eerder genoemde 
onderdelen uitvoeriger beschreven. Deze notitie ligt op school ter inzage en is op onze 
website geplaatst.    
 
 
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 werk dat de kinderen doen wordt dagelijks gecontroleerd door de 
leerkracht en opvallende zaken worden geregistreerd in de klassenmap.  
De resultaten van het onderwijs (toets- en observatie gegevens) worden 
digitaal bijgehouden evenals de registratie van absenten. Naast de toetsen 
die in de methoden staan, worden er 2 keer per jaar methode 
onafhankelijke toetsen afgenomen (CITO). De resultaten worden 
geanalyseerd en binnen twee weken na de toetsweek volgt er een 
groepsbespreking/leerlingbespreking waarbij de resultaten van de toetsing 
worden besproken. Daarna worden de rapporten samengesteld en 
meegegeven naar huis. 
 

Om de leerlingen goed te kunnen volgen gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito. De 
kinderen maken twee keer per jaar een toets. In de kleutergroep gebruiken we de toets 
rekenen en taal voor kleuters. In de groepen 3 tot en met 8 hanteren we een toets voor 
rekenen en wiskunde, een toets voor spelling, een voor begrijpend lezen, technisch lezen en 
woordenschat. Alle toetsresultaten zijn gedigitaliseerd en opgenomen in ons 
administratieprogramma Esis. Ook vullen we twee keer per jaar een observatie lijst in met 
betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling (SCOL).  
Elk jaar doen de kinderen van groep 8 mee aan de landelijke Cito-eindtoets. 
De resultaten van deze toets zijn niet meer leidend bij de verwijzing naar het VO. Wel kan 
een verwijzing worden aangepast wanneer een leerling op basis van de CITO score naar een 
hogere vorm van VO kan doorstromen dan in eerste instatie is aangegeven door de school. 
 
Overgang naar een andere groep 
 
Gedurende het schooljaar stromen leerlingen, vooral 4 jarigen, in op onze school. Elke school 
moet bevorderen (dat is dus geen verplichting) dat de verblijfsduur van kinderen in het 
basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt. De overgang van de ene groep naar de 
andere heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling 
die de leerling heeft doorgemaakt.  
Voor elke overgang naar een andere groep hebben we criteria opgenomen. Dit om te 
kunnen beslissen wanneer uw kind wel of niet overgaat naar een volgende groep. We kijken 
met name naar de werkhouding en de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de 
leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, leerprestaties, een gesprek met de 
intern begeleider (IB-er) en de concentratie (spanningsboog). Tijdens de oudergesprekken 
wordt besproken of uw kind doorstroomt naar een volgende groep.  
Het eind van groep twee is voor kinderen, leerkrachten en ouders een belangrijk moment. 
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Met name bij deze overgang stelt de inspectie ons de vraag of we per individuele leerling de 
overgang bekijken, los van de geboortedatum.  
 
Drie maal per jaar (na de toetsweken) worden er groepsbesprekingen en 
leerlingbesprekingen gehouden. Op teamniveau worden tijdens de groepsbespreking de 
resultaten van de groepen besproken en tijdens de leerlingbespreking worden 
ingebrachte leerlingen op teamniveau besproken. Daarnaast heeft de IB in het kader van 
handelingsgericht werken met elke leerkracht drie keer per jaar een gesprek over de 
groep en over individuele leerlingen. Groepsoverzichten, groepsplannen, individuele 
handelingsplannen, de voortgang in de groep en het reilen en zeilen binnen de groep 
worden besproken. De plannen worden in overleg met de IB’er bijgesteld of aangepast 
door de leerkracht. Van al deze gesprekken worden verslagen gemaakt. Op de agenda 
van de teamvergadering is altijd tijd ingeruimd om zaken m.b.t. leerlingen/groepen te 
bespreken. Naast deze geplande gesprekken zijn er regelmatig momenten waarop 
gedrag en vorderingen van individuele leerlingen met leerkrachten besproken worden. 
 
De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen besproken  
wordt met ouders  
 
Twee keer per jaar in de maanden januari/februari en mei/juni hebben we een 
citotoetsperiode waarin methode onafhankelijke toetsen worden afgenomen. Na deze 
toetsperioden krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport mee. Deze rapporten 
bevatten diverse categorieën die worden beoordeeld met goed, ruim voldoende, voldoende, 
matig en onvoldoende en zijn o.a. gebaseerd op de resultaten van de voorliggende 
toetsperioden en de voortgang van de ontwikkeling bij diverse vakken. Verder is er aandacht 
voor het functioneren in de groep, werkhouding en motivatie. De kinderen in de eerste 
kleutergroep krijgen aan het eind van het eerste leerjaar hun eerste rapport mee. Het rapport 
wordt aan de kinderen meegegeven naar huis, nadat de ouders de gelegenheid hebben 
gekregen om de vorderingen van hun kind met de groepsleerkracht te bespreken. In 
november is er geen rapport, maar wordt er wel een contactavond belegd om met de 
leerkracht over het welzijn en de vorderingen van uw kind te praten. Natuurlijk bestaat er 
altijd de mogelijkheid om extra met de groepsleerkracht over het kind van gedachten te 
wisselen. Voor zorgleerlingen zijn extra besprekingen, waarbij handelingsplannen worden 
besproken. 
In schooljaar 2015 – 2016 heeben we voor het eerst omgekeerde oudergesprekken gevoerd. 
De ervaringen hiermee waren positief. Deze worden ook voor september 2017 gepland. 
 
 
Leerlingendossiers 

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

 
 
4.3 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
Passend onderwijs 
In het onderwijs is sinds de invoering van Weer Samen Naar School (WSNS) een uitgebreide 
zorgstructuur opgebouwd. Elke school participeert in een samenwerkingsverband (wij horen 
bij het samenwerkingsverband Assen) en beschikt over een Intern Begeleider (IB-er), die is 
opgeleid om de leerlingenzorg te coördineren.  

http://www.primah.org/
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De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn 
(leerproblemen, lichamelijke problemen en/of sociaal-emotionele problemen) 

 
Interne begeleiding 
Op onze school is een Intern Begeleider (IB-er) aanwezig. De taak van de IB-er is om de 
leerlingenzorg binnen de school te coördineren, de deskundigheid van de teamleden op het 
gebied van leerlingenzorg te vergroten, leerkrachten bij te staan in de uitvoering van de 
leerlingenzorg en te adviseren bij het schrijven van groepsplannen. Tevens is de IB-er het 
eerste aanspreekpunt voor de consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) vanuit het PET ( PET = 
Primah Expertise Team ) en de scholen voor speciaal onderwijs. 
 
Door middel van ons zorgplan bewerkstelligen we dat we zoveel mogelijk leerlingen die extra 
zorg nodig hebben dit ook krijgen. Soms wordt er met de ouders overlegd over een jaar 
verlenging in een bouw als er duidelijk resultaat verwacht wordt van het verlengen van een 
bepaalde periode. Dit kan gebeuren om het kind meer tijd te geven de leerstof door te 
werken of om het kind sociaal-emotioneel wat verder te laten ontwikkelen. Meestal vindt dit 
plaats in groep 3 of 4. 

Als blijkt (via observatie van de groepsleerkracht of uit de resultaten van de toetsen) dat een 
kind problemen heeft met de leerstof of sociaal emotioneeel, dan wordt dit met de ouders 
besproken door de groepsleerkracht, eventueel in samenwerking met de IB’er.  

De groepsleerkracht neemt daartoe contact op met de ouders of bespreekt het op een 
contactavond. In overleg met hen wordt er dan bepaald wat er gedaan gaat worden om het 
probleem aan te pakken. Er wordt altijd eerst in de groep geprobeerd of het probleem met 
extra aandacht, extra of andere instructie weggewerkt kan worden. Lukt dit niet dan wordt er 
overlegd binnen het team en wordt de hulp van de IB’er ingeroepen om eventueel een 
onderzoek af te nemen. Naar aanleiding hiervan worden handelingsadviezen opgesteld die 
worden vermeld in het groepsplan. Deze adviezen wordt altijd voorgelegd aan de ouders. 
Wanneer de adviezen worden opgesteld in een speciaal handelingsplan dan moet dit plan 
voor akkoord ondertekenend worden. Na enige tijd wordt het plan dat in de klas door de 
groepsleerkracht en /of thuis wordt uitgevoerd geëvalueerd.  

Mocht na enige tijd blijken dat het kind zich onvoldoende ontwikkelt, dan wordt door de IB’er 
de hulp ingeroepen van het Primah Expertise Team. 

Als een kind een individuele leerlijn gaat volgen / een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) 
krijgt, wordt dit gedaan in overleg met de ouders en met deskundigen van het PET, waarbij 
de ouders middels een handtekening hun goedkeuring moeten geven.  

 
Passend Onderwijs 
 
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Wij willen 
ervoor zorgdragen dat uw kind een zo passend mogelijke plek in 
het onderwijs heeft. Dat kan op onze school zijn, op een andere 
school binnen ons schoolbestuur of op het speciaal (basis) 
onderwijs zijn. Hiervoor werken wij samen met andere 

schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en Omgeving 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl) . Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend 
netwerk.  
  
Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs 
de behoefte van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig 
om tot een optimale ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, 
de leertijd en uitdaging in het aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met 
betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel 
om korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten zijn daarbij van groot belang. Dit gaat 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Janet%20Buissink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L96TEFH4/www.passendonderwijs-po-22-01.nl
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niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de 
school en de ouders. 

 
Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit 
komt neer op:  
 Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. 

Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie 
of benodigde basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard 
differentiatie. Onze school of een andere reguliere basisschool komt tegemoet aan de 
onderwijsbehoefte van deze leerlingen.  

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

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

 
Kort samengevat: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH 
ExpertiseTeam (PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, 
gedragsspecialist en ambulant begeleider. Het deskundigenadvies is handelingsgericht en 
bestaat uit:  
 Nadere specificering van de onderwijsbehoeften van een leerling. 
 Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft.  
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 Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod. 
 Denkrichtingen voor een vervolg.  

 
Op basis van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de 
volgende opties:  

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

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

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

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

 
Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van een leerling valt binnen basisondersteuning of 
extra (specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. 
Dit kan betekenen dat leerlingen die vallen binnen het kader van basisondersteuning toch 
speciale ondersteuning nodig hebben of vice versa. 
 
We gaan bij Passend Onderwijs uit van een constructieve samenwerking tussen school en 
ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons. Maar we geven als school wel naar 
u als ouders duidelijk aan, aan welke initiatieven we denken. 
 
In ons Onderwijs Zorg- en OndersteuningsProfiel (OZOP) hebben wij uitgebreid omschreven 
op welke wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. Dit is in te zien op school 
en is gepubliceerd op onze website. 
 
 
De voorzieningen 
 
Er is op school een IB-er ( interne begeleider ) aanwezig. De IBér stelt een Individuele 
Leerlijn op i.o.m. de leerkracht. De leerkracht maakt i.o.m. de IB’er groepsoverzichten, 
groepsplannen en handelingsplannen en volgt de uitvoering en de resultaten hiervan. De 
IB’er bereidt de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen voor en leidt deze. Indien nodig, 
doet zij pedagogisch didactisch onderzoek bij kinderen met problemen.  
Zij verzorgt ook de contacten met het Primah Expertise Team. 
  
Onderwijs aan zieke kinderen 
 
Elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. 
Natuurlijk is elk kind wel eens ziek en dan moet het ook de tijd krijgen om uit te zieken, 
zonder dat het ‘lastig gevallen wordt met schoolwerk. Na een periode van ziek zijn zullen we 
samen met het kind en vaak in overleg met de ouders kijken wat er nog ingehaald moet 
worden en hoe we dat zullen doen. Soms is het zo dat een kind nog te ziek is om naar school 
te gaan, maar dat het wel al graag iets wil gaan doen. Dan is het altijd mogelijk om in de 
vorm van huiswerk bij te blijven bij het werk op school. Wanneer een leerling langdurig ziek 
is, thuis of in het ziekenhuis, dan zorgt de school er voor dat de leerling betrokken blijft bij 
het onderwijs. Een aangepast programma kan het kind de nodige afleiding geven en zal het 
contact tussen school en kind waarborgen. Ook wordt voorkomen dat de achterstand te groot 
wordt om na de ziekteperiode de draad weer op te pakken. 
Meer informatie over het project Onderwijs aan zieke leerlingen kunt u vinden op internet: 
www.ziezon.nl. 
 
 
 
 
 

http://www.ziezon.nl/
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4.4  PrimAH Expertise Team (PET) 
 
Het PrimAH Expertise Team ondersteunt ons met hun opgebouwde expertise in het 
vormgeven van Passend Onderwijs. 
 
Waar staat het PET voor? 

 Expertise 
 Passend Onderwijs 
 Coaching en ondersteuning voor IB-ers en leerkrachten 
 Consultatie 
 Onderzoek en observaties 
 Ambulante begeleiding 
 Oudergesprekken 
 Oplossingsgericht 
 Laagdrempelig 

 
Hiervoor bieden wij: 

 Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) 
 Observaties van individuele leerlingen en/of groepen 
 Onderzoek (intelligentie, sociaal-emotioneel, leervoorwaarden, didactisch etc.) 

Ambulante begeleiding 
 Beleid Passend Onderwijs 

 
 
Hoe werkt het? 
 
Consultatieve leerlingbesprekingen (CLB) 
Soms is het voor de school niet direct duidelijk waarom een leerling zich niet naar 
verwachting ontwikkelt. De school kan hulpvragen rondom deze leerlingen inbrengen tijdens 
de consultatieve leerlingbesprekingen (CLB-gesprek). Hierin worden met de 
orthopedagoog/psycholoog handelingsadviezen besproken. 
 
Observatie en/of onderzoek 
Na een CLB-gesprek kan duidelijk worden dat een observatie en/of onderzoek door het PET 
wenselijk is. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind 
en de wijze waarop de leerkracht daaraan het beste tegemoet kan komen. 
 
De school overlegt met u als ouders hierover. Alleen met uw toestemming vindt er een 
observatie en/of onderzoek plaats. Het verloop van dit traject 
staat hiernaast beschreven.  
 
Ambulante begeleiding van de buidelleerlingen 
Wanneer het PET en de school constateren dat een leerling 
een specialistische onderwijsbehoefte heeft, kan de school een 
buidel bij het bestuur aanvragen. Dit zijn extra 
mogelijkheden, meestal gericht op inzet van extra personeel 
(bijvoorbeeld een onderwijsassistent) en materiaal, waarmee 
de zogenaamde buidelleerlingen meer ontwikkelingskansen 
geboden kunnen worden binnen het reguliere basisonderwijs. 
 
Wanneer het bestuur de buidel toekent, komt de ambulant 
begeleider ter ondersteuning op school. Zij komt in principe 
drie keer per jaar om met de ouders, leerkracht en IB-er te 
bespreken hoe het gaat met uw kind, welke extra 
ondersteuning uw kind nodig heeft en wat alle betrokkenen 
daarin kunnen betekenen. 
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Beleid Passend Onderwijs 
De beleidsmedewerker onderwijs neemt wekelijks zitting bij het PET voor afspraken t.a.v. het 
beleid rondom Passend Onderwijs binnen alle scholen van Stichting PrimAH. Bovendien is zij 
coördinator van het IB-netwerk en aanspreekpunt voor (dreigende) thuiszitters. 
 
4.5 Rapportage van de resultaten 
 
De leerkrachten houden regelmatig oudergesprekken.Hiervoor wordt u uitgenodigd. Uw 
aanwezigheid hierbij wordt door ons erg op prijs gesteld. Voor kinderen in een zorgtraject 
worden regelmatig evaluatiebesprekingen gehouden. We verzoeken u het overleg over uw 
kind voor schooltijd te beperken tot urgente zaken, omdat de leerkracht dan vaak nog 
voorbereidende zaken te doen heeft en er graag voor de kinderen wil zijn. Als er behoefte is 
aan extra overleg kan hiervoor altijd een extra afspraak worden gemaakt. Zie hiervoor ook 
2.2.  
 
4.6 Opvang van leerlingen die bepaalde lessen niet volgen 
 
Het kan voorkomen dat leerlingen bepaalde lessen om reden van godsdienst of andere 
zwaarwichtige reden, niet bijwonen. In die gevallen zal er onder verantwoording van de 
groepsleerkracht gezorgd worden voor vervangende lessen bij de groepsleerkracht of 
eventueel onder toezicht van een andere groepsleerkracht.  
 

4.6 De begeleiding bij de overgang naar 
het voortgezet onderwijs 
 
De voorlichting aan ouders ten behoeve 
van de schoolkeuze van leerlingen. 
 
Op de eerste klasseninformatie avond van groep 8 
(september) wordt u geïnformeerd  
over de gang van zaken m.b.t. de schoolkeuze. 
Op de eerste contactavond van groep 8 wordt al 
een start gemaakt om te komen tot een zo 
verantwoord mogelijke schoolkeuze. 
Er wordt informatie gegeven over 
informatiebijeenkomsten en ‘open huizen’ van de 
scholen voor voortgezet onderwijs. Deze staan 
ook altijd vermeld in de regionale kranten en zijn 
meestal in december en januari. Er wordt 
informatie gegeven over de Cito-toets, het 
schooladvies, de waarde ervan en de 

aanmeldingsformulieren. In de weken daarna wordt er aan de kinderen (ook voor 
belangstellenden uit groep 7) de gelegenheid gegeven de open dagen en 1 of 2 
introductielessen te bezoeken van de scholen waarvoor ze interesse tonen. De introductielessen 
zijn alleen voor de leerlingen van groep 8.  
 
Advisering Voortgezet Onderwijs 
 
Het schooladvies van de basisschool heeft meer gewicht gekregen; het is leidend voor de 
toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij 
de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is 
dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets.  
 
Voor 1 maart wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u het 
schooladvies Voortgezet Onderwijs van uw kind en wordt dit nader toegelicht. Het 
schooladvies is in ieder geval gebaseerd op: 
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 resultaten leerlingvolgsysteem CITO en methode gebonden toetsen van de groepen 6 
t/m 8 

 sociaal emotionele ontwikkeling 
 werkhouding 
 doorzettingsvermogen 
 zelfstandigheid 
 omgaan met huiswerk 

 
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Wij mogen dus 
alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies 
geven. Leerlingen waarover twijfel bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo 
hoog mogelijk niveau in te stromen. 

 
Wanneer het resultaat op de Centrale eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan 
heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders 
kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Indien het 
resultaat lager uitvalt dan het schooladvies, wordt dit schooladvies niet aangepast. 

 
De Plaatsingswijzer VO hanteren wij als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Dat 
betekent dat wij zelfstandig bepalen welk advies je meegeeft aan de leerling. Met andere 
woorden, de resultaten van de plaatsingswijzer (uitkomst welke leerweg of schoolsoort) 
nemen we over of wijken we beredeneerd van af. 

 
4.7 Grensoverschrijdend gedrag 
 
Op iedere plaats waar kinderen samen spelen en leren kunnen uitingen van agressie 
voorkomen. Zo ook op onze school, ondanks dat we verschillende methoden op school hanteren 
waarin we kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan (o.a. methode voor 
sociale vaardigheden). 
Omdat wij de visie hebben dat opvoeden van kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van zowel ouders als leerkrachten is, willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uitingen 
van agressief gedrag onder kinderen.  
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij zowel fysiek als verbaal wangedrag zoals 

bijvoorbeeld: 

Fysiek: slaan, schoppen, vechten of andere vormen van lichamelijk geweld. 
Verbaal:  intimidatie, schelden of alle taalgebruik dat anderen kwetst c.q. negatief 

benadert. 
 
Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het welzijn en de 
veiligheid van andere kinderen en van leraren in het geding komt, dan stellen we de ouders 
daarvan direct in kennis. 
 
Bij incidenten op het gebied van (herhaaldelijk) ernstig ongewenst gedrag, dat een direct 
gevaar vormt voor andere kinderen of voor leerkrachten, hebben we verschillende maatregelen 
die we treffen, namelijk: 
 1.A  Time out (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 
 1.B  Time out (tijdelijke verwijdering uit de school). 
 2.  Schorsing 
 3.  Verwijdering 
 
We hebben deze te nemen maatregelen omschreven in afzonderlijke protocollen en uitgewerkt 
in een stappenplan. Ondanks bovenstaande maatregelen, blijven we als school zorgplichtig en 
verantwoordelijk voor het onderwijs aan het kind. Wanneer u hier meer informatie over wilt, 
verwijzen we gemakshalve naar: 
 - het protocol  ‘Agressie en Geweld’,  
 - het protocol ‘Toelating, verwijzing, verwijdering etc.’ en  
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 - het stappenplan ‘Grensoverschrijdend gedrag’  
 
Deze documenten zijn in te zien op de school. 
 
 
4.8 Naschoolse activiteiten 
 
Verlengde schooldag 
 
Als er activiteiten na schooltijd zijn, zal dit via het ouderportal aan de ouders worden mede- 
gedeeld. Dit kan voorkomen bij bezoeken aan het theater, museum, sportactiviteiten, 
schoolkrantredactie, excursies, schoolreis, etc. 
 
Huiswerkbegeleiding:  
 
Huiswerk in groep 3 t/m 8 bestaat uit het wekelijks leren van woordrijen en groep 4 / 5 het 
oefenen van tafels. Verder wordt huiswerk hoofdzakelijk gegeven in de bovenbouw. Dit ter 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het zijn veelal proefwerken  van aardrijkskunde en 
geschiedenis, het voorbereiden van spreekbeurten, werkstukken en boekbesprekingen. Het is 
belangrijk dat de kinderen leren hun werk in te delen. Drie dagen achtereen 10 minuten 
studeren geeft meer resultaat dan één keer 30 minuten. Ook kan het voorkomen dat de 
leerkracht het nodig vindt dat kinderen huiswerk meenemen als ze hun weektaak niet af krijgen 
of als extra werk voor het wegwerken van een hiaat. We beperken dit omdat we vinden dat het 
werk in principe gemaakt moet kunnen worden binnen de tijd die ze daarvoor op school krijgen. 
Als het huiswerk betreft in de sfeer van ‘wegwerken’ van een hiaat of voor extra ondersteuning 
aan de hand van een handelingsplan, zal de groepsleerkracht dit in overleg met de ouders doen.  
Deze acties hebben meestal een tijdelijk karakter. 
 
4.9 Buitenschoolse activiteiten    
 
Aanbiedingen voor sporttoernooien worden aan de leerlingen medegedeeld. Ze zijn vrij 
hieraan deel te nemen. Wij vinden het in contact brengen van de kinderen met allerlei 
sporten een verantwoordelijkheid van de school (o.a. via de gymlessen). Het organiseren van 
sporttoernooien is een verantwoordelijkheid van de sportverenigingen.  

Er worden voor alle groepen schoolreisjes, c.q. activiteitendagen georganiseerd. Voor de 
onderbouwgroepen zijn er activiteiten van één dag. In principe hebben de groepen 5 en 6 
een tweedaagse schoolreis en de groepen 7 en 8 een driedaagse schoolreis. E.e.a. is 
afhankelijk van de samenstellling van de groepen. Als het mogelijk is, worden er 
schaatswedstrijden georganiseerd en bezoeken de snelste vier kinderen van de school (de 
twee snelste jongens en de twee snelste meisjes) de gemeentelijke schaatskampioen-
schappen. 

Voor de groepen 3 en 4 proberen we elk jaar schaatslessen te organiseren. 
Daarnaast worden er, afhankelijk van aanbod en behoefte, meermalen excursies georganiseerd.  
Eén keer per jaar is er voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag, samen met één of meerdere 
scholen in een van de laatste weken voor de zomervakantie. 
 
Voor het vervoer van de kinderen wordt zo nu en dan een beroep gedaan op de ouders.  
Het busje van de ’ Stroomdal Expres’ wordt, als de chauffeurspoule het mogelijk maakt, door 
de ouderraad ingezet voor het vervoer van leerlingen naar speciale evenementen. 
 
4.10   Lesuitval 
 

Het kan, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat lessen 
uitvallen. 
Geplande lesuitval of afwijkingen van het bestaande rooster 
worden ruim van tevoren aangekondigd via het 
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berichtenmenu van ons ouderportal (eventueel via een spoedbericht). 
 
 
4.11 Realisering kwaliteitsverbetering 
 
Ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt door de leerkrachten externe en 
interne scholing gevolgd. 

Zie hiervoor verder hoofdstuk 7.2. 

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

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

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

 In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en 
wedstrijden/concoursen aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale 
kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor. 

 Bij de aanvraag dienen, in geval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de 
toegekende status of de aanmelding bij het Olympisch Netwerk te worden 
toegevoegd. 

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

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

 
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de 
schoolprestaties achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied 
problemen krijgt. 
 
4.13 Logopedie 
 
De preventieve logopedie wordt uitgevoerd GGD. Alle leerlingen in groep1 en 2 worden 
(schriftelijk) gescreend met behulp van een vragenlijst. Omdat het van belang is dat 
leerlingen met logopedische problemen tijdig gesignaleerd worden, kunnen leerlingen waar 
de leerkracht en/of ouders zich zorgen over maakt aangemeld worden voor een logopedisch 
onderzoek. Na aanmelding wordt een afspraak ingepland om de desbetreffende leerling(en) 
te onderzoeken. Voor het aanmelden van een leerling, vult de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerling de “checklist logopedie basisonderwijs” in.  Daarna neemt de leerkracht, per mail of 
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telefonisch, contact op met de preventieve logopedist van de GGD. Vervolgens wordt in 
overleg met school het onderzoek ingepland. Uiteraard brengen we u hiervan op de hoogte. 
 
4.14 Veiligheidsbeleid 
 
Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij 
is dat uw kind graag naar onze school gaat. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een 
actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Onze school heeft een actueel beleid ten 
aanzien van veiligheid. Daarin is opgenomen hoe we een veilig sociaalpedagogisch klimaat 
stimuleren, waarbij het voorkomen van pestgedrag een belangrijke pijler is. We hebben op 
school een persoon, namelijk juf Cobie  aangesteld, die het beleid tegen pesten coördineert 
en fungeert als aanspreekpunt, zowel voor u als ouders, maar vooral voor de leerlingen.  
 
Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast heeft Stichting PrimAH 
een vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken die de deskundigheid van 
de school overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, criminaliteit, problemen in de 
gezinssituatie, werken wij o.a. samen met politie, justitie, en het sociaal team van de 
gemeente Aa en Hunze. 
 
Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te 
bieden. Ook leerkrachten (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige 
(werk)omgeving. Geweld tegen leerkrachten is ontoelaatbaar. Het veiligheidsbeleid van onze 
school is op onze website geplaatst of indien gewenst in te zien op school. 
 
 
5. DE LEERKRACHTEN 
 
5.1 Formatieomvang 
 
De school heeft momenteel een formatie waarmee in principe 3 groepen kunnen worden 
bemand. Deels werken we dit jaar ook met 4 groepen. Per jaar bekijken we hoe we die uren 
zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.Voor IB-activiteiten zijn per week 5,5 uren beschikbaar 
en voor ICT ongeveer 2 uren. Er zijn 6 leerkrachten op de school werkzaam. Verder is er een 
vakleerkracht voor gymnastiek en godsdienstonderwijs/HVO. 

 
5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid leerkracht 
 
Als een leerkracht afwezig is, wordt er gezorgd voor een vervanger. IN extreme gevallen kunnen 
kinderen naar huis worden gestuurd. Dat gaat altijd in overleg met dereffende  ouders. 
 
5.3 Scholing van leerkrachten 
 
Het doel van scholing voor leerkrachten is, om zo goed mogelijk toegerust te zijn voor de 
onderwijsgevende taak. Er wordt hiervoor elk jaar een scholingsplan opgesteld, waarin duidelijk 
verband wordt gelegd met de gestelde doelen in het meerjaren-beleidsplan. Scholingsaanvragen 
van individuele leerkrachten worden ook altijd getoetst aan dit plan en aan hun financiële 
haalbaarheid. Er worden plannen opgesteld voor scholing van complete teams, van individuen 
en van het management. 
Per jaar vinden enkele gezamenlijke (Stichting PrimAH/team) studiedagen plaats rond een 
bepaald thema.Jaarlijks zijn er voor de directie enkele management studiedagen. 
Het schoolspecifieke scholingsplan is een onderdeel van het schoolplan. 
 
5.4 Stagiaires 
 
Stagiaires van de pabo’s worden, begeleid volgens het protocol ‘stagiaires Stichting PrimAH’. 
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We hebben op school een stagecoördinatordoor die zorgt voor een goede opvang en begeleiding 
van stagiaires. Per schooljaar hebben we 2 pabo-stagiaires en eventueel een stagiaire van een 
MBO opleiding.De stagiaires komen van de pabo-afdeling van de Hogeschool Drenthe. 
 
 
6. DE OUDERS 
 
6.1 Het belang van ouderbetrokkenheid 
 
De school, ouderraad, medezeggenschapsraad (MR) 
en het personeel vinden het van groot belang dat de 
ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van 
hun kinderen en dus ook bij de gang van zaken op 
school. We stellen de ouders in staat om zich op de 
hoogte te stellen van de vorderingen van hun 
kinderen. Dat kan op de ‘contactavonden’, maar ook 
tussentijds is het altijd mogelijk om een afspraak te 
maken voor een gesprek met de groepsleerkracht of 
de directeur. In de lagere klassen kunnen de ouders 
op een ochtend een bezoek in de klas brengen. 
Huisbezoek in alle groepen vindt plaats indien er 
behoefte is aan overleg en/of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn. Zowel ouders als 
school hebben invloed op de opvoeding van ieder individueel kind. Het meegeven van normen 
en waarden is een recht en een plicht voor ouders/verzorgers, maar ook op school stellen we 
grenzen en hanteren we normen. De ontwikkelingen in de maatschappij staan echter niet stil. 
Daarom zoeken we samen met leerlingen en ouders/verzorgers naar mogelijkheden/vormen om 
op dit moeilijke en zeer individueel geïnterpreteerde terrein in gesprek te blijven. Wij stellen het 
daarnaast zeer op prijs als de ouders willen helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op 
school.  
 
6.2 Ouderparticipatie 
 
Waar nodig/gewenst of daar waar zij een meerwaarde kunnen bieden worden ouders 
regelmatig ingezet bij het lesgebeuren in de school. Per jaar wordt dit steeds opnieuw 
bekeken. Ouders worden o.a. ingezet bij het lezen, creatieve vakken en bij projecten of hele 
specifieke onderwerpen. De inzet wordt eerst in het team besproken en geschiedt daarna 
altijd onder de supervisie van de groepsleerkracht. Aan het begin van het schooljaar wordt de 
ouders een intekenlijst toegezonden, waarop zij voor verschillende ondersteunende 
activiteiten kunnen intekenen. 
In de praktijk blijkt dat we altijd wel ouderhulp kunnen gebruiken bij o.a. vervoer excursies, 
leeshulp, ophalen van oud papier, allerhande klussen op werkavonden en tussendoor, 
redactie van de schoolkrant, typewerk, parkeren bij de Etstoel, festiviteiten, schoolreizen, 
timmeren, enz.  
 
Soms worden acties gehouden om de kas van de ouderraad te vullen. (zie ouderraad 6.7). De 
ouderraad organiseert het ophalen van oud-papier en maakt een schema van inzet. Hiervoor 
wordt ongeveer 2-3 x in schoolloopbaan van uw kind een beroep op u gedaan. 
 
Met het oog op de verkeersveiligheid is er een verkeersouderwerkgroep in het leven 
geroepen. 
Zij houdt zich o.a. bezig met de verkeerssituatie rond de school, de veilige schoolroute, 
organisatie verkeersexamen, voorlichting aan ouders, fietsenkeuring, etc. 
 
Ouderbetrokkenheid 

 
Verkeersouder 
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Verkeersouders zijn ouders die zich op onze school inzetten voor een verkeersveilige 
schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij 
de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid. In de directe 
omgeving van de school en op routes die kinderen van en naar school afleggen. 
Is verkeersveiligheid iets wat u aan het hart gaat en waar u zich voor wilt inzetten? Word dan 
onze Verkeersouder en neem contact op met de directie. 
 
Haal- en brenggedrag 
 
De Schoolspits 
Op de haal- en brengmomenten kan het een gezellige drukte zijn rondom de school. Deze 
drukte brengt helaas soms ook voor leerlingen onoverzichtelijke verkeerssituaties met zich 
mee. In verband met de verkeersveiligheid vragen we u dan ook zoveel mogelijk lopend of op 
de fiets naar school te komen. Mocht u onverhoopt toch een keer met de auto naar school 
moeten komen, houd dan rekening met de kinderen en parkeer alleen op de daartoe 
bestemde plekken. 
 
Op school besteden wij natuurlijk aandacht aan verkeerseducatie in de klas. Daarnaast 
nemen wijdeel aan het programma School op Seef waarin we onder andere samen met 
andere partijen werkenaan een veilige schoolomgeving. Het programma School op Seef heeft 
7 doelstellingen: 
 
1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht 
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren 
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren 
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid 
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie 
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan 
7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.schoolopseef.nl. 
 
De ouderraad heeft verschillende werkgroepjes in het leven geroepen voor de 
ondersteunendende activiteiten bij speciale jaarlijks terugkerende activiteiten.  
 
Regels voor ondersteunende werkzaamheden door ouders: 
 
Wij verwachten van ouders die op welke wijze dan ook ondersteunende werkzaamheden voor 
de school verrichten dat zij zich conformeren aan de gedragsregels die de school hanteert in 
het omgaan met haar leerlingen en zich houden aan het onderstaande hulpouderprotocol. 
 
Protocol Hulpouders 
 
U komt als ouder binnen onze school om een of meerdere kinderen te helpen, hetgeen wij 
uiteraard erg waarderen. Dit kan zijn als hulpouder bij handvaardigheid, als leesouder bij 
niveaulezen of in een groep als extra ondersteuning bij diverse andere activiteiten/spelletjes 
etc. Wij streven ernaar om een open en laagdrempelige school te zijn waar iedereen vrij 
binnen kan en mag komen. Het is daarbij heel logisch dat u dingen opvallen m.b.t. tot andere 
kinderen. Er is geen kind gelijk en wij proberen op school alle kinderen in hun waarde te 
laten en te accepteren en respecteren. Hierbij hoort ook een stukje privacy van het kind. 
Er kan u mogelijk iets opvallen aan een kind of aan een bepaalde aanpak van de leerkracht 
m.b.t. tot een kind. Het is echter niet de bedoeling dat u als ouder hierover in gesprek treedt 
met derden. Dit is niet juist, noch naar het kind en zijn ouders, noch naar de leerkracht toe.  
Mochten u bijzondere dingen opvallen dan is de leerkracht (of eventueel de directeur) de 
aangewezen persoon om naar toe te gaan. 
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Bij voorbaat onze dank voor de door u geboden hulp en we gaan er van uit dat u 
bovenstaand protocol onderschrijft in het belang van alle kinderen en het onderwijs op onze 
school. 
 
6.3 Informatievoorziening 
 
We hebben  contactavonden, info-avonden, er is een ouderportal, website, omgekeerde 
oudergesprekken Bovendien wordt de schoolgids jaarlijks vernieuwd en geplaatst op de 
website en het ouderportal.. Mochten er desondanks toch nog onduidelijkheden zijn dan 
stellen wij het erg op prijs dat u contact opneemt met de school. 

De schoolgids, schoolplan, jaarverslag en de laatste nieuwtjes/berichten van de school kunt u 
ook te vinden op onze website: www.obsanloo.nl. 

Als u bezwaar hebt tegen het publiceren van foto´s en/of video´s van uw kind op bijv. de 
website van de school, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de directie van de school. 

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

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

 de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich 
daartegen verzet. 

 
In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het 
verstrekken van informatie naar de beide ouders. Deze procedure is vastgelegd in een 
protocol. Dit protocol is opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de 
school. Met de gescheiden ouders wordt, indien van toepassing, deze procedure besproken. 
Daarna wordt hen gevraagd om het afsprakenformulier ‘informatieverstrekking gescheiden 
ouders’ in te vullen. Ook in gevallen waarin nog geen sprake is van een toegewezen ouderlijk 
gezag geldt eerder genoemde procedure. 
 
Informatie- en advieslijn voor ouders 
 
Op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u voor vragen over het onderwijs kosteloos 
bellen met de informatie en advieslijn van o.a. de VOO tel.nr. 08005010. Digitaal kunt u met 
uw vragen terecht terecht op www.50tien.nl. 
 
 
6.4 De Ouderraad 
 

http://www.obsanloo.nl/
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De ouderraad heeft voornamelijk als taak het organiseren, ondersteunen en begeleiden van 
buitenschoolse activiteiten en festiviteiten van de school. Als voorbeelden kunnen we noemen: 
schoolreizen, ouderavonden, Kerst- en Sinter-klaasvieringen, etc. De kosten van dergelijke 
activiteiten worden betaald uit de kas van de ouderraad.  
De leden worden verkozen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kan men zich 
herkiesbaar stellen.Voorafgaand aan de verkiezing van de ouderraad wordt er door de zittende 
ouderraad een oproep gedaan aan de ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen. Tijdens de 
zakelijke ouderavond wordt een verkiezing gehouden. Eén van de leerkrachten woont bij 
toerbeurt elke ouderraadsvergadering bij. 
 
6.5 Financiën Ouderraad/vrijwillige ouderbijdrage 
 
Zoals reeds genoemd worden diverse activiteiten uit de kas van de ouderraad betaald. Deze kas 
wordt deels weer gevuld door de te organiseren acties. Bij een groot deel van deze acties is hulp 
van ouders nodig(zie betrokkenheid ouders). Daarnaast is er sinds enkele jaren een vrijwillige 
ouderbijdrage per kind ingevoerd van € 25,00 per jaar. De penningmeester van de ouderraad 
benadert hiervoor de ouders. Uit deze bijdrage worden o.a. sinterklaasfeest, kerstfeest, 
opvoering musical, schoolreizen, excursies e.d. betaald. Op het inschrijfformulier dat ouders 
krijgen als ze hun kind aanmelden voor onze school, kunnen ouders aangeven of ze wel of niet 
akkoord gaan met de ouderbijdrage. 
De bijdragen worden middels automatische incasso geïnd. 
 
6.6 Activiteiten en acties 
 
Ten behoeve van de kas van de ouderraad worden diverse acties georganiseerd waarbij een 
beroep op hulp/ondersteuning door ouders/verzorgers wordt gedaan. In Anloo wordt 
bijvoorbeeld 8 keer per jaar het oud papier door ouders opgehaald. Het schema dat aangeeft 
wanneer er op uw hulp wordt gerekend, vindt u in deze gids. Het parkeren bij de Etstoel wordt 
het ene jaar door de ouderraad en het andere jaar door de gymnastiekvereniging verzorgd. Eens 
per 2 jaar wordt het zandbakzand, aangestuurd door de OR, ververst. Voor deze acties wordt 
een beroep op u gedaan. Ook de kinderen zelf ontplooien activiteiten. Elke schooldag wordt om 
12.00 uur de klok van de toren geluid. Daarnaast brengen de kinderen krantjes rond in Anloo op 
donderdagmiddag na schooltijd. Het rondbrengen van dit materiaal brengt veel geld op. Het is 
de bedoeling dat de krantjes zo snel mogelijk, maar in elk geval nog dezelfde dag na schooltijd 
worden rondgebracht. 
Naast acties ten behoeve van de kas van de ouderraad hebben we ook sociale acties. 
 
Ten aanzien van deze sociale acties zitten we als school op 2 sporen: 
1. Structureel: jaarlijks doen we mee een een actie van. 
2. Incidenteel:  
   * We doen incidenteel mee aan acties die in de actualiteit staan en ook als zodanig leven  
     bij onze kinderen. 
   *  Soms hebben we een actie die een lokaal doel heeft en eveneens leeft bij de kinderen 
 en/of soms zelfs spontaan door de kinderen wordt aangedragen. 
 
6.7 Sponsoring 
 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de 
schoolkrant of schoolgids of een spandoek bij de sportdag. Zonder tegenprestatie is er geen 
sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor 
sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
 
Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, gebeurt dat zorgvuldig. Sponsoring mag het 
onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor 
mag geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring 
kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Aan het begin van het 
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schooljaar wordt de MR hierin gekend. Het sponsorbeleid wordt door de school toegelicht in 
het schoolplan en in de schoolgids. 
 
In enkele gevallen is sponsoring uit den boze omdat de onafhankelijkheid van de school niet 
in het geding mag komen. Het spreekt haast vanzelf dat sponsoring meestal gepaard gaat 
met reclame-uitingen en vanuit dat oogpunt gaan we als school uiterst omzichtig met dit 
onderwerp om. Voor een beslissing over sponsoring dient een breed draagvlak te bestaan, 
niet alleen binnen de school maar ook bij een ieder die bij de school betrokken is. 
 
6.8 Activiteitenrooster  
  
Volgt in het nieuwe schooljaar 
 
A.  Oud papier 
 
Het oud papier wordt in het dorp Anloo eens per 6 weken 
opgehaald op maandagmiddag om 18.30 uur (start bij 
school) door de firma Van der Hende uit Oude Pekela. 
De route is: Start bij school, Schipborgerweg tot de 
eerste weg links, Kerkbrink langs de pastorie, Gasterense 
weg tot nr. 2, Anderenseweg, Brinkstraat, Annerweg, 
achterom bij ABZ achter de deur, Bosweg tot de 
camping en Raatakkers, Lunsenhof, Esweg, Doornakkers, 
Lunsenhof tot Homanshof, keren en via Esweg weer terug 
naar de Kerkbrink. 
 
Bij toerbeurt helpen elke keer 2 ouders bij de inzameling. 
De ouderraad stelt hiervoor een schema op. 
Wij hanteren de achternaam van de leerlingen. Op deze manier hopen wij deze taak met 
elkaar te klaren zodat wij de eigen schoolbijdrage laag kunnen houden.  
 
De OR maakt weer een schema voor het ophalen van oud papier, eens in de 6 weken op 
maandagavond. 
Wanneer een bepaalde datum u niet schikt, wilt u dan zelf voor vervanging zorgen, 
bijvoorbeeld met iemand uit lijst. Indien u geruild/ vervanging heeft wilt u dit dan laten 
weten aan Beanca Hollander (beanca@kpnmail.nl),zodat wij weten wie er komt Voor 
gescheiden ouders/verzorgers gaan we ervan uit dat 1 van beide zelf komt of voor 
vervanging zorgt. 
 
Er wordt gestart om 18.30 uur bij OBS Anloo. 
 
Zodra het schema bekend is zal dit aan u kenbaarbaar gemaakt worden. 
 
6.9    Activiteiten in Anderen, Anloo en Gasteren 
 
We willen graag een actieve school zijn in en voor de drie dorpen in ons werkgebied. In de 
gevallen dat de school mede-organisator is van activiteiten in één van de dorpen, die op de 
kinderen is gericht of waarvan deelname door de kinderen op prijs wordt gesteld, dan zal dat in 
de berichtgeving steeds als zodanig worden aangegeven. (Denk bijvoorbeeld aan 
schaatswedstrijden zoals deze door de gezamenlijke ijsverenigingen aan de schoolkinderen zijn 
aangeboden.) 
 
Ook in gevallen waarbij de school niet in de organisatie van de activiteit is betrokken, willen we 
desgevraagd en voor zover mogelijk graag assisteren bij de berichtgeving door via school aan 
de betrokken kinderen een briefje uit te reiken. In dergelijke gevallen zal dus niet vermeld staan 
dat de school bij de organisatie betrokken is  
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6.10 Leerlingenvervoer 
 
Stichting Stroomdal Expres   
  
Even voorstellen: 
Magic Schoolbus is de naam van het vervoer van 
leerlingen uit Anderen en Gasteren naar de OBS Anloo. De 
kinderen worden met een busje, die eigendom is van de stichting, dagelijks tussen beide dorpen 
en de school vervoerd. Het is een initiatief van ouders uit beide dorpen en wordt draaiende 
gehouden met veel vrijwilligers. De exploitatie wordt deels gefinancierd met een ouderbijdrage. 
Natuurlijk zijn nieuwe kinderen en vrijwilligers van harte welkom bij ons. 
Inlichtingen via de school of: 
 
Stichting Stroomdal Expres 
  Contactpersoon: Irma Schepers, tel: 0623838734 / 0592-240959  en wanneer 

 Irma niet te bereiken is Janna Speulman, tel: 0592-243207. 
 
6.11   Medezeggenschapsraad en Gemeentelijke MedezeggenschapsRaad 
 
De wet schrijft voor dat op elke school een medezeggenschapsraad (MR) wordt ingesteld, 
bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders. 
De MR heeft onder andere tot taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling 
overleg. De MR is verder bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken 
met de directie. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. 
Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft; adviesrecht en 
instemmingsrecht.  
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur kan besluiten om het advies niet op te volgen, 
mits dit met redenen omkleed wordt. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur 
zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet kan nemen. 
 
Adviesrecht heeft de MR onder andere bij: 
- fusie met een andere school 
- beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding 
- regeling van de vakanties 
 
Instemming is bijvoorbeeld van toepassing bij: 
-verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school 
-vaststelling/wijziging van het schoolplan 
 
De MR bestaat uit 4 personen: 2 leerkrachten en 2 ouders. 
De zittingstijd voor een MR-lid is twee jaar. Men kan zich daarna direct weer herkiesbaar 
stellen. 
De vergaderingen zijn openbaar en worden steeds aangekondigd in de nieuwsbrief. De 
directeur maakt geen deel uit van de MR, maar kan op deze vergaderingen worden 
uitgenodigd om waar gewenst de nodige informatie te verstrekken. Bij schooloverstijgend 
beleid wordt door het schoolbestuur gesproken met de Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad(GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de MR-leden van 
de diverse basisscholen van de gemeente Aa en Hunze. Uit elke MR nemen 2 leden plaats in 
de GMR.  
 
Onze MR bestaat uit de volgende leden: 
Geertje Enting  voorzitter(vertegenwoordiger ouders) 
Annemieke Ensing  lid ( vertegenwoordiger ouder ) 
Annemarie Kriegsman lid (vertegenwoordiger van het team) 
vacature 
 
Namens onze school zijn Geertje Enting en Annemarie Kriegsman afgevaardigd  



 

 42 

in de GMR. Na de zakelijke ouderavond in het najaar van 2018 kunnen er veranderingen 
optreden. 
 
Meester Ruud is adviseur van de MR. 
 
6.12   Overblijven/Buitenschoolse opvang 
 
De organisatie van de TSO wordt aangestuurd door Stichting Kinderopvang Rolde. 
 

 
 
We hebben (in samenwerking met Stichting PrimAH) de TSO uitbesteed aan Stichting 
Kinderopvang Rolde. 
Deze stichting stuurt de gehele TSO-organisatie aan. Hierbij worden wel, zoals voorheen, 

ouders/vrijwilligers ingezet. 
 
 
Uiteraard betekent dit alles een ander kostenplaatje. Dankzij de 
financiële inbreng van Stichting PrimAH kunnen we de kosten 
beheersbaar houden en blijven we tegemoet komen aan een 
verlaagde bijdrage voor de ouders die als vrijwilliger meehelpen. 
In vergelijking met gemiddelde prijzen t.a.v. het overblijven zijn de 
door ons gehanteerde prijzen nog relatief laag. 

De overblijfdagen en tijden 

Op onze school kunnen de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 
tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  van 12.00 uur tot 
13.00 uur. 

Tarieven: 
* 1 kind    € 1,25 als ouder/vrijwilliger meedraait 
* 1 kind   € 2,50 als u niet mee draait als oudervrijwilliger 
* 1 kind   € 3,00 incidentele overblijf 
 
Buitenschoolse opvang 
 
Stichting Kinderopvang Rolde (SKR) verzorgt de BSO Anloo die op maandag-,  dinsdag- en 
donderdagmiddag is geopend. Bij uitbreidende belangstelling ontstaan ook mogelijkheden 
voor  andere weekdagen en voorschoolse opvang. Voor meer informatie of aanmelding van 
uw kind, kunt u contact opnemen met SKR www.kinderopvangrolde.nl of 0592-242576.  
 
6.13   Klachtenprocedure 
 
Het kan voorkomen, dat er klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, het 
toepassen van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de 
(school)organisatie. Niet elk probleem leidt tot het indienen van een klacht, ‘voorkomen is 
beter dan genezen’. Om het probleem op te lossen langs de informele weg - de gewone weg -
, zal overleg mogelijk noodzakelijk zijn. Als u vindt dat er iets niet goed gaat, ergens 
ontevreden over bent of niet mee eens bent, dan gaat u in eerste instantie naar die persoon 
waar de problemen mee zijn ontstaan of daarvoor verantwoordelijk is. Eventueel kunnen 
problemen ook nog worden doorgesproken met anderen die binnen de school of Stichting 
PrimAH werkzaam zijn. Blijft u niet te lang met een probleem of klacht rondlopen. “Immers, 
een goed gesprek voorkomt erger”. 

http://www.kinderopvangrolde.nl/
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Mocht het niet lukken langs deze weg een oplossing te vinden, dan staat de formele 
klachtenregeling open. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website of op school in 
te zien. Op onze school is Nica Burggraaf, tel 0592-277064 hiervoor de contactpersoon 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken 
hebben met de omgang tussen personen binnen de school. Soms wil men dergelijke klachten 
met iemand van buiten de school bespreken. In de klachtenregeling is hiermee rekening 
gehouden. De externe vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het bijstaan en 
adviseren van ouders en leerlingen die mogelijk een klacht willen indienen. De externe 
vertrouwenspersoon heeft een beperkte bevoegdheid om klachten te onderzoeken en in te 
schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Zelf een oordeel geven over een klacht 
of actief werken aan een oplossing behoort niet tot diens taken. De externe 
vertrouwenspersoon is niet op een andere manier bij de school betrokken. 
 
Naam externe vertrouwenspersoon:  
De heer Rik Zweers van Bureau Meesterschap, telefoonnummer 0592-304040 (kantoor). 
(Inzetbaar op afroep) 
 
 
Landelijke klachtencommissie 
Stichting PrimAH heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Stichting 
Onderwijsgeschillen en heeft geen eigen klachtencommissie. Voor de procedure van indienen 
van de klacht bij de Stichting Onderwijsgeschillen wordt verwezen naar de voor hen geldende 
klachtenregeling. Zie voor meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl.  

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

Email: info@onderwijsgeschillen.nl  

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld gaan via het meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief).  
 
Voor algemene vragen of overige vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met 0800-
8050 (gratis) of www.5010.nl 
 
 
7. DE ONTWIKKELING VAN ONS ONDERWIJS 
 
7.1 Het schoolplan 
 
Ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs hanteren we het schoolplan. 
Hierin wordt o.a. beschreven hoe de systematische aanpak van de zorg op school geregeld is. 
Verder bevat het schoolplan onder meer het formatieplan, het scholingsplan, het 
activiteitenplan, het zorgplan en het onderwijskundig meerjarenplan. 
Het schoolplan wordt elke 4 jaar bijgesteld en ligt voor iedereen ter inzage op school. Dit 
school-jaar werken we met het laatste deel van het  schoolplan 2015-2019. Vanuit het 
schoolplan werken we met jaarontwikkelingsplannen. De schoolgids bevat o.a. een aantal 
zaken samengevat uit het schoolplan. Dit schooljaar maken we een start met het nieuwe 
schoolplan voor de jaren 2019-2023, zie ook volgend onderdeel. 
 
7.2 Het onderwijskundig meerjarenplan 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://www.5010.nl/
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De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school geschiedt planmatig aan de hand van 
een onderwijskundig meerjarenplan, gebaseerd op een vier-jaarlijkse interne analyse, een 
ouder- en een leerlingenquête, opmerkingen van de inspectie en het werken volgens het 
zogenaamde INK-model. 

Alles wordt opgenomen in het schoolplan. Dit plan omvat steeds een periode van 4 jaar. De 
huidige schoolplanperiode loopt van 2015-2019. Dit schooljaar starten we met de 
voorbereiding voor het schoolplan 2019-2023.Aan het schoolplan is een onderwijskundig 
meerjarenplan gekoppeld dat jaarlijks wordt bijgesteld. 

 
Ten behoeve van de realisatie van het 
onderwijskundig meerjarenplan wordt elk jaar 
een scholingsplan opgesteld waarin de scholing 
van de teams en individuele leerkrachten wordt 
vastgelegd. De vraag naar de gewenste scholing 
wordt getoetst aan het onderwijskundig 
meerjarenplan. Naast scholing aansluitend bij 
het onderwijskundig meerjarenplan is er ook 
ruimte voor ad-hoc scholing, d.w.z. voor 
workshops en trainingen die tijdens het 
schooljaar worden aangeboden. 
 
 
Onze ambitie is om in 2018-2019 de 

veranderingen en verbeteringen in het onderwijs op de scholen zodanig verder te 
implementeren zodat  dat er sprake is van duurzame verbeteringen. Dit doen we door: 
 
*   data-gestuurd en doelgericht werken; 
*   effectieve instructie; 
*   evidence-based taalonderwijs 
*   onderwijskundig leiderschap 
*   leren op alle niveaus 
 
Deze duurzame verbeteringen willen we terug zien in de structurele verhoging van de 
leerresultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen. 
Elke school zal hierin eigen keuzes maken en een eigen plan op maat maken. Het doel is het 
veranderen van de cultuur van scholen en organisaties rondom de school in een professionele 
leergemeenschap waar continue en planmatig gewerkt wordt aan de verbetering van het 
onderwijs en verhogen van resultaten op basis van data.  
Dit schooljaar gaan we ook binnen het IB-overleg werken met een professionele 
leergemeenschap. 
 
7.4 Zorg voor relatie school-omgeving en samenwerking met buurtscholen 
 

De IB’ers van de scholen van de stichting PrimAH hebben 6x keer per jaar overleg. De ict’ers 
binnen stichting Primah hebben eveneens 6 keer per jaar overleg.  
Op directieniveau vindt er 1 x per 6 weken onder leiding van de bovenschoolse directie DIBO-
overleg (=directeurenoverleg basisonderwijs) plaats om allerlei organisatorische en 
beleidsvoorbereidende zaken op elkaar af te stemmen en te bespreken. Verder zijn er 
werkgroepen bestaande uit een viertal directeuren van basisscholen. Een keer per 5 à 6 
weken komen deze werkgroepen bijeen voor overleg. 
 
7.5 Samenwerking met de bibliotheek 
 
De bibliobus zal niet meer komen, toch vindt er een vorm van samenwerking plaats met de 
scholen. Regelmatig komt er iemand van de bibliotheek om het boekenstand uptodate te 
houden. 
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7.6 Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een 
kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en 
ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over 
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw 
kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.  
 
Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, 
helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg 
met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de 
maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het  
gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het 
gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

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

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

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

 opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht 

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

worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch 
onderzoek. 
 
Vragen aan de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee 
rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons 
bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of 
jeugdverpleegkundige.   
 
Contact met de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt 
ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. 
 
 
7.9    Contacten Pabo 
De pabo-contacten van onze school richten zich metname op de pabo-afdeling van de 
Hogeschool Drenthe. Van deze school hebben we jaarlijks in principe maximaal 2 
stagiaires.De ervaringen op het gebied van overleg en voorbereiding en nabesprekingen zijn 
goed. (Zie 5.4) 

 
8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
 
Schoolresultaten dienen zorgvuldig te worden afgewogen en gelezen. Er zitten soms kinderen 
in de eindgroep, die al jaren worden begeleid vanwege leer- en/of gedragsproblemen. 
Zittenblijven kent onze school niet. Wel komt het voor dat een kind op grond van ‘onrijpheid’ 

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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een jaar langer in de kleutergroep blijft of door een aangepast programma een jaar langer 
over de lesstof in de middenbouwgroepen (3,4,5) doet. Verlenging vindt alleen plaats als de 
leerkrachten dit zinvol achten en zal altijd in nauw overleg met de ouders gebeuren. 
 
Aangezien het in het kader van de nieuwe wet op het basisonderwijs de plicht van de scholen 
is om zoveel mogelijk kinderen te begeleiden op de eigen school (ook die, welke vroeger naar 
het speciaal basis onderwijs gingen) met een aangepast programma, komen ondanks alle 
extra inzet en aandacht van het personeel, sommige leerlingen nooit verder dan uitstroom 
naar een vorm van voortgezet speciaal onderwijs of het allerlaagste uitstroomniveau van het 
voortgezet onderwijs. 
 
Hierdoor zakt het gemiddelde uitstroomniveau van de school, maar dat zegt dan nog niets 
over de kwaliteit van het onderwijs op een school of over de inzet en de deskundigheid van 
het personeel. Ook nu komen kinderen op een school voor speciaal basisonderwijs vaak niet 
op een voldoende uitstroomniveau om een school voor voortgezet onderwijs te kunnen 
volgen. Instroom vanuit het speciaal onderwijs komt op onze school ook voor. We zien het als 
een pluspunt van onze school, deze leerlingen op onze school onderwijs te kunnen bieden in 
hun eigen omgeving. Vandaar dat dit een ontwikkeling is, waar wij als school open voor 
staan. Onze school doet mee aan de landelijke cito-eindtoetsen en scoort daarbij gemiddeld 
voldoende t.o.v. het landelijke gemiddelde. De inspectie beoordeelt jaarlijks de behaalde 
resultaten van de school. 
De behaalde schoolresltaten van de tussentijdse toetsen en cito-eindtoets worden jaarlijks 
vermeld in het jaarverslag dat gepubliceerd wordt op onze website. 
 
De Cito-toetsen maken een onderdeel uit van onze onderwijsactiviteiten. Met name de Cito-
Eindtoets is een belangrijk onderdeel van onze onderwijsactiviteiten, omdat die het 
kennisniveau van onze leerlingen meet en de scores worden gebruikt ten behoeve van het 
kwaliteitsbeleid. Bovendien gebruiken we de Cito-eindtoets als aanvulling voor het geven van 
een advies voor het vervolgonderwijs. Daarnaast gebruikt de inspectie de CITO-eindscores 
van onze school om na te gaan of zij reden zien tot risico’s van de onderwijskwaliteit.  
 
Na groep 8 gaan praktisch alle leerlingen naar een brede scholengemeenschap. Voor onze 
leerlingen zijn dat in hoofdzaak:  
*  Het Zernike College in Haren en Zuidlaren 
*  Het Dr. Nassau College in Gieten en Assen 
*  Het A.O.C. (voorheen Terra College) in Assen 
*  Het Vincent van Gogh College in Assen 
*  Het Maartens College in Haren 
 
 
 
9. SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 
 
9.1 Schooltijden 
 
Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag  vrijdag 
1,2 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-11.30   8.30-15.00  8.30-12.00 
3,4 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-12.30 8.30-15.00  8.30-12.00 
5,6,7 en 8 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-12.30 8.30-15.00  8.30-15.00 
 

De middagpauze is van 12.00-13.00 uur. 
 
Regels voor aanvang en einde schooltijd 
 
De school begint om 8.30 en om 13.00 uur. Kinderen vinden het leuk wat 
eerder op school te zijn om nog even met vriendjes/vriendinnetjes te 
spelen. Als leerlingen fruit of een tas bij zich hebben, mogen ze die naar 
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binnen brengen. Daarna verwachten we dat ze weer naar buiten gaan (tenzij met de leerling 
anders is afgesproken) tot de bel gaat. Alleen de jongste kleuters mogen direct binnen 
blijven. Laatkomers (vaak dezelfde kinderen!) verstoren de lessen, bovendien missen ze vaak 
een deel van de instructie hetgeen voor de leerkrachten erg lastig is, daar ze dan meteen het 
kind apart instructie moeten geven op een moment dat het in de klas altijd ‘spitsuur’ is. In 
verband met efficiënt gebruik van de lestijd starten we daadwerkelijk om 8.30 uur in de 
klassen. De bel gaat om 5 minuten voor 8.30 uur en om 5 minuten voor 1 uur ‘s middags. 
We verwachten dat de ouders dan ook afscheid hebben genomen van hun kinderen en om 
half 9 en 1 uur de school weer hebben verlaten. De lessen eindigen op de aangegeven tijden. 
Het kan voorkomen dat de leerkracht voor of na school-tijd nog even iets met de leerling wil 
bespreken. Als dit vaker voorkomt of langer duurt, neemt de leerkracht hierover contact met 
u op.Zie ook 4.4 spreekuren 
 
9.2 Vakantierooster MOET AANGEPAST 
 
 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

   

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Onderwijsontmoetingsdag   

Studiedag   

Voorjaarsvakantie 18-02-2019 22-02-2019 

Studiedag   

Pasen 19-04-2019 22-04-2019 

Meivakantie 29-04-2019 03-05-2019 

Bevrijdingsdag 5 mei 05-05-2018 05-05-2019 

Planningsdag   

Pinsteren 30-05-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 15-07-2019 23-08-2019 
 
Overige margedagen volgen nog. 
 
 
Ziekte 
 
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, wilt u dit dan z.s.m. 
doorgeven? Telefoonnumemer school 0592 272079. 
 
 
10. NAMEN EN ADRESSEN 
 
De school 
 
School:    O.B.S. Anloo 
Straat:   Kerkbrink 2 
Postcode/plaats:  9467 PH Anloo 
Tel.:     0592-272079 
E-mail:   anloo@primah.nl 
Website:   www.obsanloo.nl 
 
 
 
10.1    De leerkrachten 
 

mailto:anloo@primah.nl
http://www.obsanloo.nl/
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C. Buikema 
 

 
 
cobiebuikema@primah.org 
 

 
 
Groepsleerkracht groep 1-2-3 
en interne begeleider  

K. Miedema 
 

kariannmiedema@primah.org 
 

Groepsleerkracht groep 1-2-3 
Leescoördinator  

   
A.Kriegsman 
  

annemariekriegsman@prima.org 
 

Groepsleerkracht 6-7-8 

M. Geerts     
 
P. Beek 

mathieugeerts@primah.org 
 
patrickbeek@primah.org 

Groepsleerkracht 4-5 
 
Vakleerkracht gym en RMT 
(=remedial motorische 
teaching) 
 

 
 

10.2    Het schoolbestuur 
 

Stichting PrimAH   Bezoekadres:    
Postbus 35    Spiekersteeg 1    
9460 AB Gieten    9461 BH Gieten 
Tel. 0592-267881 
info@primah.org 
www.primah.org 
 
 
 
10.3    MR en Ouderraad 
 
Samenstelling MR : (tot in het najaar, daarna nieuwe samenstelling) 

Voorzitter:  

 

Geertje Enting  Oldend 1a  9465TJ Anderen tel. 0592-241663 

Secretaris:  

Annemieke Ensing   Esweg 14  9467 Pk Anloo tel. 0592-866515 

   
Leden namens personeel: 

A. Kriegsman     
vacature 
 

Samenstelling ouderraad ( nieuwe samenstelling in het najaar ) 

Voorzitter: 

J. Speulman  Hagenend 3  9465 TS Anderen  tel. 0592-243207 
 

Secretaris: 

vacature 
 

Penningmeester: 

S. Oldenbeuving Brinkstraat 11  9467 PD Anloo  tel. 06 12814906B. 

mailto:c.buikema@anloo.picto.nl
mailto:mathieugeerts@primah.org
mailto:info@primah.org
http://www.primah.org/
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Leden:  

A.Gils 
 
Y.Speelman  Anderenseweg 2 9467 PG Anloo  tel. 0592-2713872015 
 
 
 
10.4    Overblijfkrachten/TSO 
 
TSO/ BSO werkgroep Stichting Kinderopvang Rolde  

Stichting Kinderopvang Rolde 
Drostenhof 2a 
9451 KG Rolde 
tel: 0592-242576 
info@kinderopvangrolde.nl 
 
10.5    Werkgroep verkeersouders 
 
Leden verkeerswerkgroep: 
 
Vacature 
Ruud Mulder 
 
10.6    Externe personen 
 
Rijksinspectie voor het Basisonderwijs 
Inspectie van het onderwijs 
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
Geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900- 1113111 (lokaal tarief) 
 
Schoolartsafdeling 
GGD. Noord en Midden Drenthe 
Afd. jeugdgezondheidszorg 
Overcingellaan 19 
9401 LA Assen  tel. 0592-306317 
 
 
10.7    Peuterspeelzaal 
 
“Ukkie” 
De Gagels 4 
9466 PL  Gasteren  tel. 0592-231289 
 
10.8    Overige adressen 
 
Stichting Stroomdal Express; schoolbus 

Contactpersoon: Irma Schepers, tel: 0623838734 
0592-240959  

  en wanneer Irma Scepersniet te bereiken is Janna 
Speulman, tel: 0592-243207. 

 

mailto:info@kinderopvangrolde.nl
mailto:Info@owinsp.nl
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11. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 
 
 
11.1    Algemene gang van zaken 

 
Alle kinderen uit Anderen en een deel van de jongste kinderen uit Gasteren worden vervoerd 
met een busje. Dit vervoer wordt verzorgd door de ’Stichting Stroomdal Expres’. Deze 
stichting is opgericht om het vervoer van en naar school te organiseren. De stichting wordt 
gedragen door het stichtingsbestuur en een grote groep ouders/vrijwilligers die de 
chauffeursdiensten verzorgen. Voor inlichtingen kunt terecht bij de voorzitter van de stichting 
mevr. M.Luis uit Anderen. De kinderen worden opgehaald bij de abri. Vertrektijd 8.00 uur 
eerste bus en 8.15 uur tweede bus. Ze zijn hier om + 15.10 uur terug. Behalve op woensdag 
dan zijn groep 1 en 2 om + 11.40 uur en groep 3 t/m 8 om + 12.40 uur terug. Verder is 
groep 1 t/m 4 op vrijdag om + 12.10 uur terug.. Zie verder Hoofdstuk 6.11 
“Leerlingenvervoer”. 

Sommige kinderen zijn al erg vroeg op school. Een kwartier voor aanvang van de lessen is  
in principe vroeg genoeg. Wilt u bij slecht weer uw kind zo laat mogelijk naar school laten 
gaan? De kinderen die overblijven, zijn genoodzaakt binnen te blijven spelen, maar u zult 
begrijpen, dat wij andere kinderen dan nog niet allemaal naar binnen kunnen laten gaan. 
Fruit eten doen we in de klas. In de groepen 1 t/m 8 wordt tijdens het fruit eten het werken 
geëvalueerd en/of voorgelezen. 
De school begint elke morgen als de bel is gegaan om 8.25 uur. We willen dan z.s.m. in de 
klassen beginnen en verwachten dat de ouders voor 8.25 uur afscheid hebben genomen van 
hun kinderen en om 8.30 uur de school weer hebben verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen 
beginnen. Alle groepen beginnen op dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen met horizontaal 
lezen. Op dinsdag en donderdag is het een ander tijdstip i.v.m. de gymnastiek. 
 
11.2    Extra regels kleutergroep 
 
*  Geeft u even door aan de leerkracht wanneer uw kind alleen mag oversteken of alleen 
 naar huis mag? 
*  Ook vinden wij het prettig om te weten wanneer uw kind na schooltijd meteen met 
 een ander kind mee mag.  
*  Af en toe mag uw kleuter op de speelgoedmiddag speelgoed meenemen naar school, 
 evenals op zijn of haar verjaardag. Wilt u er op toezien, dat het ook alleen dan 
 gebeurt? 
*  Als er een speelgoedmiddag is, wordt dit van te voren door 
 de juf bekend gemaakt. 
 
11.3    Verkeersveiligheid bij school 
 
Het parkeren bij de school levert onoverzichtelijke situaties op voor 
overstekende kinderen en is dus gevaarlijk! Met het oog op de 
veiligheid van de kinderen willen wij u dringend verzoeken uw auto te parkeren op de daarvoor 
aangelegde parkeerplaatsen en zo dus de uitgang van de school bij de weg, vrij en overzichtelijk 
te houden. 

 
11.4    Verjaardagen 
 

Als een kind jarig is, mogen ze hun klasgenoten en de leerkrachten 
trakteren. We vinden dat we op school het gebruik van snoep niet dienen 
te stimuleren, vandaar dat we een ‘gezonde’ traktatie erg op prijs stellen. 
Als de leerkracht jarig is, wordt dit met de klas gevierd. 
 
11.5    Spelregels 
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Buiten: We lopen met de fiets aan de hand vanaf het begin van het pad voor de school tot 
aan de fietsenstalling. 

  Voetballen doen we op het speelveld. 
  Basketballen mag op het pleindeel bij de palen. 
  Sneeuwballen gooien doen we alleen op het veld. 
  Speeltoestellen worden gebruikt op de manier zo als bedoeld is. 
  De zandbak is in principe voor de kleinsten. Als er ruimte over is, mogen 
  ook de anderen. 
  Schillen etc. horen in de daarvoor speciaal geplaatste bakken of in de container. 
  We nemen geen snoep mee naar school (ook niet buiten de klas). 
  Gevaarlijke voorwerpen (bv. messen) horen niet op school en worden ingenomen. 
  Mobiele telefoons horen en zien we niet tenzij anders is afgesproken met de  
  leerkracht. 
 
Binnen: Om 8.25 uur en 12.55 uur gaat de bel. We ruimen dan op en gaan naar binnen 
  zodat  we om 8.30 uur en 13.00 uur met de lessen kunnen beginnen. 
  Voor en na de lessen en in de pauze zijn we buiten. 
  In overleg met de leerkracht of de overblijfkracht kan iets anders afgesproken 
  zijn. We mogen even naar binnen om een tas op te hangen. 

Als de leerkracht niet in de klas is, mag je alleen in de klas zijn, als dit is 
afgesproken.  

  Ook buiten de klaslokalen verwachten we gedrag zo, dat dat anderen niet stoort. 
  Bij calamiteiten onder schooltijd wordt de alarmbel geluid en de school ontruimd. 
 
We raden de kinderen aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen, omdat de school 
zich daarvoor niet verantwoordelijk kan stellen. Indien iets niet volgens afspraak gaat, wordt het 
desbetreffende kind daar op aangesproken, met een uitleg van de regels die we hebben 
afgesproken. Bij herhaaldelijke overtredingen worden passende maatregelen genomen. Blijft 
een probleem daarna nog spelen, dan wordt er contact met de ouders opgenomen. 
 

 
11.6   Aanvullende onderwerpen 
 
 
Lokaal weeralarm 
 
Stichting PrimAH heeft de volgende richtlijn voor lokaal weeralarmen: 

 Code Groen/Geel: scholen zijn open en draaien het reguliere rooster. 
 Code Oranje: scholen zijn open, maar lessen kunnen vervallen. Ouders zijn geoorloofd 

kinderen thuis te houden. 
 Code Rood: De school gaat dicht, lessen vervallen. Wij informeren ouders voor 7:30 

uur via mail, telefoon of ouderportal.  
 
Ontstaat gedurende de schooldag een weeralarm Code Rood, dan blijven de leerlingen tot 
nader orde op school. De kinderen gaan niet zelfstandig naar huis. Ook dan worden ouders 
geïnformeerd over de ontstane situatie. 
 
 
Sponsoring op school 

 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de 
schoolkrant of schoolgids of een spandoek bij de sportdag. Zonder tegenprestatie is er geen 
sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor 
sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
 



 

 52 

Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, gebeurt dat zorgvuldig. Sponsoring mag het 
onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor 
mag geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring 
kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Aan het begin van het 
schooljaar wordt de MR hierin gekend. Het sponsorbeleid wordt door de school toegelicht in 
het schoolplan en in de schoolgids. 
 
In enkele gevallen is sponsoring uit den boze omdat de onafhankelijkheid van de school niet 
in het geding mag komen. Het spreekt haast vanzelf dat sponsoring meestal gepaard gaat 
met reclame-uitingen en vanuit dat oogpunt gaan we als school uiterst omzichtig met dit 
onderwerp om. Voor een beslissing over sponsoring dient een breed draagvlak te bestaan, 
niet alleen binnen de school maar ook bij een ieder die bij de school betrokken is. 
 
 
 


