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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool Anloo

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Anloo
Kerkbrink 2
9467PH Anloo
 0592272079
 http://www.obsanloo.nl
 anloo@primah.org

Schoolbestuur
Stg. Openbaar Primair Onderw. Aa en Hunze
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 1.514
 http://www.primah.org

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Dhr. R.S.Mulder

directie.anloo@primah.org

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe..

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

34

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Ontwikkelingsgericht

Meer "bewegend" onderwijs

Credo is "samen"

Meer gepersonaliseerd

Uitdagingsgericht

Missie en visie
Schoolprofiel van deOpenbare Basisschool Anloo. Credo van de school: SAMEN
De Openbare Basisschool Anloo is een dorpsschool met een streekfunctie. Onze school valt onder het
bestuur van de stichting PrimAH. In het schooljaar 2021-2022 werken er 5 leerkrachten, een
onderwijsassistent, een administratieve kracht en een vrijwillige conciërge.
Op de teldatumvan 1 oktober 2020 bezoeken 36 leerlingen de OBS Anloo. Zij 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 en leerkrachten
*we zijn een laagdrempelige school

Visie en beleid
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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 Directe Instructie Model (DIM), 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 van hun kunnen bereiken,
respectvol met elkaar omgaan, vertrouwen in zich zelf, elkaar en hun toekomst hebben.
Personeel en management
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 is een duidelijk schoolplan, met een onderwijskundig meerjaren- en jaarplan. Er wordt gezorgd voor
optimale werkomstandigheden en is er een aanbod van scholing (zowel individueel als teambreed).
Door te zorgen voor een evenwichtige planning, ondersteuning en uitvoering wordt er zoveel als
mogelijk aangestuurd op kwaliteiten.
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 (o.a. ingezet met DIM), werken we voortdurend verder aan
de ontwikkeling van ons onderwijs. Met name het sociaal emotionele aspect vinden we erg belangrijk.
Bijzonderheden,waar we trots op zijn: het gevoel dat we heel veel samen doen, ons speelplein onze
stichting Stroomdalexpress met al haar vrijwilligersg de schoolreizen, de tweejaarlijkse musical, de
TSO en BSO organisatie, de Sinterklaasviering, het werken met het Kunstmenu, het Kerstfeest, het
Paasfeest, excursies in de verschillende groepen.
Middelen en voorzieningen. We willen de komende jaren verder investeren in leuke uitdagende
materialen waar zelfstandig mee gewerkt kan worden.De meeste methoden zijn de laatste paar jaar
allemaal vernieuwd.
Primaire en secondaire processen.
We gaan door met: * We geven instructielessen volgens het “Directe Instructie Model”. * Coöperatief
leren* Speel je wijs-lessen* Engels aan alle groepen
Waardering klanten en maatschappij
De scholen binnen de Stichting PrimAH houden vierjaarlijks een OuderTevredenheidsPeilingen
PersoneelTevredenheidsPeiling en elke twee jaar een LeerlingTevredenheidsPeiling. Hiervoor
gebruiken we de peilingen van “Scholen met Succes”. De uitkomsten van bovengenoemde peilingen
zullen gebruikt worden voor de planning van de komende jaren.Via de ouderraad en
medezeggenschapsraad is er een goed contact over hetgeen 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. Twee- tot driemaal per jaar
zijn er contactavonden gepland tussen ouders en leerkrachten over de ontwikkelingen van de
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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 zichzelf halen en dat de ouders en de leerlingen laten zien dat ze de
school waarderen.
Resultaten en opbrengsten wat betreft de leerlingen willen we het maximaal haalbare met hen
bereiken. Door de trendanalyses van de Cito toetsen goed bij te houden, de groepsenleerlingbesprekingen houden we goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. 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 middengroepen leerlingen, die meer aankunnen in de
groep.
Visie Anloo
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 werken en accepteren dat zich verschillen
voordoen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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 van 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 uitvoering geven
aan het schoolplan voor de periode 2019-2023 . 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. Per jaar wordt bekeken welke combinaties het best haalbaar
zijn.

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

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

Leerjaar 1

Leerjaar 2

3 uur

3 uur

Zintuiglijke oefening
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Taalontwikkeling
Spel, beweging en
lichamelijke oefening
Werken met
ontwikkelingsmateriaal
Expressieactiviteiten
Muziek
Kenniswerving rond
wereldorientatie
Gezond gedrag

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

4 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

4 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 u 45 min

2 u 45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

2 uur

2 uur

2 uur

pauze
Gezond gedrag
Zintuiglijke oefening
Praktische
vaardigheden / hv
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We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en proberen daarmee te voldoen aan de definitie
van passend onderwijs. Veiligheid, jezelf mogen zijn en vertrouwen zien we als basis voor de algehele
ontwikkeling, dus ook (hoog) begaafde leerlingen. Er wordt naar gestreefd om de mogelijkheden van
ieder kind tot groei te laten komen.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Lokaal voor allerhande activiteiten (o.a. koken, wetenschappelijke proefjes, koken, naaien,
timmeren, drama, theater, dans)

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Met ingang van 04-01-2016 heeft Stichting PrimAH een eigen vervangerspool, genaamd VIP (Vaste
Invallers Pool).In deze pool zijn leerkrachten-LA benoemd. Ze zijn bevoegd, breed inzetbaar,
enthousiast en gemotiveerd, maar bovenal flexibel met een positieve werkhouding. De leerkrachten
zijn gedetacheerd bij de vervangerspool, ze zijn in dienst van Stichting PrimAH. Het doel is om
kwalitatief goede leerkrachten aan Stichting PrimAH te binden en de kwaliteit te waarborgen
op onze scholen. We streven naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en sociale
zekerheid. De VIPpers maken deel uit van de vervangerspool. Top Drenthe regelt de korte en
langdurige vervanging voor onze 12 scholen. Wanneer de schooldirecteur een vervanging meldt,
zorgt Top-Drenthe voor een passende vervanging door het benaderen van een van onze VIPpers. De
vervangingen variëren van een dag tot een aantal weken en soms misschien wel een aantal maanden
(bijv. bij langdurige ziekte). Daarnaast kent Stichting PrimAH de invallijst-medewerkers, genaamd PIM
(PrimAH Invallijst Medewerkers). Dit zijn invallers die zich beschikbaar stellen voor vervangingswerkzaamheden bij o.a. Stichting PrimAH scholen. Zij hebben geen benoeming bij onze stichting.
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2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren
we zelf.
O.b.s. Anloo maakt geen gebruik van het voorschoolse voor- en Vroegschoolse educatieprogramma
(VVE) dat erop is gericht on onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6
jaar te verminderen.
Passend Onderwijs
Zorgplicht Passend Onderwijs begint bij de aanmelding van een kind bij een school door de ouders. Het
moment van aanmelden wordt in de wetgeving Passend Onderwijs verankerd. Dat is het moment
waarop de zorgplicht ingaat. Vanaf augustus 2014 is er een zorgplicht voor leerlingen. Schoolbesturen
(en dus ook Stchting PrimAH) hebben hierbij de plicht om voor de leerlingen die onder hun bestuur
vallen te zorgen voor een passende onderwijsvorm. Schoolbesturen moeten elke leerling die behoefte
heeft aan extra ondersteuning voorzien van een passende plaats met passende ondersteuning. De inzet
is dat kinderen hierbij geplaatst worden, dan wel blijven op de voorkeursschool van de ouders. Geven
de ouders voorkeur aan de reguliere basisschool, dan heeft het schoolbestuur de plicht om hier gehoor
aan te geven en samen de zorg zo af te stemmen dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig
heeft.
Wanneer het niet wenselijk is dat de leerling op de huidige school blijft, heeft het schoolbestuur met de
invoering van de zorgplicht, de plicht om in overleg met de ouders te komen tot een passend
onderwijsaanbod op een andere school.
Elke school een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP biedt en welke gespecialiseerde zorg de school –
eventueel met hulp van derden - kan bieden. Hierin legt de school de afspraken vast over
ondersteuning en deskundigheidbevordering van het personeel, die nodig is om het
schoolondersteuningsprofiel te kunnen realiseren. Eventueel met hulp van derden. De schoolteams van
stichting PrimAH zijn met elkaar in gesprek om vast te stellen wat de mogelijkheden en de grenzen zijn
binnen het ondersteunen van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Ook wordt er gekeken
naar de scholen binnen het samenwerkingsverband waartoe de school behoort. De scholen van
stichting PrimAH behoren per augustus 2014 tot het samenwerkingsverband Assen (Aa en Hunze,
Tynaarlo, Midden-Drenthe en Assen). Wat zegt ons samenwerkingsverband over passend onderwijs?
Het Samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen
en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren en
wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken. Je zou ook kunnen zeggen dat het Samenwerkingsverband zich tot doel heeft gesteld
scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg op maat krijgen Passend
onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit van het onderwijs voorop in onze
regio. De focus ligt op het ontwikkelen van een inhoudelijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de
leerlingen. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, ook
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zo nodig schakelen basisscholen daarbij de expertise in
van speciaal onderwijs en externe zorgpartners. Het samenwerkingsverband realiseert kwalitatief
goed onderwijs en efficiënt arrangeren naar de speciale voorzieningen zo veel mogelijk op
schoolniveau. Dit betekent dat de bijbehorende middelen ook zo veel mogelijk op schoolniveau in
eigen omgeving inzetbaar moeten zijn. Het samenwerkingsverband richt de bekostiging zo in dat
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basisscholen hun onderwijs kwalitatief ontwikkelen en minder vaak een beroep hoeven te doen op dure
speciale onderwijsvoorzieningen. Indien het in het belang is van de ontwikkeling van een kind,
begeleiden wij de leerling naar een speciale voorziening.
De scholen van stichting PrimAh kunnen deskundigheidsadvies vragen bij het PrimAH Expertise Team.
Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, een gedragsspecialist.
Het deskundigheidsadvies is handelingsgericht en bestaat uit;
-nadere specificering van de onderwijsbehoefte van de leerling
-advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft
-advies over aanpassing van het onderwijsaanbod
-denkrichtingen over een vervolg
op basis van het deskundigenadvies gaan we met ouders en team in overleg over de volgende opties:
-leerling blijft op school school biedt (specialistische) ondersteuning
-indien het gaat om een leerling met een (specialistische) ondersteuning kan de school een aanvraag
doen voor een "buidel"(=formatie / inzet specialistische ondersteuning. Eventueel een procedure
starten voor verwijzing naar een andere basisschool of een procedure starten voor aanmelding bij een
toelatingscommissie SamenWerkingsVerband 22.01 ten behoeve van een verwijzing naar SBO of SO.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop doelen in het plan worden bereikt.
Bij het leren op o.b.s. Anloo wordt er systematisch volgens een bepaalde cyclus gewerkt, met als doel
een hoge opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is o.a. bewustwording een vereiste. De
opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal - emotionele resultaten, de tevredenheid
van kinderen / ouders en leerkrachten en het vervolgonderwijs.
Leerkrachtvaardigheden spelen in de kwaliteitszorg een belangrijke rol. Het zijn tenslotte de
leerkrachten die de toename van de leerlingsresultaten moeten realiseren. Er zijn basisvaardigheden,
zoals pedagogisch en didactisch handelen en doelmatig klassenmanagement.
Daarnaast is het belangrijk het vermogen om goede doelen te stellen, resultaatgericht te werken.
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O.b.s. Anloo zet in op versterking van de kwaliteit van onderwijs. Het totale team is cruciaal voor de
kwaliteit van het onderwijs.
Denk om het volgende ( Michael Fullan, socioloog):
-Zorg dat de basis in orde is. De basale vakken moeten goed worden beheerst anders heeft dat een
negatief effect op de andere vakken.
-Resultaat is belangrijk. Leerkrachten moeten resultaatgericht zijn en evalueren wat goed is en wat
beter kan. Op basis daarvan kunnen zij hun onderwijs aanpassen.
-Zorg voor een onderzoekend klimaat op school. Het is nodig als team om te onderzoeken wat beter
kan, hoe het onderwijs verder verbeterd kan worden. daarbij is het belangrijk om de dingen die goed
werken vast te houden.
-Het is van belang dat het leiderschap niet uitsluitend bij de schoolleiding ligt, maar gedeeld wordt met
de teamleden. een goede school heeft een open klimaat, waarin een ieder zich verantwoordelijk voelt.
Samenwerking is daarbij onmisbaar.
Op o.b.s. Anloo werken we met het document " Zicht op Kwaliteit". Omschreven wordt of gestelde
actiepunten zijn behaald en geven we vorm aan de cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren ( Plan,
Do, Check, Act).
De indicatoren van het nieuwe inspectiekader zijn helpend / leidend.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de monitor "zicht op Kwaliteit". In deze monitor zijn de
kwaliteitsaspecten en indicatoren van het inspectiekader wederom geformuleerd. Het werken met de
kwaliteitsmonitor voorziet in de behoefte om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen en nauwlettend
te volgen.
In het schooljaar 2021-2022 wordt hier verder op ingezet.

Hoe bereiken we deze doelen?
Middels het document zich op Onderwijskwaliteit in het kader van de MARAP.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Wij willen ervoor zorgdragen dat uw kind een zo
passend mogelijke plek in het onderwijs heeft. Dat kan op onze school zijn, op een andere school
binnen ons schoolbestuur of op het speciaal (basis)onderwijs zijn. Hiervoor werken wij samen met
andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en Omgeving
www.passendonderwijs-po-22-01.nl). Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk. Elk
kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs de behoefte
van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig om tot een optimale
ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, de leertijd en uitdaging in het
aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal
emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten
zijn daarbij van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van
de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de
basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit komt neer op: - Basisondersteuning: Onderwijs dat
passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. Leerlingen die het reguliere programma kunnen
doorlopen m.b.v. standaard differentiatie of benodigde basisondersteuning waarbij wordt afgeweken
van de standaard differentiatie. Onze school of een andere reguliere basisschool komt tegemoet aan de
onderwijsbehoefte van deze leerlingen. - Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de
basisondersteuning niet voldoende is en een specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt
het niveau van de basisondersteuning. Uitgangspunt dat wij hanteren bij de extra ondersteuning is:
“regulier waar het kan, speciaal waar het moet”. Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een
kind nodig heeft niet (helemaal) zelf kunnen bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat
wel kan. Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO)
heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze
toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden. 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: 11 - Nadere specificering van de
onderwijsbehoeften van een leerling. - Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig
heeft. - Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod. - Denkrichtingen voor een vervolg. Op basis
van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de volgende opties: - Leerling
blijft op school, school biedt (specialistische) ondersteuning. - 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. - Procedure onder begeleiding van het PET starten
voor verwijzing naar andere basisschool. - Procedure onder begeleiding van het PET starten voor
aanmelding bij toelatingscommissie SWV 22.01 ten behoeve verwijzing naar SBO of SO. Om vast te
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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
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) hebben wij uitgebreid omschreven op welke wijze wij
basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de
school. (wwwobsanloo.nl) Orthobeelden die we in principe kunnen bedienen zijn: Lees- en
taalproblemen Faalangst Dyslexie Dyscalculie Non verbale leerstoornis Onrust Concentratieproblemen
ADHD PDD NOS Leerproblemen Hoog intelligent Orthobeelden die we in principe niet kunnen
bedienen zijn: Zeer slechtziend/BlindSlechthorend/Doof/ Spraaktaalproblematiek Verstandelijke
beperking Downsyndroom Gilles de la tourette Epilepsie Lichamelijke beperking PTSS/Dissociatie
Reactieve hechtingsstoornis Somatische klachten Hoogbegaafdheid i.c.m. gedragsproblematiek.
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Er is een grijs gebied: met de juiste middelen en begeleiding
kunnen we orthobeelden soms boven de lat wel bedienen; het kan ook gebeuren dat er situaties zijn
waarin we orthobeelden onder de lat niet kunnen bedienen. Het streven is om dat grijze gebied zo klein
mogelijk te maken.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

1

Onderwijsassistent

2

Orthopedagoog

1

Specialist hoogbegaafdheid

1

psycholoog

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Scholen zijn verplicht om een veiligheidsplan te hebben.
Een onderdeel van dit plan is het anti-pestprotocol. Hierin wordt vermeld hoe de school pestgedrag
signaleert en aanpakt. Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle
betrokkenen (leerkrachten, ouders, de gepeste, de pester en de zwijgende middengroep) om pesten te
voorkomen of op te lossen. Alle direct betrokken partijen moeten dit probleem erkennen. Er is een
verschil tussen pesten en plagen. Plagen gebeurt incidenteel en is van korte duur en is er sprake van
gelijkwaardigheid. Bij pesten daarentegen heerst de pester over de gepeste en probeert de pester de
ander klein te krijgen. Pesten gebeurt meestal berekenend, vooraf overwogen, is duurzaam en kan door
meer dan één kind uitgevoerd worden. Er zijn diverse vormen van pesten: verbaal, fysiek dreigend of
door fysiek contact, sociaal, materieel, chanteren, slaafje houden, terreurcampagne en ook
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elektronisch/digitaal. We weten dat pestgedrag op iedere school voor kan komen, ook bij ons op
school. Pesten is een probleem en niet gemakkelijk op te lossen. Als school proberen we pestproblemen
te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met
kinderen besproken, waarna met hen regels worden vastgesteld. Waar het in het tegengaan van pesten
uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding en gedrag van de leerlingen. Op het
moment dat we het signaleren wordt actie ondernomen.
Aanpak pesten op OBS Anloo Alle meldingen van pesten door ouders en of leerlingen worden door ons
serieus genomen. ·
Er wordt gepraat met het gepeste kind. Wie pesten, wanneer en wat doen de
pesters? En wat doet het gepeste kind? Wat is onze gedragscode m.b.t. pesten. Als bekend is wie de
pesters zijn wordt er met hen gepraat. Over het waarom en wanneer en over onze afspraken die we
hebben. · Als de pesters niet bekend zijn wordt er een algemeen gesprek gevoerd over het feit dat
een leerling (al of niet genoemd bij naam, afhankelijk van de situatie) gepest wordt en dat dit niet
volgens de afspraken op onze school is.
Vaak vindt er sowieso een gesprek plaats in de groep van de desbetreffende leerling, waarin de
afspraken m.b.t. pesten nog eens worden doorgenomen.Zo’n kringgesprek kan zowel met als zonder
het vermelden van de pester en gepeste gevoerd worden.
Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats met de gepeste leerling, de pester, de groep en/ of de
ouders. Hoe proberen we pesten te voorkomen? Het belangrijkste is dat er op school eens sfeer heerst
waarin kinderen respect voor elkaar hebben en waarin onderlinge verschillen geaccepteerd worden. Dit
geldt natuurlijk ook voor leerkrachten. Ook zij hebben respect voor elkaar en voor de leerlingen en
accepteren de onderlinge verschillen. School moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen en
waar men bereid is om elkaar te helpen

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
We bevragen de leerlingen o.a. middels de SCOL-vragenlijst, de leerlingenenquête via Vensters,
middels gesprekken met de leerlingen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Cobie Buikema

cobiebuikema@primah.org

vertrouwenspersoon

Zweers??
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

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 dv
groepsleerkracht. Aan het begin van het schooljaar wordt de ouders een intekenlijst toegezonden,
waarop zij voor verschillende ondersteunende activiteiten kunnen intekenen. Inde praktijk blijkt dat we
altijd wel ouderhulp kunnen gebruiken bij o.a. vervoer excursies, leeshulp, ophalen van oud papier,
allerhande klussen opwerkavonden en tussendoor, redactie van de schoolkrant, typewerk, parkeren bij
de Etstoel, festiviteiten, schoolreizen, timmeren, enz.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Middels persoonljik contact, de schoolgids, het
ouderportal, contactavonden, schriftelijk en de website van de schoolwww.obsanloo.nl Aan het begin
van het schooljaar worden er klasseninformatie avonden voor alle groepen georganiseerd.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen, dat er klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, het toepassen
van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de (school)organisatie. Niet elk
probleem leidt tot het indienen van een klacht, ‘voorkomen is beter dan genezen’. Om het probleem op
te lossen langs de informele weg - de gewone weg-, zal overleg mogelijk noodzakelijk zijn. Als u vindt
dat er iets niet goed gaat, ergens ontevreden over bent of niet mee eens bent, dan gaat u in eerste
instantie naar die persoon waar de problemen mee zijn ontstaan of daarvoor verantwoordelijk is.
Eventueel kunnen problemen ook nog worden doorgesproken met anderen die binnen de school of
Stichting PrimAH werkzaam zijn. Blijft u niet te lang met een probleem of klacht rondlopen. “Immers
een goed gesprek, voorkomt erger” . Mocht het niet lukken langs deze weg een oplossing te vinden,
dan staat de formele klachtenregeling open. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website of
op school in te zien.
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
mondeling, informatieavonden, contactavonden

•
•
•

Activiteiten van de Ouderraad voor kinderen , project Samen Leren, lezen, leerlingondersteuning,
deelname werkgroep School, Medezeggenschapsraad.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

allerlei verschillende activiteteiten, kan per schooljaar wisselen

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Wij kennen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt via de Ouderraad geïnd. Er worden
nimmer leerlingen uitgesloten van activiteiten indien de ouderbijdrage niet wordt voldaan.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via een vastgestelde procedure.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

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 20192020 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.

5.2

Resultaten eindtoets

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

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

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

% 1F behaald (over drie schooljaren)
100,0%

Basisschool Anloo

96,1%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
68,6%

Basisschool Anloo

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

5.4

100,0%

Sociale ontwikkeling

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

Een ieder is uniek

Respect voor een ieder

Persoonlijke ontwikkeling
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Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling
van burgerschap. Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten? O.b.s. Anloo is een school waar
je enthousiasme en passie voelt. Het is een betrokken en open school waar samen geleerd en samen
gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving.
Visie in relatie tot de omgang met elkaar:
a.Wij kiezen voor het uitgangspunt dat iedereen uniek is en zijn waarde heeft.
Dit betekent dat we vertrouwen in elkaar hebben, dat we begrip voor ieders manier van "zijn" hebben,
dat we grenzen stellen wanneer de veiligheid, de ontwikkeling van het kind en de sfeer in gevaar
komen.
b. Wij vinden een persoonlijke ontwikkeling belangrijk.
Dit betekent dat we een individuele benadering belangrijk vinden,dat je mag worden wie je wilt zijn,
dat we aandacht hebben voor sociaal-emotioneel leren,dat we zelfvertrouwen en motivatie stimuleren,
dat we rekening houden met interesses en achtergronden van leerlingen.
c. Wij willen de zelfstandigheid bevorderen.

\

Dit betekent:dat we de eigen verantwoordelijk van leerlingen ontwikkelen en stimuleren,dat we
streven naar betrokken leerlingen,dat we leerlingen leren reflecteren op het gebied van gedrag,
werkhouding en resultaten.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Sociaal-emotioneel leren is het proces waar kinderen vaardigheden verwerven die ze sociaal competent
maken. Het gaat er daarbij om hoe je met jezelf en met elkaar omgaat. We besteden aandacht aan:besef hebben van jezelf(gevoelens, zelfvertrouwen)- zelfmanagement (impulscontrole, doelgericht
gedrag)- besef hebben van de ander(empathie, perspectief nemen)- relaties kunnen hanteren
(samenwerken, conflicten oplossen)- keuzes kunnen maken(weloverwogen kiezen,
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag) De methode geeft ons hiervoor aanknopingspunten
en we gebruiken o.a. de methode Kinderen en hun sociale talenten. Dit is een methode voor sociaalemotioneel leren. Deze methode geeft aandacht aan preventie (van bijvoorbeeld pesten op school)en
de kracht van een veilige groep. De methode werkt daarnaast bewust aan de 21e eeuwse
vaardigheden. We streven naar een goede balans tussen sociaal-emotioneel leren en het ‘schoolse’
leren. Gedrag en leren zijn sterk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Er is veel aandacht voor
de sociale vaardigheden en de leraren treden direct op bij pestgedrag. Over het algemeen gaan
kinderen en leraren op respectvolle wijze met elkaar om. Uit de gesprekken blijkt dat de leraren, ouders
en leerlingen positief zijn over het schoolklimaat, de ambities van de school en de wijze waarop
leerlingen met speciale kenmerken en/of behoeften worden opgevangen en begeleid.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: groep 1-2 tot 11.30 uur
Vrijdag: groepen 1-4 tot 12.00 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Stichting KinderOpvang Rolde,
in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting KinderOPvang Rolde, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Via Stichting Kinderopvang Rolde
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Onderwijsontmoetingsdag

06 oktober 2021

06 oktober 2021

Herfstvakantie

18 oktober 2021

22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021

07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022

25 februari 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

24

© 2021

