
 

 

Schoolgids 2017-2018 

 

 
 

 

 
 

Een kei van een school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs De Flint 

Markeweg 10 

9454 PM Ekehaar 

Telefoon 0592-389338 

E-mail flint@primah.org 

Website www.basisschooldeflint.nl 



 

 

 

  

 

 
2  

   

 

Inhoudsopgave 
 

1 Onze visie op het onderwijs ........................................................................................................................ 5 

1.1 Identiteit.................................................................................................................................................... 5 

1.2 Taak en doelstellingen ......................................................................................................................... 5 

1.3 Het verwerven van kennis en inzicht ............................................................................................... 5 

2 De organisatie en de inhoud van het onderwijs ....................................................................................... 7 

2.1 Het aantal uren onderwijs per jaar .................................................................................................. 7 

2.2 Schooltijden en pauzes ....................................................................................................................... 7 

2.3 Lesrooster / Inzet leerkrachten / Groepscombinaties / vak- en vormingsgebieden ........... 7 

2.4 Methoden, leer- en hulpmiddelen...................................................................................................... 8 

2.5 Vakanties en vrije dagen ..................................................................................................................... 8 

2.6 Leerplicht ............................................................................................................................................... 8 

2.6.1 Inschrijven nieuwe leerlingen PGN ............................................................................................ 10 

2.6.2 Toelating, weigering, verwijzing en verwijdering van leerlingen ......................................... 10 

2.6.3 De gewichtenregeling ..................................................................................................................... 11 

2.7 Aanvragen / verlenen van extra verlof.......................................................................................... 12 

2.8 Verlof wegens bezoek aan arts, tandarts e.d. ............................................................................. 12 

2.9 Bestrijding lesuitval ........................................................................................................................... 12 

2.10 Melding ziekte / verzuim leerlingen ............................................................................................... 12 

2.11 Schoolplan / Schoolontwikkelingsplan............................................................................................ 12 

2.12 Schoolontwikkelingen ......................................................................................................................... 13 

2.13 Leerresultaten en opbrengsten ....................................................................................................... 14 

3 Onderwijskwaliteitszorg ............................................................................................................................ 16 

3.1 Schoolevaluatie ................................................................................................................................... 16 

3.2 Leerlingenzorg ..................................................................................................................................... 16 

3.3 Zorgprofiel. .......................................................................................................................................... 16 

3.3.1 De leerkracht .................................................................................................................................. 16 

3.3.2 Het school zorgteam ..................................................................................................................... 16 

3.3.3 Leerling Volg Systeem (LVS) ....................................................................................................... 16 

3.3.4 De korte termijn evaluatie .......................................................................................................... 17 

3.3.5 Lange termijn evaluatie ................................................................................................................ 17 

3.3.6 Advisering voortgezet onderwijs. .............................................................................................. 17 

3.3.7 Centrale Eindtoets ......................................................................................................................... 18 

3.3.8 Passend onderwijs .......................................................................................................................... 18 

3.3.9 Interne begeleiding ...................................................................................................................... 20 

3.3.10 Motorische Remedial teaching (MRT) .................................................................................. 20 

3.3.11 Logopedie .................................................................................................................................... 20 

3.3.12 Schoolmaatschappelijk werk .................................................................................................. 22 

3.3.13 Veilig Thuis ................................................................................................................................. 23 

3.3.14 Toptalenten sport en cultuur ................................................................................................. 23 

3.4 Leerling-overleg ................................................................................................................................. 24 

3.4.1 Leerling bespreking ...................................................................................................................... 24 

3.4.2 Groepsbespreking .......................................................................................................................... 24 

3.4.3 Overgang naar een andere groep ............................................................................................... 24 

3.5 Coördinatie leerlingenzorg .............................................................................................................. 26 

3.6 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften ................................................... 26 

3.7 Veiligheid en sociale veiligheid ....................................................................................................... 26 

3.7.1 Privacy regels ................................................................................................................................. 26 

3.8 Centrum voor Jeugd en Gezin Aa en Hunze ................................................................................. 27 

4 De ouders ...................................................................................................................................................... 28 

4.1 De Medezeggenschapsraad ............................................................................................................. 28 



 

 

 

  

 

 
3  

   

4.2 De Ouderraad ..................................................................................................................................... 28 

4.3 Ouderavonden ..................................................................................................................................... 29 

4.4 Contactavonden / contacten ........................................................................................................... 29 

4.5 Ouders ................................................................................................................................................. 29 

4.6 De ouderbijdrage............................................................................................................................... 29 

4.7 Klachtenprocedure ............................................................................................................................ 30 

5 Rapportage .................................................................................................................................................... 31 

5.1 Rapportage naar de ouders .............................................................................................................. 31 

5.2 Rapportage naar andere scholen ..................................................................................................... 31 

5.3 Rapportage naar het vervolgonderwijs .......................................................................................... 31 

5.4 Leerlingendossiers ............................................................................................................................. 31 

5.5 Informatievoorziening gescheiden ouders ................................................................................... 31 

6 Diversen ........................................................................................................................................................ 33 

6.1 Website ............................................................................................................................................... 33 

6.2 Godsdienst en Humanistisch Vormingsonderwijs ....................................................................... 33 

6.3 Burgerschap en integratie ............................................................................................................... 33 

6.4 Extra activiteiten .............................................................................................................................. 36 

6.4.1 Schoolreizen ................................................................................................................................... 36 

6.4.2 Viering.............................................................................................................................................. 36 

6.4.3 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 36 

6.5 Oud papier ........................................................................................................................................... 37 

6.6 Sponsoring ........................................................................................................................................... 37 

6.7 Tussenschoolse opvang / BSO ........................................................................................................ 38 

6.8 Bibliotheek .......................................................................................................................................... 38 

6.9 Eten, drinken en snoepen ................................................................................................................. 38 

6.10 Fietsen ................................................................................................................................................. 39 

6.11 Auto’s ................................................................................................................................................... 39 

6.12 Richtlijn omgaan met weeralarmen Stichting PrimaH ............................................................... 39 

6.13 Gymnastiekkleding ............................................................................................................................. 39 

6.14 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ........................................................................................................ 39 

6.15 ICT/PIT ............................................................................................................................................... 40 

7 Procedure schoolgids .................................................................................................................................. 41 

8 Protocollen .................................................................................................................................................... 42 

De volgende protocollen zijn op school aanwezig en door ouders in te zien: .................................... 42 

9 Bijlagen .......................................................................................................................................................... 43 



 

 

 

  

 

 
4  

   

VOORWOORD 

 

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2017/2018. Deze gids geeft praktische en 

inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. Het is een wegwijzer voor iedereen, die 

op de hoogte wil of moet zijn van de gang van zaken op obs De Flint. Het laat zien wat u als ouders 

van de school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. De 

informatievoorziening is bestemd voor ouders die een school zoeken en ouders die al voor onze 

school hebben gekozen. 

 

Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders en direct betrokkenen een 

exemplaar. Nieuwe ouders ontvangen een schoolgids bij het intakegesprek. 

De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld. De Medezeggenschapsraad heeft met de schoolgids 

ingestemd. Daarop heeft het bevoegd gezag de schoolgids vastgesteld. De inspectie toetst of de 

schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

 

Onze school is een kleine dorpsschool in het Nationale beek- en esdorpenlandschap van de 

gemeente Aa en Hunze. Ekehaar vervult een streekfunctie in de Broekstreek. Het verzorgt 

onderwijs aan de kinderen uit Ekehaar, Amen, Eleveld, Geelbroek en Eldersloo. Ook zijn kinderen 

van buiten de Broekstreek welkom bij ons op school. De unieke ligging biedt voor onze school veel 

mogelijkheden op natuur- en ook cultureel-historisch gebied. 

 

Het gebouw heeft drie lokalen en een gemeenschapsruimte die wordt gebruikt als ICT ruimte. 

Hier staan een zestal computers. Ook bevindt zich hier de dBOS ( de Bibliotheek Op School ) met 

actuele informatieve boeken en leesboeken. 

Onze school biedt ouders de gelegenheid voor TSO. De kinderen kunnen tussen de middag 

overblijven. Deze opvang wordt verzorgd door SKR Rolde. Aan het gebouw is een gymnastieklokaal 

verbonden. Dit is de hele week beschikbaar, niet alleen voor de gymnastieklessen, maar ook voor 

dans, drama en andere culturele activiteiten. Onze school is een school met volop speelruimte. Het 

plein is voorzien van een aantal speeltoestellen. 

 

Ter bevordering van de veiligheid wordt het schoolterrein aan de straatkant en bij de entree 

afgeschermd met een metalen hekwerk. 

 

“De Flint” is sinds 1998 de naam van onze school, met als subtitel in ons logo “Een kei van een 

school”. Hiermee willen we de degelijkheid, als ook de kwaliteit van ons onderwijs tot uitdrukking 

brengen. De Flint biedt plaats aan ongeveer 35 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Met ingang 

van januari 2010 is onze school onderdeel van de Stichting PrimAH (primair onderwijs Aa en 

Hunze) 

 

We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Het geeft slechts een indruk van de 

school. U bent van harte welkom, met uw kind(eren) een kijkje te komen nemen in onze school. 

Het wordt op prijs gesteld als u uw reacties op de schoolgids aan ons kenbaar maakt. U kunt altijd 

even binnenlopen of uw opmerkingen en suggesties mailen naar: flint@primah.org 

 

Namens medezeggenschapsraad, ouderraad en team van obs De Flint. 

 

Sjoerd van Slageren (directie) 
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1 Onze visie op het onderwijs 

 

Onze school gaat uit van het jaarklassensysteem met zowel instructie- als leerling interactie 

momenten. Binnen dit systeem is veel ruimte voor individuele aandacht en willen wij de 

zelfwerkzaamheid van de leerlingen bevorderen. Coöperatief leren is onderdeel van ons lesgeven.  

De leerlingen die onze school verlaten zijn sociale, zelfstandige kinderen met een nieuwsgierige 

houding. Ze zijn ondernemend, leergierig en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen handelen. 

Door middel van de ontwikkeling van kennis en inzicht weten de leerlingen de weg te vinden binnen 

de snel veranderende maatschappij. Ze hebben een breed blikveld en weten wat er speelt in de 

wereld. 

 

1.1 Identiteit 

Onze school is een openbare school. Dat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, 

ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren de 

kinderen respect te hebben voor elkaars menig of overtuiging. Samen op weg naar een toekomst 

waarin verdraagzaamheid en respect tot ontwikkeling kunnen komen. De openbare school biedt de 

ruimte als een plek waar alle geloven, levensovertuigingen, rassen en culturen elkaar kunnen 

ontmoeten. 

Niet apart maar samen. 
 

1.2 Taak en doelstellingen 

Twee basisdoelstellingen van ons onderwijs zijn: 

 

1. Persoonlijke ontwikkeling in een geborgen en vertrouwde omgeving 

 

Zorg en verantwoording dragen voor elkaar en voor de omgeving zijn speerpunten van onze school. 

 

Pedagogische- en opvoedkundige aspecten: 

 We willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten graag naar toe gaan; 

 We willen een school zijn waar een goede werksfeer is; 

 We willen tijd inruimen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te 

stimuleren; 

 Het welbevinden van de kinderen en andere betrokkenen in en rond de school staat bij ons 

centraal. 

 

Levensbeschouwelijke aspecten: 

 In onze school gaan alle betrokkenen op een respectvolle wijze met elkaar om en hebben 

veel aandacht voor elkaar; 

 We scheppen een klimaat waar kinderen zich veilig kunnen voelen door het stellen van 

duidelijke regels; 

 We creëren een warme sfeer die niemand uitsluit. 

 

Het kind moet zich bij ons voor alles veilig kunnen voelen. We zien dit als een basisvoorwaarde 

voor de verdere ontwikkeling. 

 

1.3 Het verwerven van kennis en inzicht 

De doelstellingen van het onderwijs worden voor het grootste gedeelte bepaald door de wet op  

het primair onderwijs. Ons leerstofaanbod omvat de Kerndoelen Primair onderwijs. Op deze 

kerndoelen richten wij ons onderwijs in. We zien dit als inspanningsverplichting van de school naar 

onze leerlingen. 
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Onderwijskundige en didactische aspecten: 

 

 We willen een school zijn waar onderwijs gegeven wordt dat aansluit bij de 

onderwijsbehoeften van kinderen; 

 In onze school geven we via een helder zorgsysteem hulp aan kinderen die dat nodig 

hebben; 

 Onze school is ingericht als een rijke leeromgeving; 

 Onze school is een organisatie waarin leerkrachten van elkaar en met elkaar leren. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
7  

   

 

2 De organisatie en de inhoud van het onderwijs 

 

2.1 Het aantal uren onderwijs per jaar 

In groep 1 en 2 krijgen de leerlingen 799,5 uur, in groep 3: 936 uur en in groep 4 t/m 8: 1012 uur 

onderwijs per jaar. 

 

2.2 Schooltijden en pauzes 

Dag Groep Tijden 

   

Maandag 1 t/m 8    8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur 

Dinsdag 1 t/m 8    8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 

Woensdag 1 t/m 8    8.30 - 12.30 uur 

Donderdag 1 t/m 8    8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur 

Vrijdag 3 t/m 8    8.30 - 12.00 uur 

 4 t/m 8    13.15 - 15.15 uur 

   

 

Zodra uw kind 4 jaar en zindelijk is kan het naar school vanaf de eerste werkdag na de verjaardag. 

Voor die tijd mogen ze al wel 3 ochtenden kennis komen maken. Leerlingen die na 1 oktober op 

vierjarige leeftijd instromen, mogen in overleg hele dagen naar school.  

Plaatsing van een kind in een minder geschikte periode (december/laatste 6 weken van het 

schooljaar) wordt met de ouders overlegd. 

 

Woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. 

 

Pauze 

We pauzeren elke ochtend van 10.15 uur tot 10.30 uur. 

Bij goed weer spelen de kinderen dan buiten onder toezicht van een leerkracht, bij slecht weer 

blijven ze binnen. Tijdens de pauze kunnen de kinderen hun meegebrachte fruit en drinken 

opeten/drinken.  De kinderen van groep 1 en 2 eten het meegebrachte fruit en drinken 

gezamenlijk in de kring. 

De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd. De kinderen kunnen dan alvast naar binnen gaan. Om 

8.30 uur gaat de tweede zoemer. Dit is het signaal dat we met de lessen gaan starten. Ook in de 

onderbouw willen we graag om 8.30 uur beginnen. Het zou fijn zijn als alle kinderen dan in de groep 

aanwezig zijn en dat alle ouders afscheid hebben genomen. 

 

Voor de middag geldt respectievelijk een zoemer om 13.10 uur en de tweede om 13.15 uur. 
 

2.3 Lesrooster / Inzet leerkrachten / Groepscombinaties / vak- en vormingsgebieden  

Elke groep werkt aan de hand van een lesrooster waarop omschreven staat welke vakken worden 

aangeboden. De tijd die aan de verschillende vakken wordt besteed kan per leerjaar verschillen. 

Zo wordt bij de kleuters meer tijd besteed aan spel en bewegen dan in de hogere groepen. In de 

groepen 3 en 4 zal meer tijd aan taal/lezen worden besteed en in de hoogste groepen wordt meer 

tijd ingeruimd voor de zgn. zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 

We zijn gestart met de invoer van weektaken in de midden- en bovenbouw en breiden dat 

langzamerhand uit naar de onderbouw. 

In de Wet op het basisonderwijs wordt voorgeschreven welke vakken moeten worden gegeven. 
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Voor schooljaar 2017-2018 hebben we de volgende groepscombinaties: 
 

 

 Ma.mo Ma.mi di.mo di.mi. Wo Do.mo Do.mi Vr.mo Vr.mi 

1 / 2  

3  

Ineke Ineke Ineke  Ineke Ineke 

 

Ineke Ineke      

3  

4 / 5  

Niels Niels Niels Niels 

 

Maran Maran Maran Maran Maran 

6/7/

8  

Leonoor 

 

Leonoor 

 

Leonoor Leonoor 

 

Leonoor 

 

Niels Niels Niels Niels 

   Martine 

IB 

Martine 

IB 

     

 

2.4 Methoden, leer- en hulpmiddelen 

De methoden die we gebruiken zijn actueel en voldoen aan de eisen die de overheid verlangt. De 

boeken en materialen zijn qua inhoud en uitvoering zo gekozen, dat de leerlingen er met plezier 

mee werken. De volgende leermethodes worden op onze school gebruikt: 

 

Voorbereidend en aanvankelijk lezen :  Veilig leren lezen (maan-roos-vis-versie 2) 

Voortgezet lezen : Diverse complete methodes 

Begrijpend lezen : Tekst verwerken 

Taal : Taal op Maat 

Rekenen/wiskunde : Rekenzeker 

Engels : Join In, My name is Tom 

Aardrijkskunde : Hier en daar 

Verkeer : Rondje verkeer 

  van 3VO op Voeten en fietsen 

  Stap vooruit en de Jeugdverkeerskrant 

Geschiedenis : Speurtocht 

Natuur en techniek : Natuur en techniek en De Buitendienst 

Sociaal-emotionele ontwikkeling : Beter omgaan met jezelf en de ander, Pluk een roos 

 

We beschikken over uitgebreide leer- en hulpmiddelen zoals ontwikkelingsmaterialen, cd- en dvd-

spelers, tv-apparatuur enz. Ieder lokaal heeft een digitaal schoolbord. De school heeft in ieder 

lokaal 2 computers staan. In de centrale hal staan nog eens 6 computers die worden ingezet voor 

algemeen gebruik en specifieke ICT-lessen. 

Het onderwijsaanbod van De Flint omvat de kerndoelen. Hierbij houden we rekening met de 

mogelijkheden en beperkingen van alle leerlingen. In het schoolplan, een wettelijk verplicht 

document, worden deze elementen beschreven en toegelicht.  In het algemeen geldt voor onze 

school dat we iedere leerling zo breed en zover als mogelijk, planmatig, de gewenste kennis en 

vaardigheden willen bijbrengen. 

 

2.5 Vakanties en vrije dagen 

De vakanties en vrije dagen kunt u vinden in de bijlage van deze schoolgids. Studiedagen worden 

tijdig doorgegeven. 

 

2.6 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. 
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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: 

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 
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2.6.1 Inschrijven nieuwe leerlingen PGN 

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 toegekend. 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. De opgave moet gebeuren aan de hand van een origineel document van de 

belastingdienst waarop vermeld:  

 

 het sofinummer van het kind (nu burgerservicenummer)  

 de volledige namen van het kind  

 

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. 

 

2.6.2 Toelating, weigering, 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).  
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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 

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.     

 

2.6.3 De gewichtenregeling 

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. 
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2.7 Aanvragen / verlenen van extra verlof 

Voor  informatie betreffende verlof en verzuim en de daaraan gekoppelde procedures, verwijzen 

we u naar de brochure: “Verlof ( vrijstelling van schoolbezoek)” van het bevoegd gezag. 

 

U kunt het aanvraagformulier op school opvragen of downloaden via onze website. Ongeoorloofd 

verzuim wordt te allen tijde gemeld bij de leerplichtambtenaar. Overigens blijft de regeling van 

verlof in verband met gewichtige omstandigheden, zoals vermeld in artikel 14 lid 1 van de 

leerplichtwet, van kracht.  

 

2.8 Verlof wegens bezoek aan arts, tandarts e.d. 

Verlof voor dit soort bezoeken kan door de leerkracht worden verleend. Wij gaan ervan uit dat u 

zich inspant om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. 

 

2.9  Bestrijding lesuitval 

Om te voorkomen dat b.v. wegens ziekte van een leerkracht lessen uit zouden vallen, is er op 

stichting niveau een invallers-pool gevormd, waaruit geput kan worden. 

Ook t.a.v. invallers stellen we eisen, zodat de voortgang van het onderwijs bij hun inzet niet 

belemmerd wordt.  

 

2.10 Melding ziekte / verzuim leerlingen 

Wilt u in geval van ziekte of andere bijzonderheden de afwezigheid van uw kind(eren) voor 

schooltijd melden. Iedere school krijgt te maken met kinderen die tijdelijk niet naar school 

kunnen komen omdat ze ziek zijn. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een leerling, 

ziek of niet, ligt altijd bij de school. De school beschikt over een protocol “begeleiding langdurig 

zieke kinderen” waarin de procedure betreffende de begeleiding van deze leerlingen staat 

beschreven. 

 

2.11 Schoolplan / Schoolontwikkelingsplan 

In deze schoolgids vindt u vooral veel informatie van praktische aard, terwijl onderwijskundig 

beleid en daaraan gerelateerde zaken globaal op hoofdlijnen worden weergegeven. 

Dit beleid is beschreven in het schoolplan (2015-2019).  

Het beschrijft het door ons voorgestane beleid gedurende een periode van 4 jaren. 

De volgende onderdelen komen aan de orde: 

 

1. visie en beleidsvorming 

2. leiderschap 

3. personeel 

4. cultuur en klimaat 

5. middelen en voorzieningen 

6. management van primaire en secundaire processen 

7. waardering door klanten 

8. waardering door personeel 

9. waardering door de maatschappij 

10. resultaten en opbrengsten 

 

Het schoolplan ligt voor de ouders op school ter inzage. 
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2.12 Schoolontwikkelingen 

De school heeft “Coöperatief leren” geïmplementeerd. Coöperatief leren is een onderwijsmethode 

gebaseerd op samenwerking. Leerlingen leren bij het uitvoeren van hun taak met elkaar samen te 

werken. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de 

leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. 
 

In het actieplan zelfstandig werken is een doorgaande lijn opgesteld waarin ook de pluslijn een 

plek heeft gekregen. De doorgaande lijn taal en spelling heeft een plek gevonden in de weektaak. 

Afgelopen schooljaar is ook rekenen/wiskunde hierin meegenomen. Binnen de weektaak is ruimte 

voor differentiatie en zelfstandig werken. 

 

Daarnaast hebben we ons bezig gehouden met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van passend 

onderwijs en 1-zorgroute . We hebben groepsplannen en groepsoverzichten gemaakt die 

hanteerbaar zijn in combinatiegroepen. De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn in beeld 

gebracht en de leerlijnen en de tussendoelen zijn in kaart gebracht. Door te evalueren of de 

tussendoelen zijn bereikt wordt gekeken wat de vervolgstappen voor de leerlingen zijn en wordt 

het onderwijsaanbod daarop aangesloten. Op deze manier hebben we het opbrengstgericht werken 

planmatig in beeld gebracht. De school heeft groepsplannen m.b.t rekenen/wiskunde, begrijpend 

lezen, technisch lezen en spelling. 

Komend schooljaar  gaan we Plan B2 implementeren. Uitgangspunt hierbij is een eenduidige en 

uniforme aanpak voor de werkwijze van de zorg voor alle scholen binnen Stichting PrimAH. Met 

Plan B2 willen we de zorg op een zo efficiënt mogelijke manier neerzetten en zoveel mogelijk 

kwalitatief hoogwaardige zorg bieden op school. 

Met IB en directie is het OZOP ( Onderwijs Zorg Ondersteuning Profiel) verder ingevuld. We 

hebben de grenzen en ambities van de stichting beschreven. Het doel is als Stichting PrimAH een 

dekkend aanbod te hebben. Wat is haalbaar, waar moet extra hulp worden ingekocht? Het OZOP 

is voortdurend in ontwikkeling. 

 

Voor het personeel is de VHM (vaardigheidsmeter) afgenomen en is er gewerkt met de SBL 

competentie lijst. Beide afnames vormen samen het functioneringsgesprek. Onze leerkrachten 

volgen ieder jaar nascholing. Dit schooljaar was dat op het gebied van de ontwikkelingen in de 

leerlingenzorg, dyscalculie, kinderen met allergieën , cultuuronderwijs en BHV. Alle leerkrachten 

hebben de cursus “Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld” gevolgd en afgerond. 

Daarnaast heeft onze LB leerkracht nascholing gevolgd op het gebied van coaching. 

 

Spelenderwijs maken we onze leerlingen vertrouwd met de Engelse taal omdat het goed is kinderen 

op jonge leeftijd hier al kennis mee te laten maken. We doen dit d.m.v. liedjes, spelletjes, 

verhaaltjes en gedichtjes. In groep zes, zeven en acht staat Engels structureel op ons lesrooster. 

Voor de groepen 1 t/m 4 is de leerlijn “My name is Tom” aangeschaft. Schooljaar 2017-2018 

starten we met de methode “Join In“ voor de midden- en bovenbouw. 

 

De school heeft, net als alle scholen binnen de stichting, haar kwaliteitszorg geborgd in een 

digitaal early-warning systeem, primAH alert. Hiermee worden de processen binnen het kwaliteit 

systeem bewaakt en blijven we scherp t.a.v. de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Door middel van “Kunst in leren” willen we de kracht van kunst en cultuur integreren in ons 

onderwijs. Diverse kunstzinnige werkvormen worden toegepast in projecten en sluiten aan bij de 

vakken die we al geven op school. Hiermee geven we een verdieping aan ons kunst en 

cultuuronderwijs 

 

Op het gebied van middelen en voorzieningen zijn we dit schooljaar gaan werken met een nieuwe 

rekenmethode “RekenZeker”. Voor het vakgebied Engels is de methode “Join In “ aangeschaft die 
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schooljaar 207-2018 wordt ingevoerd. Samen met “My name is Tom” als methode voor de 

onderbouw hebben we dan een doorgaande lijn Engels door de hele school..  

 

Afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van het implementeren van actieplannen uit de 

nieuwe schoolplanperiode 2015-2019; de doorgaande lijn zelfstandig werken, de implementatie van 

een doorgaande leerlijn rekenen/wiskunde, het vorm geven en uitvoeren van het HGW  

( Handelings gericht Werken) de afname van de VHM en de Flitsbezoeken. 

 

Daarnaast hebben we ons bezig houden met het leren werken met PrimAHnet. Hierin zit onze 

digitale klassenmap. Het biedt tevens een overzichtelijke mappenstructuur en uniformiteit qua 

registratiesysteem binnen de stichting. 

 

In verschillende PLG`s (professionele leergemeenschap) hebben we ons gebogen over de richtlijn 

advies VO en de CITO eindtoets, het onderzoek Cultuur en werkbeleving/werkdruk, communicatie 

en de gesprekscyclus leerkrachten en schooldirecteuren. De onderwijsontmoetingsdag stond in het 

teken van het thema “Hoogbegaafdheid”. 

 

In 2012 heeft onze school inspectiebezoek gehad. De conclusie was dat de kwaliteit op alle 

onderdelen op onze school in orde was. Het pedagogisch klimaat werd zelfs erg sterk bevonden, de 

inspectie vond dat er sprake was van een taakgerichte werksfeer. Hiermee vallen we wat 

waardering betreft in het ‘basisarrangement’. 

 

2.13 Leerresultaten en opbrengsten 

 

Door de jaren heen volgen we de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling.  

Naast alle dagelijkse observaties en methode gebonden toetsen, maken we ook gebruik van een 

onafhankelijk leerlingvolgsysteem.  

De resultaten van deze onafhankelijke toetsen worden jaarlijks vergeleken met de normen die de 

inspectie daaraan stelt en we toetsen de resultaten ook aan de hand van onze schooleigen normen.  

 

De keuze waar de leerlingen na de basisschool naar toe gaan wordt door een aantal factoren 

bepaald. De leerresultaten, werkhouding en de belangstelling spelen hierbij een belangrijke rol. De 

ouders en de leerlingen maken aan de hand van adviserende gespreken samen met de 

groepsleerkrachten een keuze voor een passend vervolgonderwijs. 

In onderstaand overzicht kunt u zien naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen de afgelopen 

jaren zijn gegaan.  

Uitstroom: 

 2015 2016  2017  

Advies type 

vervolgonderwijs 

Aantal 

leerlingen 

% Aantal 

leerlingen 

% Aantal 

leerlingen 

% 

Gymnasium - - -    

VWO TTO - - -    

VWO 1 25% 2 33% 3 60 % 

Groene lyceum - - -    

HAVO 1 25% 2 33% 1 20 % 

VMBO-T 1 25% -    

VMBO-kb (LWOO) 1 25% 1 16% 1 20 % 

VMBO-bb (LWOO) - - 1 16%   

Pro - - -    

Totaal 4 100% 6 100% 5 100 % 
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Kengetallen door- en uitstroom 2016-2017 
       

Eindopbrengsten: 

Resultaat Cito 

Eindtoets 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal leerlingen 4 6 5 

Ondergrens inspectie 534.8 535,2 535,2 

Schoolscore 532.5 532,8 544,8 

 

 

Over het algemeen hebben de leerlingen van de Flint naar verwachting gescoord. Onze verwachting 

was gebaseerd op de scores op de Cito toetsen van de afgelopen jaren. Opvallend zijn de goede 

resultaten op rekenen. Deze worden wellicht veroorzaakt door de nieuwe methode. We hopen dit 

resultaat vast te houden. 

 Dit jaar scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen hebben gescoord zoals we 

verwacht hadden. Zowel de onderdelen taal als rekenen zijn dit jaar beter gemaakt dan 

voorgaande jaren. Het onderdeel wereldoriëntatie iets minder. 

We hebben ons het afgelopen bezig gehouden met diverse ontwikkelingen op het gebied van 

leerkrachtvaardigheden, leerlingen zorg o.a. het opstellen van groepsplannen en groepsoverzichten. 

De uitkomsten van de analyses nemen we mee in het groepsplan zoals we die voor onze school 

hebben ontwikkeld. We blijven de acties die zijn uitgezet richting de “Plusleerlingen” monitoren en 

daar waar nodig bijstellen. Daarnaast blijven we aandacht houden voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

Kwaliteitszorg is een continu proces. De zorg om de kwaliteit hangt samen met het voortdurend 

verbeteren en veranderen van de eigen werkwijze en organisatie waar alle geledingen van de school 

bij betrokken zijn. We zijn een lerende organisatie. 

 

Het inspectiebezoek van schooljaar 2011-2012 heeft aangetoond dat ook de kleine school garant 

Kan staan voor een goede onderwijskwaliteit. We hebben laten zien dat we hier met zijn allen voor 

staan. 

 

Hoge verwachtingen zijn nodig om succes te kunnen boeken. We zijn trots op onze leerlingen en 

onze leerkrachten. 
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3 Onderwijskwaliteitszorg 

 

We onderscheiden in ons onderwijs kwaliteitszorgplan een vijftal items, namelijk:  

de schoolevaluatie, het schoolbeleid leerlingenzorg, het Leerling Volg Systeem, het leerling-

overleg en de coördinatie leerlingenzorg. 

 

3.1 Schoolevaluatie 

Deze heeft betrekking op de school als geheel, toegespitst op het management en 

organisatieniveau. Nagegaan wordt in welke mate de voorwaarden voor voorgenomen 

schoolontwikkeling aanwezig zijn en in welke mate gestelde doelen bereikt zijn en hoe verder te 

gaan. De uitkomsten van deze kwaliteitsmeting zijn verwerkt in PrimAH alert, de digitale 

kwaliteitsmonitor van alle scholen van stichting PrimAH. 

 

3.2 Leerlingenzorg   

Werken met kinderen betekent dat we de onderlinge verschillen accepteren en weten hiermee om 

te gaan. We willen elk kind zo optimaal mogelijk begeleiden en daarbij is het van belang dat we 

extra zorg en aandacht hebben voor kinderen die dreigen buiten de boot te vallen. Kinderen die 

problemen ondervinden worden geholpen hetzij door de leerkracht, hetzij door een interne en/of 

externe specialist, die geschoold is in het omgaan met en het signaleren van leerachterstanden. 

Voor de begeleiding van onderwijs aan langdurig zieke kinderen (OZL) is een protocol ontwikkeld. 

  

3.3 Zorgprofiel. 

Dit is een beschrijving van het zorgsysteem op onze school. De verschillende zorgniveaus worden 

beschreven, externe hulp, taakverdeling, beleid met betrekking tot blijven zitten, meerbegaafden, 

dyslexieprotocol en de grenzen van de zorg. Dit wordt goedgekeurd door de MR en de inspectie. 

In de toekomst wordt het zorgprofiel onderdeel van het OZOP (onderwijs zorg ondersteunings 

profiel) 

 

3.3.1 De leerkracht 

Zorg begint bij de leerkracht. Hij/zij begeleidt het kind op het gebied van leren lezen, rekenen, 

maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Hij/zij volgt de 

leerling met eigen waarneming, toetsen en het Leerling Volg Systeem (LVS). 

Hij/zij kan ook beslissen of uw kind extra ondersteuning of extra leerstof nodig heeft. 

De resultaten worden 2x per jaar met de ouders besproken en wanneer de ontwikkeling niet 

verloopt zoals verwacht, worden ouders eerder uitgenodigd voor een gesprek. 

Als er onvoldoende verbeteringen zijn, maakt hij/zij een afspraak met het schoolzorgteam. 

 

3.3.2 Het school zorgteam 

Hierin zitten de directeur en de Intern Begeleider (I.B.-er). 4 x per jaar houden we met het team 

leerling-besprekingen. Aan de hand hiervan worden groepsplannen bijgesteld of wordt een 

individueel handelingsplan opgesteld dat zoveel mogelijk in de klas kan worden uitgevoerd. In 

sommige gevallen krijgt het kind extra hulp buiten de klas tijdens de Remedial Teaching (RT). Als 

dit niet voldoende resultaat oplevert kan de hulp gevraagd worden van het PrimAH Expertiseteam 

(PET). Zie punt 3.2.8. De school is verplicht in een leerling-dossier bij te houden wat de school 

gedaan heeft om het kind te helpen. Ouders hebben recht op inzage. 
 

3.3.3 Leerling Volg Systeem (LVS) 

Aan de hand van een toetskalender worden regelmatig toetsen afgenomen op het gebied van taal, 

lezen en rekenen. De resultaten worden opgenomen in een systeem, dat wordt aangeduid als het 

leerlingvolgsysteem. Wij hanteren bij ons op school de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem.  

De sociale competenties worden gemeten met SCOL. 
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De resultaten over de verschillende leerjaren worden ingebracht in een computerprogramma.  

(Esis-B). De resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddeld niveau. Kinderen die een IV 

of V score halen worden besproken door de groepsleerkracht en de I.B.-er. Daarnaast kijken we 

ook naar de vaardigheidscores. Indien nodig worden de leerlingen besproken in de 

leerlingbespreking. Ook kinderen met een hoge I-score (meer/hoogbegaafden) worden besproken. 

Na wordt gegaan of zij wel voldoende uitdaging vinden. Deze besprekingen vinden 4 keer per jaar 

plaats. 

 

Soms wordt besloten dat speciale hulp moet worden aangeboden. De hulp die we gaan bieden staat 

beschreven in het groepsplan. In sommige gevallen wordt er een (handelings)plan opgesteld. 

 

3.3.4 De korte termijn evaluatie 

Voor de korte termijn evaluatie maken we vooral gebruik van methodegebonden toetsen en 

observatie. Registratie hiervan vindt plaats in de digitale toetsmap. De onderbouw werkt met het  

“beredeneerd aanbod”, waarin alle doelen voor de groepen 1 en 2 worden geregistreerd en waarin 

de doorgaande lijn is beschreven. 

 

3.3.5 Lange termijn evaluatie 

Periodiek worden metingen verricht via het CITO Leerling Volg Systeem (LVS). 

CITO biedt een groot arsenaal aan toetsen. Een zorgvuldige invoering, gebaseerd op bruikbaarheid 

in onze situatie, is een vereiste.  

De volgende basis-leerstofonderdelen/gebieden worden via het CITO - LVS gemeten: 

 

 taal voor kleuters; 

 rekenen voor kleuters; 

 technisch lezen; 

 begrijpend lezen; 

 taal / spelling; 

 rekenen/wiskunde. 

 

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in beeld gebracht via SCOL, een Leerling Volg Systeem 

om de sociale competenties voor de leerlingen in beeld te brengen. 

 

3.3.6 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: 

 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 
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waarover twijfel bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te 

stromen. 

 

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 kunnen we  beredeneerd van af wijken.  

 

3.3.7 Centrale Eindtoets  

Leerlingen van groep 8 zijn verplicht de Centrale eindtoets te maken. De Centrale eindtoets taal 

en rekenen is er op twee levels: Basis en Niveau. De Niveautoets is bestemd voor leerlingen van wie 

verwacht wordt dat ze het beste passen in een brugklastype basis beroepsgerichte leerweg of 

kader beroepsgerichte leerweg. Alle overige leerlingen maken de basistoets. 

 

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.  

 

3.3.8 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 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.   
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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.  

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 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. 
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3.3.9 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 een handelingsplan voor een leerling. Tevens is de IB-er het 

eerste aanspreekpunt voor de consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) vanuit het PrimAH Zorgteam 

en de scholen voor speciaal onderwijs. 

 

 

3.3.10 Motorische Remedial teaching (MRT) 

MRT is, samen met de ouders en de kinderen, door middel van het bewegen, werken aan 

achterstanden in ontwikkeling van kinderen. Gekeken wordt naar de motorische ontwikkeling van 

kinderen, niet zo zeer naar wat ze wel of niet kunnen, maar vooral naar de wijze waarop ze 

verschillende bewegingen doen. Wanneer kinderen minder goed bewegen dan wordt dit vaak 

opgemerkt door de leerkracht. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld niet kunnen vangen, huppelen, 

klimmen, touwtje springen e.d. Als de leerkracht achterstanden signaleert, of merkt dat een kind 

moeite heeft met verschillende bewegingen, dan kan de hulp van de MRT-leerkracht worden 

ingeroepen. De MRT-leerkracht stelt een hulpprogramma op (handelingsplan) om er aan te werken 

dat het kind gewoon met de groep mee kan doen en spelend de wereld kan ontdekken. De 

vakleerkracht gymnastiek verzorgt op onze school de MRT. 

 

3.3.11 Logopedie   

 

Op onze school wordt preventieve logopedische zorg aangeboden aan kinderen van de groepen 1 

t/m 8. 

 

Deze preventieve zorg wordt gedaan door een schoollogopedist en kosteloos aangeboden aan de 

scholen. 

Als de schoollogopedist ouders adviseert naar een vrijgevestigd logopedist te gaan, wordt een lijst 

gegeven met alle bekend zijnde praktijkhouders in de omgeving. Uiteraard zijn ouders volledig vrij 

voor een andere logopedist te kiezen dan vermeld op de lijst. 

In de regel bezoekt de logopedist één keer in de 14 dagen de scholen. Indien nodig kan anders 

worden beslist door afwegingen naar urgentie. 

De korte lijnen, het regelmatige contact en het snel kunnen handelen, maken de preventieve 

logopedische zorg voor school en ouders tot een toegevoegde waarde. 

 

Kort overzicht van de preventieve logopedische taken door de schoollogopedist : 

Screening kleuters, onderzoek, advies, controle, kortdurende behandeling. 

Advies naar een vrijgevestigd logopedist te gaan voor behandeling. 

Ouders en school informeren via verslaglegging – gesprekken – per mail – telefonisch… 

 

Preventie betekent voorkomen.  

Door kinderen met een logopedisch probleem snel op te sporen willen we voorkomen dat ze 

hierdoor op één of andere manier geremd zouden worden in hun leren en ontwikkeling. 

 

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van :  

- Spraak- en/of taalontwikkeling. Met spraak bedoelen we de uitspraak van woorden en met 

taal bedoelen we het begrijpen van gesproken taal en het verwoorden van gedachten, 

gevoelens, het vertellen of terug vertellen van een gebeurtenis of verhaal, een gesprek 

voeren. 

Een goede woordenschat en het kunnen vormen van goede zinnen is hiervoor belangrijk. 

Bovendien moet het taalgebruik worden aangepast aan de context (situatie) om goed te 
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kunnen communiceren met anderen. 

- Stem. Als de stem b.v. niet helder klinkt maar hees, moet de oorzaak van de heesheid 

worden achterhaald. Soms volstaan adviezen voor stemhygiëne maar soms zijn 

stemoefeningen bij een logopedist nodig. Gaat de heesheid dan nog niet over, wordt het 

advies gegeven naar een kno-arts te gaan. 

- Mondgedrag. Slappe mondspieren al dan niet veroorzaakt door duimzuigen, vingerzuigen of 

speenzuigen. Gevolg kan zijn open mondgedrag en mondademhaling, foutief slikken en 

daardoor gebits- en/of kaakafwijkingen en interdentale spraak (t d s z tussen de tanden 

uitspreken). 

Het niet behandelen van foutief mondgedrag kan invloed hebben op de latere 

orthodontische behandeling (de eventuele beugel helpt dan niet). 

- Ademhaling. 

- Stotteren.  

- Auditieve functies b.v. een zwak fonologische geheugen (geheugen voor klanken in 

woorden) of een zwak volgorde geheugen kunnen het leren lezen en spellen negatief 

beïnvloeden. 

- Gehoor. 

 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 komen in aanmerking voor preventieve logopedische zorg. 

 

De aanmelding bij de schoollogopedist wordt gedaan door de leerkracht, intern begeleider of de 

ouders. 

Ouders moeten wel eerst schriftelijk toestemming geven voor screening of onderzoek door de 

schoollogopedist. 

 

 

Bij het intake gesprek op school kunnen ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. 

De logopedist kan dan, indien nodig, meteen aan de slag. 

 

Alle kleuters worden gescreend voor ze naar groep 2 gaan. Dit gebeurt in de loop van het 

schooljaar. 

Maar een kleuter kan ook al voor de screening bij de schoollogopedist worden aangemeld b.v.  

meteen bij binnenkomst op de basisschool. 

 

Met zo’n screening (kort onderzoek) proberen we kleuters met een mogelijk logopedisch probleem 

op te sporen. 

Er wordt gekeken naar : 

- spontaan taalgebruik (is het kind goed te verstaan en te begrijpen – is er voldoende 

interactie…) 

- articulatie (uitspraak woorden) 

- taal : hiervoor wordt een korte taaltoets gedaan om een indruk te krijgen van  de 

woordenschat, de zinsvorming, taalbegrip en auditief geheugen… 

- mondgedrag (b.v. open mond – mondademhaling i.p.v. neusademhaling – duimzuigen - slappe 

tong…) 

- stotteren 

- stem 

- ademhaling 

- gehoor (bij twijfel doen we een fluistertoets of er wordt geadviseerd een 

gehooronderzoek te laten doen). 

 

 

Indien nodig wordt na de screening uitgebreider onderzoek gedaan of er wordt meteen 

geadviseerd naar een vrijgevestigd logopedist te gaan. 
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Soms blijft een kind op de controlelijst staan. Er wordt dan veelal advies gegeven en/of het 

natuurlijke verloop wordt even afgewacht.  

 

Kinderen uit de andere groepen kunnen door de leerkracht of de ouders worden aangemeld bij de 

schoollogopedist.  

Die bepaalt vervolgens wat nodig is : 

- advies + controle 

- uitgebreider onderzoek 

- kortdurende behandeling  

- doorverwijzing naar een vrijgevestigd logopedist 

- geen vervolg  

 

Opmerking : 

Voor het taalonderzoek worden genormeerde tests gebruikt. Zo kan worden nagegaan of 

taalbegrip en taalproductie voldoende zijn voor de leeftijd die het kind op dat moment heeft. 

Het is mogelijk dat een kind slechts op één of enkele onderdelen zwak scoort. Zo kan een zwakke 

score op de test voor het fonologische geheugen of op de auditieve test voor woorden, verklaren 

waarom het leren lezen en spellen moeilijk gaat. 

 

Ouders worden schriftelijk, per mail of telefonisch geïnformeerd of ze worden uitgenodigd voor 

een gesprek. 

Er wordt een logopedisch verslag gemaakt.  

Dit verslag krijgen de ouders en de school.  

De school bewaard de gegevens in het leerlingendossier. 

De gegevens zijn enkel ter inzage met toestemming van de ouders en alleen voor direct 

betrokkenen (leerkrachten – IB.-er – orthopedagoog of psycholoog – schoolarts…). 

Als particuliere logopedie is geadviseerd en ouders gaan hiermee akkoord, wordt het verslag van 

de schoollogopedist doorgegeven aan de behandelend logopedist. 

Het verslag wordt ook altijd besproken met de leerkracht of intern begeleider en indien nodig 

wordt advies gegeven voor in de groep. 

 

Informatieve websites : 

www.kindentaal.nl 

www.stotteren.nl 
 

 

 

3.3.12 Schoolmaatschappelijk werk 

De gemeente wil graag een sluitend netwerk voor jeugdhulpverlening aan alle scholen. Daarom is 

aan alle scholen een maatschappelijk werker van het Centrum van Jeugd en Gezin gekoppeld.  

 

Het schoolmaatschappelijk werk is er ter ondersteuning van uw kinderen, u zelf of het team. 

Iedereen kan rechtstreeks bij hem/haar terecht wanneer het gaat om advies of hulpvragen op 

sociaal-emotioneel gebied. Ook bij problemen die samenhangen met de thuissituatie of school, 

relaties binnen dan wel buiten het gezin, opvoedingsvragen, gezondheid of financiën kan de 

schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld worden. 

 

Veel vragen zullen via de intern leerlingbegeleider bij de schoolmaatschappelijk werker 

terechtkomen. De ib-er is binnen de samenwerking het eerste aanspreekpunt voor de 

schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker is onafhankelijk, voert 

vertrouwelijke gesprekken en geeft alleen relevante informatie door wanneer ouders daar 

toestemming voor hebben gegeven. De schoolmaatschappelijk werker is gehouden aan een 

beroepscode. Dat betekent dat deze alleen met uw toestemming met uw kind praat. 

 

http://www.kinderopvangdehasselbraam.nl/
javascript:self.clos
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Op dit moment is de naam van onze nieuwe maatschappelijk werker/ster nog niet bekend. 

 

 

3.3.13 Veilig Thuis 

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten als gevolg van de Jeugdwet en de Wmo, een (bovenlokaal) 

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) georganiseerd. De naam van 

deze Advies en Meldpunten is Veilig Thuis.    

Veilig Thuis voert de volgende wettelijke taken uit: 

 fungeren als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor gevallen of vermoedens van 

huiselijk geweld en kindermishandeling;  

 geven van advies en informatie aan melders en burgers;  

 naar aanleiding van een melding: doen van onderzoek om te bepalen of er sprake is van 

kindermishandeling of (een van de vormen van) huiselijk geweld.  

Op 1 januari 2015 is er een landelijk gratis telefoonnummer: 0800-2000.Alle Veilig Thuis 

organisaties zijn aangesloten op dit telefoonnummer. Bellers worden door het inspreken van hun 

woonplaats doorgeschakeld naar de juiste regio.    

 

Expertise  

Jeugdzorg Nederland zet zich in voor kwaliteit bij de aanpak van kindermishandeling. Zij vinden 

dat kinderen die het slachtoffer zijn van geweld of misbruik zo snel mogelijk de juiste hulp 

moeten krijgen. Organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland hebben de deskundigheid 

daarvoor in huis. Jeugdzorg Nederland brengt die expertise nadrukkelijk onder de aandacht in 

politieke overleggen. En ze schuiven aan bij netwerken tegen onder meer huiselijk geweld en 

kinderporno. Verder geven zij de leden beleidsadviezen en ze beheren (samenwerkings)protocollen. 

 

Veilig Thuis Drenthe 

Mien Ruysweg 1 

9408 KA Assen 

088 2460244 

info@veiligthuisdrenthe.nl 

 

3.3.14 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. 

mailto:info@veiligthuisdrenthe.nl
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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. 

 

3.4 Leerling-overleg 

We onderscheiden: Leerling besprekingen en groepsbesprekingen. 

 

3.4.1 Leerling bespreking 

De leerling bespreking vindt zo nodig dagelijks plaats. Dit kan omdat wij een kleine school zijn, 

waar de leerkrachten dagelijks tussen de middag en voor en na schooltijd gelegenheid hebben om 

met elkaar te spreken over opvallende zaken op zowel cognitief gebied als op het sociaal-

emotionele vlak. Daarnaast vinden meerdere keren per jaar gerichte leerling besprekingen plaats 

n.a.v. de resultaten in de groep en het LVS. 

 

3.4.2 Groepsbespreking 

Naast bovengenoemde leerling bespreking worden ook de vorderingen per groep en het 

functioneren van de groep besproken in de groepsbesprekingen, dit naar aanleiding van de uitslag 

en het LVS van de SCOL-meting of tijdens de groepsbespreking. Bij het functioneren van de groep 

kijken we vooral naar het gedrag / de opstelling van een groep met betrekking tot andere 

leerlingen / groepen. 

 

3.4.3 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 daarbij 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. De criteria zijn beschreven in het handboek IB. 

 

Het eind van groep twee is voor kinderen, leerkrachten en ouders een belangrijk moment. Met 

name bij deze overgang stelt de inspectie ons de vraag of we per individuele leerling de overgang 

bekijken, los van de geboortedatum.  
 

Hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) is hiervoor bepalend en niet hun geboortedatum 

en leeftijd! De criteria hiervoor worden gemeten door toetsen en observaties door de leerkracht. 

Hij/zij bepaalt of een kind door gaat. Sommige kinderen hebben meer leertijd nodig omdat één of 

meerdere van de onderstaande punten verder ontwikkeld moeten worden. Het kan zijn dat ze: 
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 meer instructie nodig hebben; 

 meer oefening nodig hebben; 

 meer herhaling nodig hebben; 

 meer voorbereid moeten worden op het verwerven van kennis en vaardigheden; 

 een of meer leerstoornissen hebben; 

 gedragsproblemen hebben; 

 een zwakke werkhouding hebben. 

 

Wanneer we twijfel hebben over een kind, gebruiken we de toetsen van het LVS ter ondersteuning 

bij deze beslissing. De betreffende ouders zullen op tijd horen of er twijfels zijn over het 

verlengen van een schooljaar. Zij worden op de hoogte gehouden van datgene wat de school doet 

om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. De school bepaalt de doorstroming. 
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3.5 Coördinatie leerlingenzorg 

Elk van de 3 groepsleerkrachten draagt de verantwoordelijkheid over één van de drie 

groepscombinaties: 1, 2( 3 ) /( 3 ), 4, 5 / 6, 7, 8; ook de specifieke zorgactiviteiten vallen 

hieronder. 

 

De leerkracht begeleidt de individuele leerlingen en de groep. De Intern Begeleider zorgt voor de 

coördinatie van de zorg en geeft advies. De eindverantwoordelijkheid en de coördinatie berusten 

bij de directeur. 

 

Voor uitgebreidere informatie betreffende het onderdeel zorg verwijzen wij 

u naar de “Beschrijving van het zorgsysteem” van obs De Flint en naar het zorgplan van het 

samenwerkingsverband 22.01 (Assen en omgeving). Beide liggen ter inzage op school. 

 

3.6 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

Soms heeft een leerling moeite met één of meer onderdelen van de lesstof. De school kan dan in 

overleg met de ouders besluiten het kind voor dat onderdeel een individuele leerlijn aan te bieden. 

In overleg met de leerkracht en de IB-er wordt een programma opgesteld waarin de leerstof en  

het einddoel wordt beschreven. Daarnaast zijn er evaluatiemomenten om te voortgang te 

monitoren. 

Er zijn voor de meerbegaafde leerlingen extra middelen aanwezig. Soms komt het voor dat een 

leerling de leerstof van de basisschool doorwerkt in 7 jaar. Er wordt voor hen hetzelfde traject 

gevolgd als leerlingen met leerproblemen. 

Schooljaar 2012-2013 hebben we criteria en beleid vastgesteld met betrekking tot 

“plusleerlingen”. 

 

3.7 Veiligheid en sociale veiligheid  

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  Leonoor Seidel 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, (school)maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) 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. 
 

 

3.7.1 Privacy regels 
 

PrimAH dient vast te leggen op welke wijze de privacy van de leerlingen en medewerkers 

gewaarborgd is. Op school liggen de documenten waarin de regels en afspraken zijn weergegeven. 
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3.8 Centrum voor Jeugd en Gezin Aa en Hunze 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het eerste adres waar  

ouders en opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar  

terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.  

 

Het CJG Aa en Hunze is gevestigd in Gieten, maar is meer dan alleen een fysiek punt; het is vooral 

een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties rondom jeugd en gezin. Dit betekent 

dat de leerkracht, de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, de school 

maatschappelijk werker, jongerenwerker of de medewerkers van de kinderopvang allemaal CJG 

professionals zijn. U kunt bij hen terecht voor vragen, informatie of advies.  

 

Waarom zou ik als ouder contact opnemen met het CJG? 

Omdat het heel normaal is om vragen te hebben over opvoeden en opgroeien. Grote of kleine 

vragen, alles kan. Het CJG is er namelijk niet alleen voor problemen. Het CJG wil juist problemen 

voorkomen door te signaleren en informatie en advies te geven. 

Bij het CJG krijgt u informatie van deskundige medewerkers. Zij denken mee, geven praktische 

tips en advies en kijken welke oplossing het beste bij u past. Indien extra hulp en begeleiding is 

gewenst, kan dat geregeld worden. Ook houden verschillende professionals regelmatig spreekuur in 

het CJG. De hulp van het CJG is gratis. 

Het is ook mogelijk om binnen het CJG met ouders onderling te praten over de leuke en lastige 

kanten van opvoeden en met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

 
Op de website www.cjgaaenhunze.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u hier uw vragen stellen 

over o.a. gezondheid van uw kind, pesten, voeding of omgaan met geld. U krijgt antwoord van 

professionals, zoals pedagogen, jeugdverpleegkundigen of maatschappelijk werkers.  

 

http://www.cjgaaenhunze.nl/
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4 De ouders 

 

4.1 De Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (verder MR genoemd) wordt gekozen op grond van het MR-reglement. 

De MR van onze school telt 4 leden. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding, met 

elk twee vertegenwoordigers. De directeur is geen lid, maar heeft een adviserende stem in de MR. 

 

We willen ons hier beperken tot een paar grote lijnen, welke aangeven wat de taken en  

bevoegdheden van de MR zijn: 

 

 de MR kan spreken over alle zaken, welke met de school te maken hebben en kan 

voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag mag nooit een voorstel zomaar 

afwijzen, het moet erop reageren en zijn standpunt geven; 

 de MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem, in andere gevallen een 

medebeslissende stem; 

 de MR en het bevoegd gezag moeten minstens 2x per jaar de algemene schoolzaken met 

elkaar kunnen bespreken; 

 de MR zorgt voor de bevordering van openheid en het overleg op school; 

 de MR moet waken tegen discriminatie, in welke vorm dan ook; 

 de MR heeft de plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat.  

 

Belangstellenden kunnen het MR-reglement ter inzage vragen bij de voorzitter van de MR of bij de 

directie van de school. 

 

De MR is voor het schooljaar 2016/2017 als volgt samengesteld: 

 

Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 

E. Schuiling (voorzitter)   ???? (lid en GMR) 

H. Stoffers ( GMR)    A.M. Lijfering-de Boer(lid) 

 

NB: De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich vooral bezig met 

bovenschoolse zaken. Namens De Flint hebben hierin zitting: ?????en de heer H. Stoffers . 

        

In het schooljaar 2007/2008 is op basis van de nieuwe Wet Medezeggenschap op scholen een 

nieuw reglement opgesteld voor de MR en de GMR.  

 

4.2 De Ouderraad 

De ouderraad (verder OR genoemd) behartigt de belangen van de school in de ruimste zin van het 

woord. Ze houdt zich vooral bezig met buitenschoolse en ondersteunende activiteiten, die niet 

wettelijk voorbehouden zijn aan de MR. Hierbij een globaal overzicht van de werkzaamheden van 

de OR: 

 

 organisatie buitenschoolse activiteiten; 

 organisatie oud papier inzameling; 

 begeleiding en hulp bij schoolreizen; 

 financieel beheer op het gebied van voornoemde activiteiten; 

 attenties voor zieken (namens ouders en kinderen); 

 attenties bij jubilea e.d. (namens ouders en kinderen). 
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De OR is als volgt samengesteld: 

 

H. Stoffers (penningmeester)  E. Schuiling ( voorzitter) 

Mevr. J. Brinkman ( secretaris) Mevr. J. Krabman ( lid) 

 

4.3 Ouderavonden 

Aan het begin van het schooljaar houden we een info-avond, waar we per combinatiegroep een 

globaal overzicht geven van wat kinderen en ouders dat jaar mogen verwachten. 

Eens per jaar, in de maand november, houden we een zogenaamde zakelijke ouderavond. Aan de 

orde komen organisatorische en/of inhoudelijke zaken, aangaande het onderwijs op onze school. 

Ook kunnen ontwikkelingen op bovenschools of algemeen niveau besproken worden. 

Tevens vinden er dan (indien aan de orde) verkiezingen plaats van OR- en/of MR-leden.   

MR en OR doen verslag over hun activiteiten gedurende het afgelopen jaar. 

 

4.4 Contactavonden / contacten 

Voor ouders van leerlingen uit groep 2 t/m 8 zijn er twee zogenaamde contact- of spreekavonden 

per jaar gepland, respectievelijk naar aanleiding van het eerste en tweede (eind-)rapport. 

Per leerling wordt op deze avonden 15 minuten uitgetrokken. In de eerste week van oktober 

worden oudergesprekken ingepland. In februari is er nog een moment voor een oudergesprek, dit is 

facultatief. Overigens kunt u gedurende het gehele jaar naar het wel en wee van uw kinderen 

informeren. Als u denkt hier wat meer tijd voor nodig te hebben, maakt u dan even een afspraak. 

Gedurende het eerste leerjaar van onze leerlingen gaat de leerkracht op huisbezoek bij deze 

kinderen. Ruim van tevoren wordt hierover een afspraak met u gemaakt. 

 

4.5 Ouders 

Voor verschillende activiteiten en soms voor het begeleiden van leerlingen vragen wij hulp van 

ouders. Ouders kunnen niet zonder de school en de school niet zonder de ouders. Betrokkenheid 

van de ouders bij school is van groot belang voor het goed laten verlopen van allerlei activiteiten 

en als kinderen deze betrokkenheid ervaren, gaat daar een positief effect vanuit. We maken 

gebruik van een leesouder die met de leerlingen van groep 3 en 4 leest. Door deze inzet kunnen we 

onze leerlingen intensiever begeleiden. De leeshulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

leerkracht. De leesouder begeleidt ook het boekenruilen en de registratie van de dBos. Daarnaast 

hebben we een ouder die groep 2 één keer per week begeleidt met voorbereidende lees 

activiteiten en het werken met ontwikkelingsmateriaal. Ook voor feesten, schoolreizen, excursies, 

sportevenementen, projecten en het ophalen van oud papier vragen wij de hulp van ouders. Wij zijn 

in de gelukkige omstandigheid dat we ieder jaar genoeg ouders hebben die zich vrijwillig voor onze 

school willen inzetten. De ouders die kinderen begeleiden zijn op de hoogte van het protocol 

“ouderhulp”. Daarnaast heeft De Flint een vrijwilliger voor klusjes op school. We kunnen altijd een 

beroep op hem doen voor kleine reparaties of andere klussen rondom de school. 

 

4.6 De ouderbijdrage 

Aan de ouders wordt elk jaar, in april van het schooljaar, een ouderbijdrage voor het organiseren 

van diverse activiteiten gevraagd. Met deze bijdrage kunnen alle kinderen van school meedoen aan 

het sinterklaasfeest, kerstfeest, de schoolreis, de jaarafsluiting en overige activiteiten. Het is 

een vrijwillige bijdrage. De activiteiten kunnen echter alleen plaatsvinden als de ouderraad kan 

beschikken over voldoende financiële middelen. Over de besteding van de gelden wordt jaarlijks 

aan alle ouders verantwoording afgelegd. 

 

In het schooljaar 2017/2018 is de hoogte van de ouderbijdrage:  

 voor groep 0 t/m 3  € 25,00   

 groep 4 en 5   € 35,00    

 groep 6 t/m 8  € 47,50 
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Tijdens de zakelijke oudervergadering van november 2004 is de gedragscode voor de vrijwillige 

ouderbijdrage goedgekeurd. Deze gedragscode is als bijlage opgenomen. 

 

4.7 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”. 

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  ……naam…… 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. 
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5 Rapportage 

 

5.1 Rapportage naar de ouders 

Schriftelijke rapportage (middels een rapportmap) vindt vanaf eind groep 2 plaats; vervolgens  

t/m groep 8, twee keer per jaar; eind januari en aan het eind van het schooljaar. Van groep 1 

worden de bevindingen tijdens het huisbezoek besproken. Van groep 2 worden de resultaten en 

bevindingen met de ouders op school besproken. 

 

5.2 Rapportage naar andere scholen 

Bij vertrek naar een andere school krijgen de ouders van de leerling alle verzamelde gegevens 

mee, inclusief een onderwijskundig rapport. Ouders ontvangen hier een afschrift van. 

 

5.3 Rapportage naar het vervolgonderwijs 

Ten behoeve van de aanmelding voor het vervolgonderwijs verstrekken wij de ouders een kopie van 

onderwijskundig rapport over hun kind. Ook ontvangen zij het leerlingenrapport van de CITO-

eindtoets in tweevoud. 

 

5.4 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 Wet op 

Persoonsregistratie gaan wij zorgvuldig om met de leerlingdossiers. De richtlijnen hiervoor zijn 

opgenomen in een protocol. Het protocol is opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te 

zien op school. 

 

5.5 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 
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in gevallen waarin nog geen sprake is van een toegewezen ouderlijk gezag geldt eerder genoemde 

procedure. 
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6 Diversen 

 

6.1 Website 

Obs De Flint heeft een eigen website; www.basisschooldeflint.nl. 

Doelstellingen van de website zijn: 

 

1. Informatieverstrekking naar ouders. Praktische en actuele informatie voor ouders van 

kinderen van De Flint wordt beschikbaar gesteld. Tevens worden foto’s en verslagen van 

activiteiten gepubliceerd; 

 

2. Informatieverstrekking naar ouders van kinderen die een school zoeken voor hun kind; 

 

3. Kinderen: Een voor de kinderen toegankelijk deel geeft de mogelijkheid werkjes of 

werkstukken te publiceren, aandacht te geven aan projecten binnen school, links naar 

kindvriendelijke sites op te nemen; 

 

4. Informatieverstrekking naar familie en geïnteresseerden. 

 

Er is een protocol opgesteld waarin regels zijn vastgelegd die in acht worden genomen bij 

publicatie op de website. 

 

6.2 Godsdienst en Humanistisch Vormingsonderwijs 

Als openbare school staan wij open voor alle levensbeschouwingen. Bij het dienstencentrum voor 

GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) en HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) wordt ieder 

jaar een aanvraag ingediend voor lessen GVO/HVO. Voordat wij het schooljaar starten 

inventariseren we waar de belangstelling naar uit gaat. De lessen hebben ten doel de kinderen te 

helpen hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof voor 

mensen kan betekenen. Leerlingen wordt respect bijgebracht voor mensen met een andere 

geloofs- of levensovertuiging en cultuur. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht in 

dienst van het dienstencentrum G/HVO. De bekostiging staat momenteel ter discussie. We 

wachten hierin het regeringsbesluit af. De school is gastheer voor GVO en/of HVO, maar de 

lessen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen 

het G/HVO volgen. Er wordt 2x 45 minuten les gegeven aan respectievelijk een combinatie van 

groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Leerlingen die voor geen van beide kiezen zijn deze tijden onder de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht bezig. 

 

6.3 Burgerschap en integratie 

Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals toenemende individualisering en een pluriformer 

wordende 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. 
 

We willen de kinderen opvoeden met normen en waarden die voor de inwoners van Nederland 

belangrijk zijn. Bij burgerschap draait het om de vraag: wat is mijn verantwoordelijkheid en hoe ga 

ik vanuit die verantwoordelijkheid om met de wereld om mij heen? 

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. 

 

Actief burgerschap betekent voor de leerlingen van onze school de bereidheid en het vermogen 

deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te willen leveren. 

Dit gebeurt op verschillende niveaus: in de klas, op school, in de buurt en voor mensen in een ander 
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land. Op schoolniveau stimuleren we de zorg voor hun eigen spullen, die van een ander en die van 

school. 

Maatschappelijk burgerschap vindt plaats in de buurt. De leerlingen bezorgen op woensdag het 

Mededelingenblad voor de buurtbewoners. Met kerst worden de senioren van de buurt uitgenodigd 

op school en wordt er een attentie voor hen gemaakt. Maatschappelijk burgerschap ver weg vindt 

plaats door middel van de contacten met een school in Rwanda waar wij o.a. met projecten en 

acties aandacht aan besteden. 

 

Hoe geven wij invulling aan het begrip “Burgerschap en integratie” in ons onderwijs. 

 Methode; “Beter omgaan met jezelf en de ander” en “Pluk een roos”. 

Omdat kinderen zich niet alleen ontwikkelen op school besteden we via deze methode 

aandacht aan relaties met anderen in verschillende situaties. Opeenvolgende situaties vragen 

om verschillende oplossingen. Door hier mee om te leren gaan maken kinderen een positieve 

ervaring door die hun zelfbeeld kan versterken. 

We proberen binnen de school een pedagogisch klimaat te scheppen waar kinderen 

voortdurend worden uitgedaagd in het vinden van adequate oplossingen in sociaal moeilijke 

situaties. 

De sociale competenties van onze leerlingen brengen we in beeld via SCOL. We evalueren dit 

op leerlingniveau, groepsniveau en op schoolniveau. 

 Schooltv 

De groepen 1 en 2 volgen het programma “Koekeloere”. Moffel en Piertje gaan de wijde 

wereld in om antwoord te vinden op hun vragen. Onderwerpen die gaan over samen spelen, 

delen en zorg voor dieren zien. Ook leren ze kritisch kijken en keuzes maken, niets is wat 

het lijkt. 

 

De groepen 3, 4  en 5 volgen Studio Snugger. Onderwerpen die om een kritische blik vragen 

worden besproken, is het waar of niet waar? Ook wordt het ochtendprogramma van het 

Jeugdjournaal regelmatig bekeken en besproken. Nieuwsbegrip wordt naast leesonderwijs  

gebruikt om maatschappelijke thema`s aan te kaarten. 

 

De groepen 4 en 5 volgen het programma “Denk door en doe- Natuur”. In de programma`s 

zien ze o.a. hoe mensen hun directe leefomgeving beleven en hoe we daar met zijn allen zorg 

voor moeten dragen. Ze leren met zorg omgaan met het milieu. 

 

De groepen 6, 7 en 8 volgen het schooltv-weekjournaal.  

Daarnaast volgen ze dagelijks het school tv jeugdjournaal. De actuele stelling van de dag 

wordt in de klas behandeld. Pas als je leert hoe anderen denken, als je weet waarom anderen 

doen zoals ze doen, ga je ze begrijpen. Kennis leidt tot begrip! Daarom vinden we het nodig 

dat we onze leerlingen confronteren met andere zienswijzen, mat andere 

levensovertuigingen, met ander visies. 

We gebruiken  “Praatprikkels” waarbij de kinderen ingaan op filosofische vraagstukken.  

Nieuwsbegrip wordt ook in de bovenbouw gebruikt voor het bespreken van maatschappelijke 

vraagstukken. Er worden lessen gegeven op het gebied van social media ( Slim-on-line) 

 Samsam 

Maandelijks ontvangen de leerlingen het tijdschrift Samsam. Aan de hand van de 

docentenhandleiding worden de verschillende thema’s behandeld. We proberen de lessen 

zoveel mogelijk te integreren in de zaakvakken. 

De website www.samsam-godsdiensten.nl wordt geïntegreerd in de godsdienstlessen die 

wekelijks aan onze school worden gegeven. Hierin maken de leerlingen kennis met het “Wie? 

Wat? Waar?” van zeven godsdiensten. Ze krijgen informatie over het ontstaan van die 

godsdiensten en over hun god(en). Ze leren de belangrijkste feesten en ceremonies kennen. 

Op de website kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met vragen en werkbladen die de 

kern van elke godsdienst weergeven. Ook wordt de mogelijkheid geboden tot het maken van 
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een werkstuk. 

 Prinsjesdag 

Een jaarlijks terugkerend thema is “Prinsjesdag”. Dit sluit goed aan bij het kerndoel 

“Oriëntatie op jezelf en de wereld”. 

We staan hierbij stil bij de betekenis en geschiedenis van Prinsjesdag, we bespreken de 

noodzaak van belastingen en overheidsuitgaven, laten de leerlingen werken met de 

werkbladen “Prinsjesdag” aangeboden door het Ministerie van Financiën en volgen de 

uitzending van het Jeugdjournaal. Ook via de jongerensite kunnen antwoorden op vragen 

worden gevonden. 
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 Rwanda 

In samenwerking met de stichting “Vrienden van Rwanda” heeft onze school contacten met 

een school in Kirinda, een klein dorpje in Rwanda. De stichting zet zich in om de kinderen in 

Rwanda een betere toekomst te geven. 

We besteden aandacht aan de geschiedenis, cultuur en het leefklimaat van Rwanda door 

middel van gastlessen. 

De leerlingen maken tekeningen en brieven en onderhouden op deze manier contact met de 

kinderen van het schooltje in Kirinda. Deze map met tekeningen en brieven wordt ongeveer 

twee keer per jaar uitgewisseld. 

Door middel van sponsorlopen en andere acties willen we de betrokkenheid van de kinderen 

voor kinderen die in ander omstandigheden opgroeien vergroten. 

 

6.4 Extra activiteiten 

 

6.4.1 Schoolreizen 

De leerlingen van de onderbouw gaan in principe 1 dag, van de middenbouw 1 of 2 dagen en van de 

bovenbouw 3 of 4 dagen op schoolreis. De exacte indeling is afhankelijk van het doel en 

accommodatie van de reizen. In de loop van het schooljaar volgt nadere informatie. 

 

6.4.2 Viering 

We vieren met de kinderen Sinterklaas, Kerst en de gezamenlijke verjaardag van de leerkrachten. 

De verjaardag van uw kind en die van de leerkracht wordt in groepsverband gevierd. 

Aan het einde van het schooljaar is er de zogenaamde feestelijke jaarafsluiting. Leerlingen van de 

hoogste groepen verzorgen dan (bijgestaan door OR/MR en teamleden) en avondvullend programma 

voor ouders en belangstellenden. 

 

6.4.3 Cultuureducatie 

  

Cultuurmenu 

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met 

professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines 

beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO 

verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen 

aan erfgoedprojecten, 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 

laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw kind een 

andere thema centraal. 

  

De praktijk 

Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert 

naar kunst 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 Beeldend IVN project Afval en 

bewegen 

Groep 3,4 Muziek en 

erfgoed 

Metzingconcert Het jaor 

deur 

Muziek Meertmaond 
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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 of docenten komen dit jaar voor groep 1 t/m 6 bij ons op school langs om lessen te 

geven. De kinderen van groep 7 en 8 gaan met de bus naar Assen voor de kunstschooldagen: ze 

volgen workshops bij het ICO en het Drents Archief en gaan naar een voorstelling in DNK (de 

nieuwe Kolk) Sweep Dreams is een voorstelling van Duo Gi-Jo en Monsters van Dudapaiva Company. 

Het metzingconcert in het Drents wordt verzorgd door Martije met band. De erfgoedactiviteiten 

zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, Geessie en Geert, Plaats je plek. 

 

De school heeft een cultuureducatieplan. Hierin staat de visie t.a.v. cultuureducatie beschreven. 

We nemen deel aan culturele activiteiten in de buurt. Dit kan o.a. een bezoek aan het Drents 

Museum zijn. In het kader van erfgoededucatie heeft de middenbouw in schooljaar 2016-2017 

deelgenomen aan het project “Geessie en Geert”.  De bovenbouw bezoekt afwisselend het 

Hunebedcentrum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Gevangenismuseum in 

Veenhuizen. Activiteiten op dit gebied worden per gebeurtenis onder uw aandacht gebracht. 

 

 

6.5 Oud papier 

Eens in de maand wordt door ouders van de kinderen op De Flint oud papier gehaald in de 

Broekstreek. Dankzij de gemeentelijke subsidie is het zeer de moeite waard ons hiervoor in te 

spannen. Bovendien dragen we ook nog bij aan een milieuvriendelijke afvalverwerking. De opbrengst 

wordt gebruikt voor de bekostiging van extra activiteiten zoals schoolreizen en de jaarafsluiting. 

Dankzij de oud papier opbrengst kan de ouderbijdrage laag blijven. 

 

Het oud papier wordt opgehaald met een kraakwagen. Deze rijdt een vaste route door de 

Broekstreek op een zaterdag en start om 9.00u. Per ophaaldag zijn er twee of drie ouders nodig 

om te helpen. Dit kost plm. drie uur. Het rijschema wordt door de OR (coördinator Anita Popken) 

opgesteld en op school uitgereikt. Tevens is het schema op Flinternet te vinden en wordt de 

ophaaldag aangekondigd in “Het Mededelingenblad voor de Broekstreek”. 

 

 

6.6 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 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-
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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. 

 

 

6.7 Tussenschoolse opvang / BSO 

 

Tussenschoolse opvang. 

Obs De Flint biedt tussenschoolse opvang op school. Deze opvang wordt aangeboden tijdens de 

middagpauze op de maandag, dinsdag en donderdag. Voor de vrijdag is vooralsnog weinig vraag. 

Indien er vraag naar opvang ontstaat voor deze dag zal dat ook worden aangeboden. Kinderen 

kunnen gebruik maken van het schoolplein, bij slecht weer van het de gymzaal. Er is apart 

spelmateriaal beschikbaar.  

 

 
 
Stichting Kinderopvang Rolde verzorgt en coördineert de tussenschoolse opvang op school. Twee 

vaste vrijwilligers gebruiken samen met de kinderen op school de lunch. Op maandag is dat Wilma 

Kruithof, op de dinsdag en donderdag is dat Jannie Meijering. 

Op school ligt een schrift om veranderingen in te noteren en/of incidentele opvang aan te vragen. 

Na de lunch kunnen de kinderen hun energie kwijt door lekker buiten of binnen te spelen om zich 

weer op te laden voor de middag. Tussenschoolse opvang is een welkome onderbreking van de 

schooldag. 
 

Naschoolse opvang 

Na schooltijd en in de schoolvakanties kunnen de kinderen uit Ekehaar opgevangen worden op de 

locatie in Rolde. Vervoer tussen school en de buitenschoolse opvang wordt geregeld door de SKR. 

 

De nadruk ligt bij de buitenschoolse opvang op vrije tijd. De kinderen kunnen kiezen uit een scala 

van activiteiten die buiten of binnen gedaan kunnen worden. Ze werken samen met 

sportverenigingen en kinderclubs. De kinderen kunnen 51 weken per jaar, dus ook in de 

schoolvakanties en op margedagen, gebruik maken van de kinderopvang. Voor meer informatie kunt 

u terecht op de website www.kinderopvangrolde.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

locatiehoofd, Mathilde Haantjes, op nummer 0592-242034. 

Ouders die belangstelling hebben kunnen individueel een afspraak maken met SKR. 

Voor meer informatie en/of inschrijven TSO/BSO zie www.kinderopvangrolde.nl.   

 

6.8 Bibliotheek 

Sinds het vertrek van de bibliobus heeft de school nu een eigen school bibliotheek dBOS ( de 

bibliotheek op school) De bibliotheek op school is een integrale aanpak om de leesvaardigheid van 

de leerlingen te stimuleren. Het bestaat uit een collectie boeken die de kinderen kunnen lenen. 

Deze collectie wordt twee maal per jaar gewisseld. Daarnaast is er het onderdeel boekpromotie en 

met behulp van een monitor  wordt het leesgedrag van de kinderen in beeld gebracht. Met deze 

informatie kan de leerkracht daar waar nodig kinderen begeleiden bij hun leesproces. 

 

6.9 Eten, drinken en snoepen 

De kinderen mogen een boterham, fruit en/of drinken mee naar school nemen voor in de pauzes. 

Bij verjaardagen stimuleren wij gezonde traktaties. Het zou fijn zijn wanneer er rekening wordt 

gehouden met kinderen met allergieën. De leerkrachten weten wie dat zijn en waar ze gevoelig 

http://www.kinderopvangrolde.nl/
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voor zijn. 

 

6.10 Fietsen 

De leerlingen die op de fiets naar school komen kunnen deze plaatsen in de overdekte 

fietsenstalling. De fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. Op het schoolplein 

mag, uit veiligheidsoverwegingen, niet gefietst worden. 

 

6.11 Auto’s 

Ouders die hun kinderen per auto halen of brengen wordt verzocht erop te letten dat het in- en 

uitstappen op een veilige plaats gebeurt, dat ouders achteruit inparkeren en dat andere kinderen 

de weg van en naar school niet bemoeilijkt wordt, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. 

Wij verzoeken ouders die met de auto komen om geen gebruik te maken van de Markeweg, vijftien  

minuten voor en na schooltijd. Rond die tijd lopen de kinderen die van en naar school langs deze 

weg. Wij vragen de ouders dan langs de Hoofdstraat te rijden. 

Zie tevens bijlage; Verkeersreglement Obs De Flint. 

 

6.12 Richtlijn omgaan met weeralarmen Stichting PrimaH 

 

Stichting PrimaH heeft de volgende richtlijn voor lokale 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. 

 

6.13 Gymnastiekkleding 

Voor alle groepen is, uit oogpunt van hygiëne, gymkleding verplicht. Het moet bestaan uit een 

gympakje of een broekje + shirtje en gymschoenen. Deze moeten opgeborgen worden in een 

stoffen gymzak, voorzien van de naam van het kind. 

Wilt u ervoor zorgen dat de gymkleding regelmatig mee naar huis genomen wordt om te wassen. 

Voor elke vakantie laten we de kinderen de gymkleding mee naar huis nemen. 

NB: In de gymzaal mogen geen schoenen met donkere zolen of “buitenschoenen” gedragen worden. 

 

6.14 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen 

de volgende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.  

 

Op  de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector JGZ van de GGD Drenthe. 

 

Screening in groep 2 en 7 

Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de 

assistente  

jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met informatie en een 

vragenlijst.  Blijkt uit de screening dat de leerling  extra zorg nodig heeft of hebben de ouders 

aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. 

Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor 

het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt. 
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Spreekuur  

Waarvoor naar een spreekuur? 

Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan 

kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen 

rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond 

gewicht. 

 

Wie houdt het spreekuur? 

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of een centrale plaats. 

Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.  Mentoren en intern begeleiders kunnen 

ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de ouders daarvoor toestemming 

hebben gegeven. 

 

Het zorgteam 

Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts & 

jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders. 

 

Afspraak maken? 

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.  

Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.  

088-2460246 (ma-vr  08.00 - 16.00 uur)  jgz@ggddrenthe.nl  

 

Vaccinaties 

De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)  

en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Deze worden tegelijkertijd gegeven. 

Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie 

tegen baarmoederhalskanker. Een oproep voor vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling 

gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op 

school zijn. 

 

6.15 ICT/PIT 

Stichting PrimAH streeft er naar om ICT op een effectieve manier in te zetten in het onderwijs. 

We nemen hierbij als 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. 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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7 Procedure schoolgids 

 

Elk jaar, voor aanvang van het nieuwe schooljaar, wordt in een gezamenlijk overleg van directie, 

team en OR/MR de schoolgids behandeld. Wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht met 

instemming van de MR. De schoolgids wordt uitgereikt aan de ouders/verzorgers bij inschrijving 

en jaarlijks na vaststelling. 
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8 Protocollen 

 

De volgende protocollen zijn op school aanwezig en door ouders in te zien: 

1. protocol toelaten, uitschrijven, schorsen en verwijderen van leerlingen;  

2. pestprotocol; 

3. protocol omgaan met agressie en geweld; 

4. meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

5. protocol leesproblemen en dyslexie; 

6. protocol ondersteuning zieke leerlingen in het primair onderwijs en begeleiding langdurig 

zieke kinderen; 

7. protocol “Hoe moet ik nou de klas in?” (plotselinge dood van leerling of leerkracht); 

8. protocol aanmelding van leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs 2006-2007; 

9. protocol gescheiden ouders; 

10. protocol omgaan met leerlingdossiers; 

11. klachtenregeling primair onderwijs stichting PrimAH; 

12. ontruimingsplan obs De Flint; 

13. protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen; 

14. protocol kindermishandeling primair onderwijs; 

15. wegwijzer voor de uitvoering van de leerplicht; 

16. protocol website; 

17. protocol ouderhulp. 
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9 Bijlagen 

 

Bijlagen:  

 

 Leerlingenlijst per augustus 2017 

 

 Vakantierooster 2017-2018 

 

 Verkeersreglement obs De Flint  

 

 Flintregels 

 

 Flintregels voor bezoekers 

 

 Verlof (vrijstelling van schoolbezoek), brochure van de gemeente Aa en Hunze 

 

 Gedragscode vrijwillige ouderbijdrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


