
De vereniging

PricoH: Christelijk onderwijs voor ieder kind!
PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze

scholen werken ruim 290 medewerkers. Vanuit onze christelijke identiteit vinden

we dat iedereen er mag zijn. Iedere leerling mag zich ontwikkelen naar zijn/haar

eigen talenten en mogelijkheden. Daarbij houden we oog voor de sterk

veranderende maatschappij en willen we de leerlingen voorbereiden op de

toekomst. We werken samen met andere deskundigen rondom het kind in

Hoogeveen en zoeken in ons werk steeds de verbinding.

Doel van de vereniging
De vereniging wil zonder winstoogmerk werkzaam zijn. In het belang van het

protestants-christelijk onderwijs probeert ze haar doel te bereiken door:

1. het stichten en in stand houden van basisscholen voor christelijk

onderwijs;

2. samen te werken met andere organisaties, die ook het belang van dit

onderwijs dienen.

Het bestuur van PricoH stelt het op prijs dat u als ouders lid wordt van de

vereniging. De contributie bedraagt € 10,- per jaar. Door dit lidmaatschap kunt u

mede de ontwikkeling van de scholen bepalen.

www.pricoh.nl

Adresgegevens

Stoekeplein 8A 

7902 HM Hoogeveen 

Telefoon: 0528 – 234494



Identiteit

Onze basisschool is een protestants-christelijke school, die haar uitgangspunten

en fundamenten vindt in de Bijbel, Gods Woord, en deze aanvaardt als

richtsnoer voor haar handelen. Aldus staat ook vermeld in ons schoolplan.

De christelijke identiteit van onze school vind je vooral terug in de manier

waarop we in school als kinderen en volwassenen met elkaar omgaan:

zorgzaam, respectvol, betrokken, met wederzijds vertrouwen en geborgenheid,

laagdrempelig voor ouders en kinderen. 

In onze school stellen we de omgang met elkaar centraal: 

‘Leren samenwerken met je medemens' 

Onze belofte als team naar kinderen en ouders  

Op De Palm hebben wij een doel voor ogen en hebben wij vertrouwen in onszelf

en de ander. Wij hebben talenten en kwaliteiten en zetten deze in voor onszelf

en elkaar.  

Door samen te werken en eigen verantwoordelijkheid kunnen wij groeien op De

Palm.  

Dit doen we met vallen en opstaan, soms met een lach, soms met een traan.  

Kortom:  

Ik durf  

Ik doe  

We gaan er samen voor!



Vanuit onze visie mogen wij als leerkrachten en opvoeders onder de optiek van

het Evangelie de kinderen begeleiden, helpen en onderwijzen op de voor hen

beginnende weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Wij kiezen ervoor een

school te zijn die zich met name richt op het onderwijs waarin ieder kind zoveel

mogelijk tot zijn recht kan komen. Ieder kind is uniek. Het gaat bij ons op school

niet alleen om het hoofd. "Hart en handen" doen net zo goed mee. Ontwikkeling

van creativiteit vinden we daarom ook heel belangrijk. 

Op onze school willen we dat kinderen leren keuzes te maken op grond van

Bijbelse normen en waarden. Daarom besteden we veel aandacht aan de

ontwikkeling van waarden- en normbesef bij leerlingen.



Waar staan wij voor?

We willen dat ‘De Palm’ voor de kinderen een vertrouwde plek is die

tegemoetkomt aan de volgende basisbehoeften van ieder mens:

Je veilig voelen (structuur, rust, ordelijkheid en goede afspraken);

Relaties hebben (een goede groepssfeer en een goed contact met  de

leerkracht);

Je competent voelen (gevoel hebben dat je iets kunt, succes ervaren  en

uitdagingen aandurven);

Ruimte voor eigen initiatief krijgen (aangesproken worden op

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid).

Onderwijsdoelen

Hoe meer we hierin slagen, des te beter zal uw kind leren. Het betekent ook in

een ruimere zin dat we kinderen voorbereiden op het deelnemen aan de

Nederlandse samenleving. Dat betekent dat we de kinderen laten kennismaken

met de democratie en het in praktijk brengen van Burgerschap.

Wat is Burgerschapsonderwijs?

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen.

Binnen PricoH beschouwen we burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel

van onze pedagogische opdracht. Bevordering van actief burgerschap en sociale

cohesie stimuleert dat mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige



manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het

bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat

en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die

daarvoor nodig zijn.

Kinderen leren graag, maar het helpt als de leerkrachten extra goed letten op

afwisseling, heldere uitleg met voorbeelden en aantrekkelijke leermiddelen die

ook ruimte bieden aan ontdekking en ervaring. We gebruiken daarvoor de

modernste leermiddelen, bijvoorbeeld in de vorm van computers, maar ook

excursies en onderwijs in de vorm van projecten door de hele school maken ons

onderwijs aantrekkelijk. Kinderen zelf oplossingen laten bedenken en niet alleen

oplossingen aanbieden; dat is de kern van ons onderwijs.

Voor alle vakken maken we per leerjaar een plan en we geven daarbij aan hoe

wij deze lessen organiseren, met welk materiaal we werken, hoe we toetsen en,

heel belangrijk, hoe we omgaan met de verschillen die er zijn tussen kinderen.

We werken zoveel mogelijk met groepsinstructie en daarna gaan alle leerlingen

zelfstandig aan het werk op hun niveau.

Dit wordt per vak in het schoolplan beschreven. Kinderen verschillen in leerstijl,

interesses, tempo en mogelijkheden en we willen daar met ons onderwijs zo

nauw mogelijk op aansluiten. Dat geeft uw kind net dat ene duwtje in de rug, net

die extra uitdaging of extra uitleg die het nodig heeft om weer verder te komen.

Niveauverschillen nemen we niet voor lief, maar we kijken juist naar de

oorzaken, vervolgens zoeken we naar wegen om uw kind optimaal te

ondersteunen: ‘De Palm’ levert onderwijs op maat, zowel voor de leerlingen die

het wat moeilijker vinden als voor de leerlingen die er bovenuit steken.



Wij hebben oog voor alle kinderen. We volgen ze dag in, dag uit. Waar nodig

bieden we extra hulp en zorg. Dit wordt besproken met de IB’er en als het nodig

is schakelen we hulp van buiten in. Dat deze aanpak tot resultaten leidt, blijkt uit

het feit dat er maar zeer weinig leerlingen van onze school worden

doorverwezen naar het speciaal onderwijs.

Het resultaat van ons onderwijs is dat nagenoeg alle leerlingen erin slagen om

minimaal aan de kerndoelen te voldoen.

Onderwijsresultaten

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:





Uitstroomtabel

Voor meer informatie: scholenopdekaart.nl

Toelichting op de resultaten

De gemiddelde score van de DIA-eindtoets lag ruim boven het landelijke

gemiddelde. Belangrijker is dat de kinderen die onze school verlaten, op de

volgende school het naar hun zin hebben en van daaruit verder kunnen in de

maatschappij en dus in het leven dat voor hen ligt.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/elim/25525/protestants-christelijke-basisschool-de-palm/


Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met

betrekking tot verbeterpunten maken we gebruik van verschillende evaluatie-

instrumenten. Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de

bovenschoolse directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de

ontwikkelingen en overlegt hierover met de directie. We werken met een

(kwaliteits)beleidscyclus van vier jaar en maken naast een vierjarenplan jaarlijks

een schoolontwikkelingsplan dat met het hele team wordt opgesteld en

geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt op onze school een interne audit

afgenomen. Daarnaast betrekken we alle belanghebbenden bij het evalueren

van ons onderwijs. Eens in de vier jaar vragen we zowel ouders als leerlingen te

re�ecteren op ons onderwijs.

Onderwijskwaliteit

Resultaten

De resultaten van het onderwijs worden besproken met de

medezeggenschapsraad en de algemene directie. Op de website van de

inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

www.onderwijsinspectie.nl

https://www.onderwijsinspectie.nl/


Onderwijsbehoefte - Basiszorg

Van ieder kind wordt een digitaal leerlingdossier bijgehouden. Hierin komen

bijvoorbeeld de screening door de logopedist, onderzoeken, toetsgegevens en

eventueel handelingsplannen.

De intern begeleider beheert de dossiers en bewaakt de privacy.

De groepsleerkrachten maken aantekeningen van observaties en alle verslagen

of rapporten worden in dossier verwerkt.

De leerkracht gebruikt toetsen die delen van de leerstof uit de methode

afronden. Daarnaast gebruiken we landelijk genormeerde toetsen. De gegevens

van deze toetsen worden verwerkt via de computer. Deze procedure van

toetsen noemen we het leerlingvolgsysteem. Op vaste tijden in het jaar worden

deze toetsen afgenomen. Het overzicht van de afnamemomenten staan op een

toetskalender.

De uitslagen van de toetsen bewaart de intern begeleider en worden gebruikt

tijdens het overleg met de groepsleerkrachten.



Uiteraard kijkt de leerkracht regelmatig het werk wat de kinderen hebben

gemaakt na. Het is belangrijk om leerlingen feedback te geven op hun gemaakt

werk en het geeft de leerkracht inzicht in de mate waarin de leerlingen de

leerstof hebben begrepen.

Soms gebeurt het nakijken samen met het kind. Er zijn opdrachten die kinderen

zelf kunnen en mogen nakijken. Het nakijken en bespreken van het gemaakte

werk is een belangrijk leermoment.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling vullen de

groepsleerkrachten twee keer per jaar een digitale observatielijst in. De

leerlingen van de bovenbouw vullen daarnaast ook zelf een vragenlijst in en een

keer per jaar wordt er een sociogram gemaakt.

Op basis van groepsoverzichten en leerling overzichten krijgen de

groepsleerkrachten een beeld van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Extra begeleiding

Ieder kind heeft recht op de aandacht en zorg die het nodig heeft. Niet iedereen

is gelijk. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, tempo en emotionele

ontwikkeling.

Op onze school proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met deze

verschillen. Omgaan met verschillen betekent dat er aandacht is voor de

speci�eke onderwijsbehoefte van ieder kind. Op De Palm hebben we veel kennis

over kinderen met leerproblemen. Voor kinderen met gedragsproblemen zijn

wij niet opgeleid en kunt u beter een andere school kiezen. Voor extra

informatie hierover verwijzen we naar het schoolondersteuningspro�el.

Kinderen met een hoge intelligentie



Binnen onze vereniging hebben we een Plusklas voor leerlingen uit groep 7 en

een Plusklas voor leerlingen uit groep 8. Wekelijks komen deze leerlingen op één

dagdeel in de week bij elkaar om te werken aan vaardigheden die passen bij

deze leerlingen. In het programma zal worden opgenomen: maken van

projecten en presentaties, uitdagende stof op gebied van taal en rekenen,

�losoferen en debatteren, techniek, vreemde taal en werken rond actuele

thema’s. De basisschool Het Mozaïek uit Hollandscheveld doet hier ook aan

mee.

We hebben een beleidsplan opgesteld voor excellente leerlingen. Voor het

signaleren van deze leerlingen gebruiken we het “Protocol voor Signalering en

Diagnostisering van intelligente en begaafde kinderen”. Er is een werkgroep

waar u terecht kunt voor eventuele vragen. Voor onze school zijn dat juf Sandra

Pastoor en Janet Hospers.

Dotato is een Italiaanse naam voor excellent en het staat voor een

samenwerkingsproject van het samenwerkingsverband en het Christelijk

voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Gedurende het schooljaar gaan

(hoog)begaafde leerlingen uit groep 8, naar het Roelof van Echten College om

daar uitdagend onderwijs te volgen. Ze krijgen soms opdrachten mee om op

school verder aan te werken. De vakken die worden gegeven komen overeen

met de vakken uit de Plusklas. Er is een werkgroep die aanmeldingen en contact

met het voortgezet onderwijs coördineert.



Schoolondersteuningspro�el

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningspro�el te hebben.

Met dit pro�el laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind

kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de

mogelijkheden van onze school. Op basis van het pro�el bekijken we welke

expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en

toerusting van) onze leerkrachten. Het schoolondersteuningspro�el is belangrijk

voor:

Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?

De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?

De inspectie. We leggen verantwoording af.

Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.

Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel –

bieden de scholen samen een dekkend netwerk?

Het schoolondersteuningspro�el is te vinden op onze website. Klik hier om er

direct naar toe te gaan.



Ondersteuningsteam

De intern begeleider (IB’er) coördineert de zorg van de leerlingen. Dit kan zijn op

het gebied van lezen, taal, rekenen enz. of op het gebied van gedrag en/of

sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit houdt o.a. in: het adviseren en begeleiden

van groepsleerkrachten, het bewaken en bijhouden van toets gegevens, het

coördineren en evalueren van de handelingsplanning en de contacten met het

samenwerkingsverband onderhouden.

Op gezette tijden vindt er overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de

intern begeleider. Tijdens dit overleg worden leerlingen uit de groep besproken.

We spreken over leervorderingen, gedragsproblematiek, handelingsplannen en

het e�ect van deze planning en de sfeer in de groep. Nadrukkelijk krijgt ook het

sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen aandacht. Wanneer er

tussentijds overleg over een leerling nodig is, gebeurt dit via een gesprek dat de

leerkracht voert met de IB’er. Samen wordt er naar mogelijkheden gezocht en

na analyse van alle gegevens een plan opgesteld. Na verloop van ongeveer 8 á

10 weken wordt het plan geëvalueerd.

De intern begeleider heeft met regelmaat contact met andere intern

begeleiders binnen onze vereniging en binnen het samenwerkingsverband. Zo

kunnen we van elkaar leren en deskundigheid uitwisselen die ten goede komt

aan de leerlingen en de school.

Ondersteuning van het jonge kind

In de onderbouw wordt het schoolgaan spelenderwijs eigen gemaakt. Met

behulp van taal, fantasie, spel en beweging komen alle ontwikkelingsfacetten

aan de orde. Kleuters worden zo stapsgewijs voorbereid op het leren lezen,

schrijven en rekenen. Het werk bieden we aan op niveau van het kind. Er wordt

onder andere gewerkt naar aanleiding van projectthema’s die passen bij de

leefwereld en de belangstelling van de kleuter. Alle ontwikkelingsaspecten

worden betrokken bij het opdoen en verwerken van ervaringen. Ervaringsleren

en ontdekkend leren, leren door spelend omgaan met materiaal zijn binnen het

kleuteronderwijs activiteiten die passen bij onze school.



Ondersteuning vanuit de vereniging

Sommige kinderen hebben een zeer speci�eke onderwijsbehoefte, waarbij extra

ondersteuning in school noodzakelijk is om hen een �jne plek te bieden op

school. Voor deze kinderen is het mogelijk om een arrangement aan te vragen.

Voorheen deden we dat bij de ‘commissie van arrangeren’ van ons

samenwerkingsverband. Tegenwoordig worden de beschikbare gelden voor de

arrangementen verdeeld over de besturen. Dat betekent dat we deze

arrangementen nu bij onze eigen vereniging kunnen aanvragen. Zo zorgen we

ervoor dat we snel en zonder al te veel bureaucratische handelingen de juiste

zorg voor die kinderen beschikbaar hebben.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid



De Commissie Toewijzing van ons samenwerkingsverband beslist over plaatsing

in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing

melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee

maanden voor de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs

de e�ecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de Commissie

Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier

basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur naar school. Op jaarbasis is dat

940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Op ‘De Palm’ gelden de volgende schooltijden: 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur

• Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

• Groep 1 t/m 4 op vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

• Groep 1 op dinsdag: 8.30 - 12.00 uur

In dit schooljaar gaan de kinderen van groep 1 ’s morgens naar school en op

maandag- en donderdagmiddag. Op dinsdag- en vrijdagmiddag is groep 1 vrij.

De instroomkinderen die tot 1 januari instromen mogen hele dagen naar school,

net als groep 1. De kinderen die na 1 januari instromen gaan alleen ’s morgens

naar school.

De groepen 1 tot en met 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De groepen 1 tot en met 8 gaan dus op woensdag een kwartier langer door, dus

tot 12.30 uur.





Klachten en veiligheid

Wat te doen bij con�icten?

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat

uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Toch kan het voorkomen dat u in

sommige gevallen niet tevreden bent over de werkwijze of keuzes die gemaakt

worden. U kunt dan een klacht indienen.

We kennen drie niveaus:

de school

het bestuur

een externe klachtenprocedure

Klachtenregeling

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat “klanten” niet tevreden zijn.

Dat kan ook bij ons voorkomen. Veelal berusten klachten op miscommunicatie

tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om

in geval van klachten de volgende stappen te ondernemen.

Meer informatie over de klachtenregeling?

https://www.pricoh.nl/home/ouders#klachtenregeling


Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot

seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden

opgenomen met de vertrouwenspersoon.

Extern vertrouwenspersoon

Margriet Oosterhof

tel.: 06-18586003

e-mail: m.oosterhof@gimd.nl (mailto:m.oosterhof@gimd.nl)

Stap 1

Leg uw probleem zo snel mogelijk voor aan de leerkracht. In negen van de tien

gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt

er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Het is daarbij belangrijk om

geduld te hebben en de leerkracht de tijd te geven een oplossing uit te werken

en een aanpak uit te proberen.

Stap 2

Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact opnemen met

de leerkracht. Samen weer zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga

naar stap 3.

Stap 3

Leg uw klacht voor aan de directeur van de school. U zoekt samen met de

directeur naar een oplossing. In sommige gevallen is een gesprek tussen u, de

leerkracht en de directeur een oplossing. Ook bij deze stap is het belangrijk om

geduld te hebben en de directeur de tijd te geven een oplossing uit te werken

en een aanpak uit te proberen. Geen resultaat? Leg dan uw klacht neer bij het

bestuur.

mailto:m.oosterhof@gimd.nl


Geschillencommissie

Geschillencommissies bijzonder onderwijs

Postbus 394, 3440 AJ Woerden

T 070-3861697 (van 10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)

E-mail: Info@gcbo.nl (mailto:Info@gcbo.nl)

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Een veilige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde voor goed

basisonderwijs. Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een

goed gevoel van eigenwaarde.

Leerlingen moeten met plezier naar school kunnen gaan en daarom werken we

voortdurend aan een goede sfeer. Leerlingen moeten zich aanvaard en

gerespecteerd voelen door andere kinderen en leerkrachten. De leerlingen zijn

grotendeels zelf verantwoordelijk voor de sfeer op school. De leerkrachten

bespreken binnen de groep regelmatig hoe we met elkaar omgaan. Als school

nemen wij duidelijk stelling tegen pesten. Ook het komende schooljaar laten wij

zien dat pesten niet getolereerd wordt. In de tweede schoolweek na de grote

vakantie spreken we met de leerlingen in de groep uitgebreid over de regels en

mailto:Info@gcbo.nl


het verschil tussen plagen en pesten. Daarna worden met de leerlingen regels

voor de groep opgesteld en een missie voor dit schooljaar. Aan de regels dienen

kinderen, leerkrachten en ouders zich te houden.

Op onze school werken we met het volgsysteem van  DIA waarin ook het

onderdeel sociaal emotioneel is opgenomen. 

Harmanda Heemstra is onze coördinator pestbeleid en is het aanspreekpunt

voor ouders en kinderen als kinderen gepest worden.

Vertrouwenspersonen voor PCBS De Palm

Monique Pekel – Van Walsem

m.pekel@pricoh.nl (mailto:m.pekel@pricoh.nl)

Dr. Mors

Huisartsenprakijk Elim

Het Hoosvat 1a

7916 RT Elim

Tel. 0528-351212

Schorsing en verwijdering

In samenspraak met het bestuur van Pricoh en de GMR heeft de school

duidelijke regels opgesteld voor time-outs, schorsing en verwijdering op grond

van ontoelaatbaar gedrag. De directeur van de school kan een leerling voor een

periode van ten hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor ten hoogste

drie maal één week schorsen.

Time-out

Bij een time-out worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek,

waarvan een verslag wordt gemaakt, met daarin in ieder geval afspraken voor de

mailto:m.pekel@pricoh.nl


toekomst. Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot de�nitieve

verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover genomen wordt,

moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders in de gelegenheid stellen

om gehoord te worden. Schorsing en verwijdering van een leerling vindt alleen

plaats nadat aan de vastgestelde zorgvuldigheidseisen, conform de regeling

schoolverzuim, is voldaan.

Onder ontoelaatbaar gedrag, en in aanmerking komend voor een vorm van

schorsing, rekenen wij:

het regelmatig niet willen luisteren naar de leerkrachten;

weigeren deel te nemen aan schoolactiviteiten;

een grote mond hebben of brutaal zijn;

beledigen, vloeken, schelden, bedreigen;

agressief gedrag, vechten, slaan en schoppen, het vertonen van

pestgedrag;

vandalisme, vernielingen, diefstal;

regelmatig te laat op school komen.

Van ouders verwachten wij dat zij zich ook aan de gedragsregels van school

houden. In geval van ontoelaatbaar gedrag, in de lijn zoals hierboven

aangegeven, kan de directie vergelijkbare sancties, zoals beschreven in dit

protocol, op ouders toepassen.

Arbo en veiligheid

We willen op school kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is

voor iedereen, zodat er met plezier geleerd, gewerkt en gespeeld kan worden.

Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek gevaar zoveel mogelijk

uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt tegen sociale

onveiligheid. Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat. Er zijn

diverse maatregelen en afspraken gemaakt die zijn vastgelegd. Daarnaast

beschikt de school over een Arbo-coördinator en een aantal EHBO/BHV’ers. Zij

zorgen samen voor het oefenen van ontruimingen en nascholing op het gebied

van BHV. De school en het schoolplein zijn rookvrij, wat betekent dat het roken

daar niet toegestaan wordt voor medewerkers, ouders of derden tijdens school-



gerelateerde activiteiten.

Elke basisschool wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid. De

aandachtspunten die uit die keuring komen, verwerken wij jaarlijks in ons

Arboplan. Elk jaar evalueren wij ons plan en maken vervolgens weer een nieuw

plan.

Verzekering

PricoH heeft voor alle scholen via Verus (belangenorganisatie Christelijk Primair

Onderwijs) de volgende verzekeringen ondergebracht:

Collectieve ongevallenverzekering

Alle leerlingen, personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers van de school zijn

verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. De ongevallenverzekering is geldig

gedurende alle schoolactiviteiten met inbegrip van bijvoorbeeld schoolreizen en

excursies. Op de ongevallendekking is het rechtstreeks van huis naar school

reizen en andersom door de leerlingen meeverzekerd. De dekking voor

medische en tandheelkundige kosten is altijd aanvullend op de eigen

verzekeringen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard heeft de school zorg voor de leerlingen tijdens schooltijd. Dit betekent

niet dat de school ook aansprakelijk is voor alles wat tijdens schooltijd gebeurt.

De school is alleen aansprakelijk indien er sprake is van onrechtmatig handelen

of nalaten door de school. Bij schade zal de benadeelde moeten aantonen dat

hier sprake van is. Veelal is er sprake van eigen verantwoordelijkheid, denk aan

een zoekgeraakte telefoon, kapotte bril door gym etc. In dit soort gevallen is de

school niet aansprakelijk.





Vrijwillige ouderbijdrage

Om allerlei activiteiten te betalen vraagt de ouderraad om een vrijwillige

bijdrage. Dit gaat door middel van een machtiging. De bijdrage is bedoeld voor

verschillende activiteiten en uitgaven die niet uit de gewone geldmiddelen

kunnen worden betaald, zoals Sinterklaas, sportactiviteiten, aanvulling

schoolreisje en schoolkamp.

Het is de bedoeling dat het geld geheel aan de kinderen ten goede komt.

Kinderen kunnen te allen tijde meedoen aan de activiteiten die vanuit de school

georganiseerd worden.

De ouderraad is ook een schakel tussen de ouders en de school. Als u vragen

hebt kunt u ook bij hen terecht.

De ouderbijdrage is vrijwillig: u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Vaak

vragen ouders wat gebruikelijk is. We geven dan een richtbedrag van 26,50 euro,

maar het blijft vrijwillig. De ouderraad wil dat ook graag zo laten, want er zijn al

genoeg �nanciële verplichtingen in deze tijd.

Ouderbijdrage en opvang



Sponsorbeleid

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs

gerelateerde activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Gezamenlijke

Medezeggenschapsraad (GMR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit sponsorbeleid is

gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het

onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.

Voorwaarden voor sponsoring:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en

doelstelling van de school.

Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid

van leerlingen.

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en

de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen

die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet

afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Tussen- en buitenschoolse opvang

We werken vanaf school 2022/2023 met een continurooster. Alle kinderen eten op school

onder leiding van de leerkracht. (zie 5.2 Schooltijden)Tijdens het overblijven zijn er een

aantal leerkrachten op school die BHV’er zijn.

De ouders die zitting hebben in de Medezeggenschapsraad hebben instemming gegeven

over de manier waarop het overblijven bij ons op school is geregeld.

Buitenschoolse voorziening

Buitenschoolse opvang ‘t Vonder van Spelerwijs is een BSO die gevestigd is in buurthuis ‘t

Vonder. Hier bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang aan voor kinderen in de

basisschoolleeftijd.

Onze voorschoolse opvang is er van 07.30-08.30 uur en de naschoolse opvang is er van

einde schooltijd tot aan 17.30 uur. (Verlengde en vervroegde opvang is ook mogelijk, vanaf

07.00 uur en tot 18.00 uur). Tevens bieden wij vakantieopvang. Ook bieden wij opvang aan



tijdens studiedagen.

Wij hebben verschillende pakketten waar u uit kunt kiezen. Neem hiervoor een kijkje op

onze website: www.spelerwijs-hoogeveen.nl Is dit net niet passend genoeg? Neem dan

vrijblijvend contact met ons op. Graag kijken wij samen naar passende mogelijkheden. Wij

vangen kinderen op van de beide basisscholen in Elim. Kinderen worden gehaald door de

pedagogisch medewerker. We hechten bij Spelerwijs veel waarde aan vaste gezichten. Dit is

wel zo vertrouwd voor uw kind en natuurlijk voor u als ouder.

Wilt u graag meer informatie en/of een rondleiding?

Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of per mail. Telefoon: 0528-231114 of e-

mail: m.duinkerken@spelerwijs-hoogeveen.nl (mailto:m.duinkerken@spelerwijs-

hoogeveen.nl). U bent echter vrij een andere aanbieder voor BSO te kiezen.

mailto:m.duinkerken@spelerwijs-hoogeveen.nl


Leerplicht
Aanmelden
Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool. We vragen u om uw 

kind op tijd aan te melden (zeker vanaf het 3e jaar). Soms zijn er echter al 

bijzonderheden in de ontwikkeling waardoor de aanmelding anders verloopt. 

We vragen u dan om te zorgen voor een vroegtijdig contact met de basisschool. 

Zo hebben we voldoende tijd om samen af te stemmen wat uw kind nodig heeft. 

Na een schriftelijke aanmelding m.b.t. van het inschrij ormulier van de school, 

kan toelating alleen als we binnen onze ondersteuning voldoende 

mogelijkheden hebben. Een uitgebreide toelichting vindt u in het 

schoolondersteuningspro el op de website van de school.

Verzuimbeleid
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zonder geldige 

reden thuis mag blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor 

schooltijd (telefonisch of via de mail). Als wij een half uur na het begin van de 

school geen bericht hebben waarom uw kind niet op school is, nemen wij 

contact met u op.  

Alle ouders ontvangen de door gemeente en basisscholen vastgestelde 

richtlijnen verlofaanvragen. Binnen deze richtlijnen wordt ook aangegeven hoe u 

vakantieverlof of verlof om gewichtige omstandigheden bij school kunt

aanvragen. Voor bruiloften, jubilea en dergelijke kunt u vrij vragen bij de

locatiedirecteur. Van de schoolvakanties mogen wij niet afwijken. De

schoolleiding mag dan ook geen toestemming geven eerder op vakantie te gaan

of later terug te komen. Alleen in bijzondere gevallen mag hiervan worden

afgeweken. Overlegt u in die gevallen in een vroegtijdig stadium met de

locatiedirecteur. Als een verlofaanvraag wordt afgewezen en kinderen zijn toch

afwezig, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De

locatiedirecteur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De school

houdt een registratie bij van het schoolverzuim. Voor eventuele aanvullende

informatie kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur of tot de

leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen.



Vrijstelling leerplicht
Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen.

Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw

kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of

levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren).

Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de

locatiedirecteur. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog

langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een
psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet

u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij langdurige ziekte

van een leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden

bij de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een

schoolbegeleidingsdienst.



Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling

Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat

onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen het gewone

basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het

speciaal onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel

gedi�erentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn

trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.

Voor meer informatie: po2203.nl

Samenwerkingsverband

https://www.po2203.nl/


Een woord vooraf

Deze bijlage bij de schoolgids is bestemd voor ouders en verzorgers die een geschikte school voor
hun kind(eren) zoeken. Waar u het woord ouders leest, geldt dit dus ook voor verzorgers.

Scholen verschillen, in manieren van werken, in sfeer en zelfs in wat kinderen leren. Scholen hebben
verschillende kwaliteiten. De schoolgids geeft aan waar ‘De Palm’ voor staat en op welke manieren wij
dat in de praktijk hebben georganiseerd. School en ouders zijn partners in de opvoeding. Door uw
keuze voor De Palm, verwachten wij dat u zich samen met ons inspant om er voor te zorgen dat uw
kind zich op school kan ontwikkelen.

De schoolgids is een informatieboekje voor de dingen die u wilt weten over de school. U kunt hierin
lezen waarom we bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. Vooral hierover in gesprek gaan
met u als ouders vinden wij het allerbelangrijkst. Binnen onze vereniging PricoH hebben we alle
schoolgidsen opdezelfde manier opgezet. Elke school heeft natuurlijk ook haar eigen specifieke
punten. Daarover gaat het A-B-C van De Palm. Samen met de schoolgids is het verhaal compleet.

De schoolgids is gemaakt na onderling overleg tussen directie, teamleden en medezeggenschapsraad
en wordt jaarlijks vastgesteld door het bevoegde gezag. Zowel het schoolteam als de
medezeggenschapsraad hebben zich akkoord verklaard met de inhoud en de vorm van deze
schoolgids.

Namens het team,

Murko Greidanus
Directeur

Juni 2022



Het Palm a-b-c met ditjes en datjes
ADHD, vormen van autisme, of sociaal onhandig gedrag
Omdat de kennis over gedragproblematiek steeds toeneemt, worden kinderen als zodanig eerder
herkend dan vroeger. Voor het kind is het belangrijk dat er na de diagnose een goede behandeling
volgt. Ook op dit gebied willen we met ouders meedenken en zo nodig advies geven. Hierin kan het
samenwerkingsverband een belangrijke schakel zijn.

Bibliotheek
In samenwerking met de Bibliotheek in Hoogeveen, hebben we op school een schoolbibliotheek. Hier
kunnen de kinderen boeken lenen voor thuis en voor in de klas. Bij het uitlenen en terugbrengen van
boeken zijn ouders aanwezig om te helpen.

Burgerschap
Wij groeien op in een heel mooi land met een democratisch bestel. Het is nodig om hieraan de nodige
aandacht te besteden. Dit gebeurt bjvoorbeeld bij Topontdekkers. Ook in allerlei andere vakken komt
dit thema terug. Om de kinderen hiermee op een andere manier kennis te laten maken hebben wij een
leerlingenraad. Dit onderwerp wordt bij de “L” besproken.
Wat is Burgerschapsonderwijs?
Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Binnen PricoH
beschouwen we burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel van onze pedagogische opdracht.
Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie stimuleert dat mensen, jong en oud, in
Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het
bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van
de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn.

Combinatiegroepen
Het aantal leerkrachten dat bij ons op school werkt is afhankelijk van het aantal leerlingen. Het aantal
groepen dat we dit schooljaar kunnen vormen is 7. Dat betekent dat we werken met
combinatiegroepen. Waar deze groepen gevormd worden is per jaar verschillend. Het hangt af van de
groepsgrootte en het aantal zorgleerlingen in een groep. Hierover wordt een zo goed mogelijke
afweging, een keuze gemaakt door het team waarbij uiteindelijk de directeur beslist. We hebben
hierbij oog voor de kinderen die extra hulp en zorg nodig hebben en in de combinatiegroepen wordt
dan ook de onderwijsassistent zoveel mogelijk ingezet.

Contacten met ouders
We vinden het belangrijk dat ‘De Palm’ ook voor ouders een vertrouwde plek is, waar zij zich welkom
weten. We hopen dat in onze informele en georganiseerde contacten uit te dragen. Ouders betrekken
wij graag bij veel schoolse zaken binnen de school, maar niet bij het directe leerproces. Dat blijft de
eerste verantwoordelijkheid van de leerkracht. We verwachten van ouders dat ze op een respectvolle
wijze zich gedragen richting de het personeel. Wanneer personeel hinder heeft van de wijze van
communiceren of optreden van van de ouder, dan zal dit kenbaar gemaakt worden. Treedt geen
verbetering op, dan kan dit leiden tot schorsing van het kind/de kinderen. Leerplicht zal worden
ingelicht.

Contactavonden
Naast de rapportenavonden hebben we nog een aantal momenten waarop we u graag in de school
willen verwelkomen.
Jaarlijks houden we een ouderavond voor alle ouders van de school. Daarnaast hebben we aan het
begin van het schooljaar een  informatie-avond.
Tussendoor zijn er nog allerlei projecten waarbij ouders de gelegenheid krijgen om het werk van de
kinderen in de school te zien.

Continurooster
Per 1-8-2022 werken we met een continurooster. Hier is een heel proces aan vooraf gegaan in
samenspraak met de MR. Van het team was 80% van de collega’s akkoord met onderstaand rooster.
Dit hebben we als voorstel ingediend bij de MR. Zij gaven hieraan hun akkoord. Vervolgens heeft de
MR dit voorstel voorgelegd aan de ouders. Van de 75 reacties waren er 65 positief, dat is dus 87%.



We werken met een rooster waarbij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag er een eetpauze is
van 12.00 tot 12.15 uur. Daarna hebben de kinderen een kwartier om te spelen. De schooldag duurt
op die dagen tot 14.15 uur. De eetpauze bestaat voor 15 minuten uit lestijd. In dat kwartier, terwijl de
kinderen eten, leest de leerkracht voor of wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding. Er is dus
sprake van een lesactiviteit. In het voorjaar van 2022 heeft de MR hiermee ingestemd.
Op woensdagmiddag gaan we tot 12.30 uur naar school en zijn de kinderen daarna vrij. Er blijft dus
een vrije woensdagmiddag.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 ook vrij.
De lestijden van de school zijn dus vanaf 1-8-2022
8.30 – 14.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 12.30 uur op woensdag
8.30 -  12.00 uur op vrijdag voor groep 1 t/m 4 en op dinsdag voor groep 1

Dotato
Dotato is een Italiaanse naam voor excellent en het staat voor een samenwerkingsproject van het
samenwerkingsverband en het Christelijk voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Gedurende het
schooljaar gaan (hoog)begaafde leerlingen uit groep 8, naar het Roelof van Echten College om daar
uitdagend onderwijs te volgen. Ze krijgen soms opdrachten mee om op school verder aan te werken.
De vakken die worden gegeven komen overeen met de vakken uit de Plusklas. Er is een werkgroep
die aanmeldingen en contact met het voortgezet onderwijs coördineert.

Dyslexie
Sinds januari 2009 wordt diagnostiek en behandeling van ernstige en hardnekkige dyslexie vergoed
door de zorgverzekeraar. Vanaf 2012 vallen de kinderen die 11 jaar zijn of jonger onder deze regeling.
Wanneer het kind daarvoor in aanmerking komt levert de school het nodige dossier aan. Ouders
kunnen bij de eigen zorgverzekeraar informeren hoe de vergoeding is opgenomen in het basispakket.
Wanneer u vragen heeft over het vervolg traject kunt u contact opnemen met de intern begeleider van
onze school.

Wanneer blijkt dat er sprake is van dyslexie krijgt de leerling een dyslexieverklaring. Deze verklaring is
belangrijk i.v.m. het aanschaffen van hulpmaterialen van bv. Dedicon. In het voortgezet onderwijs geeft
de verklaring recht op o.a. meer tijd bij het maken van proefwerken en het krijgen van extra
begeleiding bij bv. de talen. Bij ernstige vormen van dyslexie kunnen ook technische hulpmiddelen
worden ingezet. Deze worden in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.

Eindfeest
In de laatste weken voor de zomervakantie organiseren we in en rond de school een gezellige morgen
of middag voor alle leerlingen.

Eindtoetsgroep 8
In april maken de kinderen een verplichte landelijke eindtoets. Onze school neemt de DIA-toets af. We
hebben voor deze toets gekozen, omdat deze kindvriendelijker is dan de Cito- eindtoets.
Dan is het advies voor het Voortgezet Onderwijs van uit de school reeds gegeven. Het advies van de
school is leidend. Dit advies wordt gebaseerd op de DIA-toetsen Rekenen en Begrijpend Lezen van
groep 6 t/m 8. Op grond van de uitslag van de eindtoets kan het advies naar boven toe worden
bijgesteld. Dit doen we natuurlijk in goed overleg met de ouders.
De groepsleerkracht van groep 8 begeleidt de procedure van advies en aanmelding voor het
voortgezet onderwijs.

Excursies
Jaarlijks gaan er groepen op excursie. Meestal is dat onder schooltijd en vaak uitlopend tot na
schooltijd. Dit kan een museumbezoek zijn, of een bezoek aan een voorstelling.
In alle gevallen krijgt u tijdig bericht via de nieuwsbrief of het ouderportaal.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad vaardigt 1 lid af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) van de 13 scholen van onze vereniging. De GMR beslist mee over zaken die alle 13 scholen
aangaan, zoals het bestuursformatieplan, het vakantierooster en de begrotingen.



Groep 1 gewenningsochtenden
Kinderen die naar groep 1 gaan mogen 3 keer komen wennen. Hiervoor is de vrijdagmorgen erg
geschikt, maar in overleg kan ook voor een andere morgen worden gekozen. Hiervoor maken we een
afspraak bij de kennismaking of inschrijving.

Groepsplannen en individuele plannen
Het groepsplan is de kern van de zorgstructuur op de scholen binnen ons samenwerkingsverband.
Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten groepsplannen op voor de vakken technisch
lezen/begrijpend lezen, rekenen en spelling.
Deze plannen worden gemaakt op basis van observaties van onderwijsbehoeften, toetsresultaten van
de methodes in combinatie met de laatste Cito scores.
De groep wordt ingedeeld in:
* instructiegevoelige leerlingen,
* instructieafhankelijke leerlingen,
* instructieonafhankelijke leerlingen en
* leerlingen met specifieke behoefte

In januari/ februari worden de groepsplannen geëvalueerd en opnieuw opgesteld. In mei/juni vindt er
op basis van methode toetsen en DIA- toetsen een evaluatie plaats en dit wordt met de toekomstige
groepsleerkracht besproken zodat er in het begin van het jaar weer plannen kunnen worden gemaakt.
De leerkracht heeft op deze manier een goed overzicht van de groep en weet welke leerlingen meer
leerstof nodig hebben en welke leerlingen meer instructie behoefte hebben. Kortom de leerkracht is op
de hoogte van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Huisbezoek
Als school vinden we het contact met ouders erg belangrijk. Daarom gaan we als leerkrachten op
huisbezoek. Dit doen we eens in de 2 jaar. We verdelen de groep in tweeen. De ene helft van groep
groep krijgt het ene jaar een huisbezoek De andere helft het volgende schooljaar. De directeur gaat bij
nieuwe gezinnen op huisbezoek om kennis te maken. Dit doet hij nadat een kind een week of 6 op
school zit.
In groep 8 gaan we niet op huisbezoek. In dat jaar worden ouders en kinderen op school uitgenodigd
om de keuze voor het Voortgezet Onderwijs te bespreken.

Huiswerk
Tafels, thuis samen lezen, een toets leren vanaf groep 5, werken aan een spreekbeurt of werkstuk, dat
zijn voorbeelden van waar u thuis mee kunt helpen…..Maar kinderen moeten vooral kunnen spelen.
Huiswerk maken moeten ze nog genoeg op het voortgezet onderwijs.
In groep 8 gaan we een periode oefenen met “echt huiswerk”. Hoe plan je dat? Dat is om alvast even
te wennen aan de hogere school.

Incidentenregistratie
Incidenten houden we bij in onze incidentenregistratie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld conflicten tussen
school en ouders, (verbaal) geweld richting personeel en andere ernstige zaken. Deze incidenten
worden jaarlijks, anoniem,  besproken in de MR.

Intern begeleider
De intern begeleider (ib-er) coördineert de zorg van de leerlingen. Dit kan zijn op het gebied van
lezen,taal, rekenen enz. of op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit houdt
o.a. in: het adviseren en begeleiden van groepsleerkrachten, het bewaken en bijhouden van toets
gegevens, het coördineren en evalueren van de handelingsplanning en de contacten met het
samenwerkingsverband onderhouden.
Op gezette tijden vindt er overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens
dit overleg worden leerlingen uit de groep besproken. We spreken over leervorderingen,
gedragsproblematiek, handelingsplannen en het effect van deze planning en de sfeer in de groep.
Nadrukkelijk krijgt ook het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen aandacht.
Wanneer er tussentijds overleg over een leerling nodig is, gebeurt dit via een gesprek dat de
leerkracht voert met de IB-er. Samen wordt er naar mogelijkheden gezocht en na analyse van alle
gegevens een plan opgesteld. Na verloop van ongeveer 8 á 10 weken wordt het plan geëvalueerd.



Jeugdgezondheidszorg GGD Drenthe
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op
de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding
van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse
vragen of om grote zorgen.
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u
bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op
het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern
begeleider. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7.
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:

● het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
● het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke
te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling,
groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. Uw kind kan worden uitgenodigd voor
onderzoek bij onze logopedist.
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen.
Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een
telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

Kerk en Schooldienst
Begin oktober hebben we een kerk en schooldienst. Deze organiseren we in samenwerking met de
beide kerken in Elim.

Kerstfeest
Kerst is het feest van de geboorte van Jezus. Hierbij hoort ook een stuk gezelligheid. In alle klassen
staat een paar weken voor de kerstvakantie een kerstboom. De laatste donderdagavond voor de
kerstvakantie vieren we het Kerstfeest samen met ouders en kinderen. Dit kan op school of in de kerk.
Per jaar kan dit verschillen.

Koningsspelen
In april worden de Koningsspelen georganiseerd ter ere van de verjaardag van onze Koning Willem
Alexander. Met behulp van vele ouders maken we er een mooi feest van.

Kansen voor kinderen en de Kansencoach
Wij zijn dit schooljaar gestart met het project Kansen4kinderen. Zie ook www.kansen4kinderen.nl. We
doen hieraan mee omdat elk kind het verdient om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
We verwachten dat dit project ons helpt om dit doel nog beter te halen. Samen met u als onze
belangrijkste samenwerkingspartner als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. Sinds maart is een
kansencoach aan ons schoolteam toegevoegd. Zij organiseert allerlei activiteiten in het kader van dit
project.

Klachtenregeling
Zie schoolgids. Hierin staat het hele protocol beschreven.
In een situatie van een conflict is er goed dat er een klachtenregeling is. Het is ook een moment
waarop we als school en ouders ons moeten afvragen hoe de vertrouwensrelatie is tussen school en
ouders. Als deze schade heeft opgelopen, dan vraagt dat om bezinning. Staan we samen voor
hetzelfde? Of staan we tegenover elkaar?

Leerlingenraad
Aan het begin van het schooljaarworden in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden voor een
nieuwe leerlingenraad. De gekozen kinderen vertegenwoordigen hun klas. Ook gaan ze in de groepen
1 t/m 4 vertellen wat de leerlingenraad doet.

http://www.mijnkinddossier.nl
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
http://www.kansen4kinderen.nl


Elke maand bespreekt de leerlingenraad dingen die binnen school spelen, zoals hoe gaat het op het
plein en in de klas. We hebben het over het schoolreisje, het schoolkamp, wensen voor het plein en
alles wat er leeft onder de kinderen. Het is het kennismaken met een voorbeeld van democratie.

Leerplicht
Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplicht vallen, moeten elke dag naar school.
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen
geoorloofd is en wanneer niet.

Als ouders bijvoorbeeld buiten de schoolvakanties op vakantie willen, is dit in principe niet toegestaan.
Een kind kan alleen buiten de gewone schoolvakanties op vakantie als de aard van het beroep van de
ouders daartoe aanleiding geeft. In dergelijke situaties kan de directeur toestemming geven voor
vakantieverlof tot een maximum van 10 schooldagen. Er gelden echter twee beperkingen:

Het kind krijgt geen verlof in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;
Het kind kan maar 1 keer per schooljaar vakantieverlof krijgen.

Over een afwezigheid van meer dan tien schooldagen per jaar, beslist de leerplichtambtenaar van de
gemeente, na overleg met de directeur.
Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, behoort de directeur de leerplichtambtenaar hiervan op de
hoogte te stellen. Die gaat op zoek naar de oorzaak en/of redenen van dat schoolverzuim. Indien u
bezwaar heeft ten aanzien van het besluit van de directeur/leerplichtambtenaar, kunt u in beroep
gaan.
Medezeggenschapsraad
In het kader van de wet op de medezeggenschap heeft onze school een medezeggenschapsraad. In
deze raad hebben 3 personeelsleden en 3 ouders zitting. De vertegenwoordigers van het personeel
worden door het personeel gekozen en de vertegenwoordigers van de ouders worden op de jaarlijkse
ouderavond door de ouders gekozen.
De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan dat op bestuurlijk niveau meedenkt en
adviseert over het financiële en het personele beleid van de school. Zij houdt zich bezig met de
beleidsmatige zaken die spelen tussen het schoolbestuur en de schoolleiding.
Het schoolbestuur ontwikkelt het beleid in samenspraak met de directie. De MR bestudeert en
bediscussieert deze beleidsvoornemens en geeft vervolgens haar instemming of haar advies.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Voor professionals die met kinderen werken is het per 1 juli 2013 verplicht om met een meldcode te
werken voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de
beroepskracht vanaf de signalering tot de eventuele melding door het proces heen.
Zo wordt duidelijk wat er wordt verwacht van de beroepskracht bij signalering van huiselijk geweld of
kindermishandeling en hoe er rekening gehouden moet worden met het beroepsgeheim om op een
verantwoorde wijze te komen tot een besluit over het doen van een melding. Het stappenplan ligt op
school ter inzage.

Nieuwsbrief
Eens in de twee weken komt meestal op maandag, de nieuwsbrief digitaal uit. Daarin staan verslagen,
aankondigingen, nieuwtjes en wetenswaardigheden die betrekking hebben op onze school. Het is het
nieuwsblad van zowel het team, de kinderen, de medezeggenschapsraad als de ouderraad. Op de
website staat de nodige informatie.

Onderwijskundig rapport
Wanneer het kind van school gaat wegens verhuizing of wegens een andere reden wordt een
onderwijskundig rapport ingevuld.
Dit zijn formulieren waarin staat hoe de stand van zaken is met betrekking tot leervorderingen e.d.,
zaken die van belang zijn voor de nieuwe school van het kind.
Ook worden de DIA-toetsgegevens en eventuele handelingsplannen meegestuurd.
Het onderwijskundig rapport kunnen de ouders van te voren inzien.



Ongevallen registratie
Op school zijn kinderen in beweging. Er komt wel eens een kind te vallen. Een aantal leerkrachten
heeft een BHV opleiding gevolgd. Dus, voor de EHBO zijn we goed voorbereid. Als er een ongeluk
gebeurt waarbij we de dokter moeten inschakelen, dan houden we dat bij in het ongevallenregister. Dit
doen we om onveilige situaties in kaart te brengen en daardoor te voorkomen.

Ontwikkelingsperspectief
Wanneer, eventueel na psychologisch onderzoek, blijkt dat het kind de gehele leerstof van de
basisschool niet zal kunnen behalen wegens minder capaciteiten of wegens leer- gedragsproblemen
wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld met daarin de verwachte uitstroom na 8 jaar
basisonderwijs. Ieder schooljaar wordt deze geëvalueerd en weer bijgesteld en met de ouders
besproken.
Op deze manier houden we de vorderingen van zorgleerlingen goed bij en houden we ook ten aanzien
van deze kinderen de einddoelen goed in de gaten zodat ze op een passend niveau uitstromen naar
het vervolg onderwijs.

Ouderbijdrage
Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert vraagt zij een vrijwillige ouderbijdrage. Samen met
het geld dat binnenkomt voor het oudpapier worden hiervan dingen betaalt zoals het schoolreisje, het
schoolkamp, Sint Nicolaas, Kerst en de Paasmaaltijd. Het betalen gaat via een automatische incasso.
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is 26,50 euro.

Ouderportaal
De school/leerkracht houdt de ouders op de hoogte van wat er gebeurt in de klas. Dit kunnen de leuke
dingen zijn, maar het kan ook gaan om mededelingen. Ook bijvoorbeeld de spreekavond kan worden
ingepland via dit medium.

Ouderraad
De ouderraad functioneert bij ons op school in de vorm van een activiteitenraad. De ouders
organiseren samen met het team activiteiten voor de kinderen, ze kopen de benodigde spullen in en
ondersteunen het team waar het kan.
De ouderraad kan ook een beroep doen op andere ouders wanneer er meer hulp nodig is voor een
activiteit. De ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Hebben we een schoolreis of schoolkamp,
dan vragen we eerst de ouders van bestuur, MR en ouderraad of ze mee willen als leiding.

Oud papier
Om wat extra’s te kunnen doen voor onze leerlingen wordt er 10 keer per jaar een oud papier actie
gehouden. Er komen dan containers bij de ijsbaan te staan. De organisatie is in handen van de
Ouderraad en u krijgt via infogids en nieuwsbrief bericht wanneer u aan de beurt bent om dienst te
doen bij de container. Dit is ongeveer eens in de 5 jaar.

Ouderavond
Eens per jaar houdt de Ouderraad de ouderavond. Dit combineren we met de afsluiting van het
schoolproject. Dit is meestal in februari/maart. Tijdens deze avond wordt verslag gedaan van de
activiteiten van het afgelopen jaar. Ook vinden er verkiezingen plaats. De Ouderraad zorgt er voor dat
deze avond altijd erg gezellig verloopt. Steeds weer weten zij deze informatieve avond op een leuke
manier in te vullen.

Pannakooi
Achter school hebben we een pannakooi. Hierin kunnen de kinderen voetballen. De kinderen van
groep 7/8 zijn ’s morgens aan de beurt. De andere groepen hebben om de beurt op een middag.
Kinderen die niet leuk en gezellig kunnen voetballen mogen niet meedoen voor een bepaalde periode.
Dit kan 1 keer zijn maar ook een hele week (of langer).

Plaatsingswijzer
Over de stap naar het Voortgezet Onderwijs wordt al nagedacht vanaf groep 6. De DIA-toetsen geven
een beeld van de ontwikkeling in het begrijpend lezen, rekenen en spelling. In groep 7 vinden de
eerste gesprekken hierover plaats met het kind en de ouders. Uiteindelijk wordt in groep 8 de keuze
gemaakt. Ook de eindtoets kan hierin een rol spelen. Het gaat erom dat het kind daar terecht komt



waar hij/zij het beste op zin plaats is. Inzet, werkhouding en gedrag worden in het geheel hierin ook
meengemomen.

Pleinregels voor aanvang en einde van de schooltijd
De fiets
De kinderen mogen met de fiets op school komen. We stappen af bij het hek. De fietsen kunnen dan
op school in het fietsenhok gezet worden.
Op dit moment telt de school echter zo’n 120 kinderen. Het fietsenhok is duidelijk te klein, wanneer
iedere leerling op de fiets komt.
Daarom raden wij aan dat kinderen die op loopafstand van school wonen ook lopend naar school
gaan. U kunt voor uzelf wel inschatten wat voor uw kind hierin haalbaar is.
Het binnenkomen
’s Morgens vanaf 08.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Wilt u erop toezien dat uw kind niet veel
eerder komt?
Als het droog is blijven de kleuters voor het begin van de lessen buiten op het kleuterplein. Dat u als
ouders dan vlot afscheid neemt, willen we zoveel mogelijk stimuleren.
Na schooltijd
Na schooltijd mag er op het schoolplein gespeeld worden. Er is dan geen pleinwacht. Als de laatste
leerkracht weggaat, gaat het hek dicht. Dus dan moeten de kinderen ergens anders gaan spelen.

Pleinwacht
Vanaf 10 minuten voordat de school begint mogen de kinderen naar binnen. Bij het hek staat een
leerkracht, samen met een leerling om iedereen welkom te heten. In de pauze na het broodeten van
12.00 uur is er ook pleinwacht. Als kinderen met een voorvalletje bij de pleinwacht komen, laten we we
ze eerst op lossen. De pleinwacht kijkt of dat lukt. In bijna alle gevallen kunnen kinderen het samen
oplossen. Dat is een leerproces. Als het niet lukt, dan gaat de pleinwacht kijken wat op dat moment de
beste oplossing is.

Plusklas
Binnen onze vereniging hebben we een Plusklas voor leerlingen uit groep 7 en een Plusklas voor
leerlingen uit groep 8.
Wekelijks komen deze leerlingen op één dagdeel in de week bij elkaar om te werken aan
vaardigheden die passen bij deze leerlingen. In het programma zal worden opgenomen: maken van
projecten en presentaties, uitdagende stof op gebied van taal en rekenen, filosoferen en debatteren,
techniek, vreemde taal en werken rond actuele thema’s.
De basisschool Het Mozaïek uit Hollandscheveld doet hier ook aan mee.
We hebben een beleidsplan opgesteld voor excellente leerlingen. Voor het signaleren van deze
leerlingen gebruiken we het “Protocol voor Signalering en Diagnosticering van intelligente en
begaafde kinderen”. Er is een werkgroep waar u terecht kunt voor eventuele vragen. Voor onze school
kunt u terecht bij de IB-er.

Rapporten en 10 minutengesprekken
Bij elk rapport worden alle ouders uitgenodigd voor het 10 minutengesprek. In spetember hebben we
een startgesprek met de kinderen en de ouders samen. Dit vanaf groep 5. Hierin vragen we wat het
kind nodig heeft om het komende jaar zo optimaal mogelijk te kunnen leren op school.
In dit gesprek staan het welbevinden en de prestaties van het kind centraal. We vinden het belangrijk
om te weten of uw kind zich op school prettig en veilig voelt zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
U kunt werk inzien en de vorderingen bespreken. Naast deze gesprekken is het natuurlijk mogelijk om
een afspraak te maken met de groepsleerkracht of de intern begeleider.
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Het eerste in
januari/februari, het tweede in juni/juli.

“Rode Boek”
Heel soms weten kinderen zich niet te gedragen. Na een aantal waarschuwingen kunnen we besluiten
om dan het kind op een woensdagmiddag terug te laten komen. Daarvan stellen we u als ouders op
de hoogte en we verwachten dan ook dat u daar achter staat. “Hij deed het ook” is dan een bekend
excuus, maar ook een bekentenis. Je geeft ermee aan dat je het zelf deed, maar je wilt ook nog dat
iemand anders er ook straf voor krijgt. Wij gaan af op de waarneming van de leerkracht/pleinwacht.



Schoolfoto’s
Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf op school. Alle kinderen komen dan op de foto en tevens
worden er groepsfoto’s gemaakt.
U hebt de mogelijkheid om deze foto’s te kopen, maar het is geen verplichting.
Ieder jaar wordt er een afscheidsfoto van groep 8 gemaakt.

Schoolgids
In de schoolgids vertelt een school hoe ze werken en vanuit welke visie keuzes worden gemaakt. Ook
wordt verantwoording afgelegd over de onderwijsresultaten en wordt er verteld waar de school aan
werkt in de komende jaren.
Voor ouders is de schoolgids daarom belangrijk in verband met hun keuze voor een school. Wij
hebben in Nederland wat te kiezen op onderwijsgebied.

Schoolmaatschappelijk werk
Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn alle basisscholen van de gemeente Hoogeveen voorzien van een
schoolmaatschappelijk werker. Zo ook onze school. Maandelijks heeft ze spreekuur en kan ze in
gesprek gaan met kinderen die daar behoefte aan hebben. Wanneer het kind daarvoor in aanmerking
komt wordt u van te voren om toestemming gevraagd. Het initiatief kan ook van de ouders zelf uit
gaan.
Voor onze school is de schoolmaatschappelijk werkster Bartsje Kootstra.
Het Bureau van SWW, Het Haagje 119 te Hoogeveen. Telefoonnummer 0528-278855

Schoolreizen
Uiteraard gaat de hele school jaarlijks een reisje maken. De kleuters gaan een ochtend op stap. De
groepen 3 tot en met 6 zijn een hele dag op schoolreis.
De groepen 7 en 8 gaan 3 dagen naar een kampeerboerderij. Hier gaan we op de fiets heen. Tijdens
het schoolkamp zijn we heerlijk actief met spelletjes en activiteiten.

Sinterklaasfeest
Op 5 december is Sint Nicolaas jarig. Omtrent die datum brengt Sinterklaas, samen met zijn Pieten,
altijd een bezoek aan onze school. Voor de pauze is de Sint eerst bij de kleuters en daarna bij de
groepen 3 tot en met 8. De groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van school. Dit betaalt de
Ouderraad. De kleuterouders maken van het cadeau een surprise. Dit gebeurt op school. De groepen
5 t/m 8 gaan loten en maken surprises met leuke gedichtjes voor elkaar.

Sociale vaardigheid- en weerbaarheidtraining
Wanneer uit observaties blijkt dat het kind gebaat is bij sociale vaardigheidstraining neemt de
groepsleerkracht contact met u op om te bekijken of de training op school of bij het SWW gevolgd zou
kunnen worden. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om de training op school aan te bieden door
leerkrachten die daartoe bevoegd zijn. Mocht een leerling aangemeld worden voor een training bij het
SWW, dan heeft u na de aanmelding een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster voor een
intake gesprek. Ook kunt u zelf contact opnemen met SWW. Het dagelijks spreekuur is van 9.00 tot
12.00 uur op het Bureau van de SWW, Het Haagje 119 te Hoogeveen. Telefoonnummer 0528-278855

Sporttoernooien
In de loop van het schooljaar zijn er sportevenementen die buiten schooltijd plaatsvinden. Er wordt
deelgenomen aan het damtoernooi, het korfbaltoernooi, de sportdag in Hoogeveen en het
schoolvoetbaltoernooi, waarbij er sprake is van zowel begeleiding en/of coaching door ouders als door
leerkrachten. Vooraf bespreken we op school hoe je je hoort te gedragen tijdens zo’n evenement.

Toetsen
Een kind gaat 8 jaar naar de basisschool. In die 8 jaar maakt een kind een hele ontwikkeling door. Dit
volgen we met behulp van een Leerling Volg Systeem. In de onderbouw kijken we hoe het kind zich
ontwikkelt op het gebied van de motoriek, het sociale vlak en de ontwikkeling van het denken. Vanaf
groep 5 t/m groep 8 nemen we toetsen af voor taal, rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. Dit doen
we met de DIA-toetsen.

Topontdekkers



In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Topontdekkers. In deze methode zijn de vakken
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie samengevoegd. De kinderen werken vanuit
opdrachtkaarten en gaan hiermee zelf op zoek naar informatie over onderwerpen uit bovengenoemde
vakken. Hieraan werken ze een aantal weken. Daarna gaan ze wat ze ontdekt hebben, presenteren
aan de groep. Op deze manier zijn de kinderen heel actief betrokken bij wat ze aan het leren zijn. Dit
past erg goed bij de 7 gewoonten van Covey. Het vak Topografie blijft een vak apart. We vinden het
belangrijk dat kinderen provincies, landen, werelddelen en steden als een stukje parate kennis
meenemen.

Tussentoets groep 6 De NSCCT
Leerlingen uit groep 6 krijgen in februari een capaciteitentest, de NSCCT van Centraal Nederland.
Deze test meet de capaciteiten van leerlingen. Het geeft de groepsleerkracht een second opinion over
de leermogelijkheden van hun leerlingen. Leerlingen dIe onderpresteren kunnen op deze manier
worden opgespoord en het geeft de leerkracht de mogelijkheid om leerstof aan te bieden die past bij
de capaciteiten, zodat we er ‘uit halen wat erin zit’.

Vaderdag, Moederdag en Sint Maarten
Bij deze 3 bijzondere dagen hoort een werkje. We maken we een attentie voor vader en moeder en
als Sint Maarten in aantocht is, maken we op school een lampion. Dit doen we in de groepen 1 t/m 4.

Website
Samen met alle andere PricoH scholen hebben we een website. Hierop staat informatie over PricoH
en alle scholen die onder het bestuur vallen. Voor ons is de Christelijk Identiteit van onze school de
basis voor ons werken en omgaan met elkaar. Wij verwachten van ouders die voor onze school kiezen
dat zij deze keuze respecteren.

Uitstroom
Waar gaan onze leerlingen heen na groep 8?

PRO, VMBO +
LWOO

VMBO,BBL/KBL VMBO,TL TL/HAVO HAVO/VWO

2010 9 0 5 6

2011 1 10 8 2 4

2012 1 10 0 2 5

2013 0 7 2 4 7

2014 0 10 0 5 5

2015 0 16 2 5 3

2016 1 5 0 4 7

2017 6 6 5 2 2

2018 2 6 4 0 2

2019 1 7 2 5 1

2020 0 6 4 3 6

2021 1 3 0 2 3

2022 1 3 1 5 3

Verlaten van de school na groep 7
Soms kan het voorkomen dat een kind na groep 7 de school verlaat. Meestal betreft dit kinderen met
een tweede leerlijn en een verlengde leertijd, doublure in de onderbouw of middenbouw. Deze
kinderen hebben wel acht jaar basisonderwijs gevolgd.



In overleg met ouders en het kind kunnen we vroeg in het schooljaar van groep 7 tot dit besluit komen.
Het kind kan in overleg met activiteiten van groep 8 meedoen zoals: kijken in het voortgezet onderwijs
en de afscheidsmusical. De aanmelding voor het vervolgonderwijs heeft een andere procedure omdat
dit meestal kinderen zijn met een advies voor meer begeleiding het zgn. leerwegondersteuning, het
Lwoo. Gaat het kind tegen het advies van school vanuit groep 7 naar het voortgezet onderwijs, dan
neemt het kind afscheid in groep 7.
De informatie krijgt u van de groepsleerkracht of de intern begeleider.
Verlaten van de school wegens schorsing of verwijdering
Een kind dat de rust en de veiligheid op school en in de groep ernstig verstoort, kan van onze school
verwijderd worden. Het moet gaan om herhaald wangedrag dat een negatieve invloed heeft op andere
kinderen en de goede gang van zaken ernstig belemmeren. De directie beslist hierover. Wanneer het
kind voorgoed wordt verwijderd moet het wel op een andere school geplaatst kunnen worden. De
directie maakt de verwijdering of schorsing schriftelijk aan de ouders bekend. Ouders hebben recht op
hoor en wederhoor.

Verlof
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient zo spoedig
mogelijk bij de directeur te worden ingediend.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan
10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de
woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur
te hebben gehoord.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Veiligheid en welbevinden
Elk jaar vullen de kinderen hierover een vragenlijst in. Deze wordt ook naar de inspectie opgestuurd.
De uitslag van dit school is:

Vragenlijst leerlingen tevredenheid en veiligheid mei 2022 
er wordt gescoord op een schaal van 4
1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = ruimvoldoende/goed, 4 = heel goed/prima

Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein
Veiligheidsbeleving 3,68
Het optreden van de leraar 3,42
De opstelling van de leerling 3,43
Welbevinden 3,49
Fysieke veiligheid 3,71
Sociale veiligheid 3,69
Psychische veiligheid 3,71
Materiele zaken 3,77

Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,9
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 8,7

Veiligheidsplan
Op school hebben wij een veiligheidsplan. Hierin staat bijvoorbeeld wat we doen tegen pesten. Een
onderdeel van dit plan is het handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag. Mocht er zich een
incident voordoen, dan gaan we een gesprek aan met de betrokkenen. Kunnen we het samen niet
oplossen, dan schakelen we iemand van buiten in. (zie klachtenregeling). Aanspreekpunt voor het
veiligheidsbeleid mw. Heemstra- van der Wal. Zij is de veiligheidscoordinator.

Verwijzing groep 8 naar het voortgezet onderwijs



Op de informatieavond in oktober worden de ouders van kinderen van groep 8 hierover uitgebreid
geïnformeerd. Op basis van resultaten van de afgelopen schooljaren komt de groepsleerkracht in
overleg met directie en intern begeleider tot een voorlopig advies m.b.t. de schoolkeuze. Ouders
worden over dit voorlopig advies door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld. Tijdens de open
dagen van het voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen van groep 8 alvast een kijkje nemen op hun
favoriete scholen. In maart geeft de groepsleerkracht van groep 8 het advies ten aanzien van de
schoolkeuze. Hiervoor wordt u uitgenodigd op school,samen met uw kind. De school meldt de leerling
vervolgens aan bij de school voor het voortgezet onderwijs. In april vindt de eindtoets plaats. Op grond
hiervan kan het advies eventueel naar boven worden bijgesteld, ook dit weer in samenspraak met de
ouders.

Uitstapje met de kleuters
Met groep 1 en 2 gaan we jaarlijks op stap naar iets leuks in de buurt. Dit gaat met behulp van heel
veel ouders. Per auto gaan we bijvoorbeeld naar Schoonhoven, Kabouterland o.i.d. Dit is elk jaar weer
een verrassing.

Zending
Het doel van de zending zal u ongetwijfeld bekend zijn. We geven geld aan projecten op Jamaica en
aan Home of Hope and Dreams. Op vrijdag kunnen de kinderen allemaal een klein bedrag meenemen
naar school. Al die kleine bedragen vormen samen een groot bedrag. Het bedrag ligt per jaar tussen
500 en de 1000 euro.

Ziekte van uw kind?
Wanneer uw kind niet naar school kan komen, dan verwachten wij dat u dit telefonisch voor 08.30 uur
aan school doorgeeft. Wanneer uw kind niet aanwezig is en er is niet gebeld, neemt de leerkracht
contact met u op.

Zitten blijven, verlengde leertijd, doublure of versnellen
Voor de kinderen in groep 1 van oktober, november en december wordt heel in het bijzonder bekeken
of zij aan het eind van het jaar naar groep 2 gaan(versnellen), of dat zij nog een jaar in groep 1 blijven.
Dit gaat aan de hand van een beslisschema. De keuze is een lastige, maar we kunnen ook deze
kinderen beschouwen als geluktvogels die nog een jaar extra mogen kleuteren. De periode van school
en werken is immers al lang genoeg.
Wanneer blijkt dat het kind een achterstand heeft op sociaal emotioneel gebied (het is er nog niet rijp
voor) of op leergebied, dan kan het wenselijk zijn om nog een jaar in dezelfde jaargroep te blijven. Dit
om sommige leerstofonderdelen op een hoger niveau te krijgen, zodat er een betere aansluiting is met
de volgende jaargroep. Heeft een kind onvoldoendes op zijn rapport voor taal, (begrijpend) lezen en/of
rekenen, dan kan zittenblijven een goede keuze zijn. Dit betekent niet dat het kind ‘alles weer over
moet doen’. In sommige gevallen kan er op bepaalde vakgebieden gewoon door worden gewerkt bv.
met rekenen.
Het kan ook voorkomen dat een kind voor een bepaalde periode in een andere groep geplaatst wordt,
bijvoorbeeld vanwege zijn gedrag. Dit wordt zeer weloverwogen besproken met ouders,
groepsleerkracht, intern begeleider en directie. De directeur beslist uiteindelijk.
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