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EEN WOORD VOORAF 

 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden, 
 
Voor u ligt de schoolgids van de christelijke Daltonschool De Groen.  
 
Deze gids biedt de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van het reilen en zeilen op onze school. Daarnaast biedt het de 
mogelijkheid in gesprek te gaan over het onderwijs op de school en biedt het ouder(s)/verzorger(s) die overwegen hun kind aan 
te melden de mogelijkheid een verantwoorde schoolkeuze te komen. Wij leggen in deze schoolgids verantwoording af over de 
manier van werken en waar onze school voor staat. 
 
Door schoolgidsen van verschillende scholen naast elkaar te leggen, kan er een betere afweging maken ten aanzien van de vragen 
als; past de school bij onze opvattingen en waar voelen we ons thuis? 
 
Dit is belangrijk omdat een groot deel van de kindertijd in de basisschool doorgebracht wordt. Een basisschool kies je daarom 
ook zorgvuldig. Kinderen zijn verschillend, maar scholen zijn dat ook. 
 
De school is een smeltkroes van ervaringen en belevingen die iedereen elke dag weer opnieuw inbrengt en dat maakt dat we 
samen, als kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorgers willen werken aan een leef- en werkgemeenschap, waarin een ieder 
zich gelukkig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht afkomst, mogelijkheden of prestaties. 
 
We proberen ieder kind dat te geven, wat het in elk stadium van zijn/haar ontwikkeling nodig heeft.  
Wat dat betreft is geen enkel mens gelijk.  
 
De schoolgids wordt op dit moment nog ieder jaar geactualiseerd en is geschreven om u te informeren over de dagelijkse gang 
van zaken, de speciale zorg en de achtergronden daarvan op onze school.  
 
De schoolgids verschijnt na te zijn besproken in het team en Medezeggenschapsraad (MR). Het Bevoegd Gezag heeft na 
instemming van de MR de schoolgids vastgesteld. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om te bellen. Kom gerust eens kijken, dan leiden we u graag rond in onze 
school. U kunt dan zelf ervaren hoe de sfeer op onze school is.   
 
Natuurlijk zijn wij altijd bereid u in een gesprek nadere informatie te geven. Kijk ook eens op onze website: 
www.degroendedemsvaart.nl 
 
Het team en de Medezeggenschapsraad (MR) hopen dat u met deze gids een juist beeld krijgt van “De Groen ”.  
Wij horen graag uw reactie!  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het schoolteam 
 
Bert van der Veen (dir)  
Christelijke Daltonschool De Groen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1* Voor de leesbaarheid van deze schoolgids gebruiken we het woord ouder(s) daar waar bedoeld wordt “ouder(s)/verzorger(s)” 
        

http://www.degroendedemsvaart.nl/
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Hoofdstuk 1: DE CHRISTELIJKE SCHOLEN EN HUN BESTUUR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te 
Hardenberg 
 
C.D.S De Groen behoort tot de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. 
Onze stichting van 14 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Christelijk primair onderwijs. Dit alles zoveel mogelijk in 
samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 
 
Chrono bestaat in de huidige samenstelling sinds 1 januari 2005 en is ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC 
basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg. Per 1 
januari 2012 is de vereniging omgezet in een stichting. De toenmalige Ledenraad van Chrono heeft op 29 juni 2011 daartoe 
besloten en er voor gekozen om bestuur en toezicht volledig te scheiden: het College van Bestuur (CvB) bestuurt en de Raad 
van Toezicht (RvT) houdt (intern) toezicht.  
 
Bij Chrono is gekozen voor een eenhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur is de wettelijke term en kan uit één of 
meerdere personen bestaan.  
 
Op de website van Chrono (www.chronoscholen.nl) staan de Statuten van de Stichting, het  bestuursreglement en het 
organogram. 
 
Het Christelijk Onderwijs is onderwijs, waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. 
Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderklankbordgroep of  de medezeggenschapsraad (MR). 
Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (= gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono. 
 
We werken samen aan het onderwijs voor onze kinderen op alle Chronoscholen. De directeuren en het college van bestuur 
worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het bestuurscentrum. Wij willen Chrono als professionele organisatie 
verder uitbouwen. Daarmee zorgen we met name voor goede randvoorwaarden op het gebied van onderwijs, christelijke 
identiteit, personeel & organisatie, financiën, huisvesting en ICT. Door goed samen te werken, solidair te zijn en elkaar te 
ondersteunen bij zaken die onze aandacht vragen, kunnen we als stichting voor alle Chronoscholen het nodige betekenen! 
Daar ligt de meerwaarde voor de scholen. 
 
Vanuit Chrono willen we planmatig werken en plannen op elkaar aan laten sluiten.  
Een belangrijk basisdocument is  het Koersplan 2018-2022, wat u kunt vinden op de website van Chrono.      
De speerpunten daaruit zijn: 

 
 verdere uitbouw en implementatie van Passend Onderwijs 

 het vormgeven van ouderbetrokkenheid als educatief partnerschap (loopt door) 

 het inspelen op ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs in de scholen (verdiepen); zie ICT puzzel-beleid 

 continue ontwikkeling competenties van personeel (duurzame leerkracht/ continuous improvement)  

 uitbouw Chronoscholen naar IKC’s (samenwerking Welluswijs) 

 het inspelen op IHP (aandacht voor de schoolgebouwen) 

 wetenschap, techniek en talentontwikkeling, onderzoekend en ontdekkend leren (verplichte opname in het curriculum 
van 2020) 

 curriculumontwikkeling voor toekomst / onderwijs 2032 

 
Elke school werkt volgens het Schoolplan 2019-2023 en deze sluit aan op het Koersplan 2018-2022. Naast de speerpunten van 
Chrono zijn er speerpunten op schoolniveau.  

http://www.chronoscholen.nl/
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Een paar hele praktische voorbeelden van de meerwaarde van Chrono: 

• Alle personeel is in dienst van Chrono en dus niet van een school. Dit betekent, dat het personeel de mogelijkheid 
heeft op een andere school te gaan werken. Soms is dat noodzakelijk, bijvoorbeeld als de ene school minder 
leerlingen krijgt en een andere juist meer. Soms is dat wenselijk om persoonlijke (door-)groei mogelijk te maken. 

• We organiseren personeelsbijeenkomsten, waar ervaringen worden uitgewisseld. Zo kun je gemakkelijk van elkaar 
leren, bijvoorbeeld door het uitwisselen van lesmateriaal. 

• Op het gebied van ICT, bijvoorbeeld de aanschaf van computers en tablets, werken we nauw samen. De 
systeembeheerder werkt voor alle scholen, die hetzelfde systeem gebruiken. Dat maakt het onderhoud gemakkelijker. 

• Het bestuurscentrum ondersteunt de directeuren bij hun werk. Als je dingen voor één school uitzoekt en ander 
scholen daarover inlicht, scheelt dat moeite en tijd. Voorbeelden zijn vragen op het gebied van huisvesting en 
onderhoud, verlofaanvragen voor personeel, veiligheid van speeltoestellen.  

• In het directeurenoverleg worden zaken besproken, die voor alle scholen van belang zijn. 

• Bij scholing van personeel werken we nauw samen, zodat we bijvoorbeeld steeds vaker cursussen in Hardenberg, 
onder de vlag van de Chrono Academie, kunnen organiseren. 

• Onder de stichting valt, naast dertien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs: SBO De Oase. De 
expertise die in deze school aanwezig is, kan door alle Chronoscholen gebruikt worden. 

• De bestuurder en een aantal directeuren nemen deel aan overleg binnen de afdeling Coevorden-Hardenberg van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart en Vecht  

   
De afgelopen schooljaren hebben we een systeem ontwikkeld voor kwaliteitszorg, op zowel schoolniveau als bovenschools. 
Daarmee krijgen directies, MR, GMR en Raad van Toezicht meer zicht op de kwaliteit van de diverse onderdelen die we 
belangrijk vinden. We willen zo voorkomen dat we verrast worden.  
 
Het “Jaarverslag 2019” is te vinden op de website www.chronoscholen.nl. Mocht u liever een leesexemplaar willen; op elke 
school liggen een aantal exemplaren van het Jaarbericht klaar. U kunt deze verkrijgen via de directeur van de school. Door het 
lezen van het Jaarbericht weet u wat er speelt binnen Chrono en de scholen. 
 
De bedoeling van deze Schoolgids is om u als ouder een helder en duidelijk beeld te geven waar de school voor staat. Scholen 
verschillen, ook binnen onze stichting. De stichting  streeft naar “eenheid in verscheidenheid”. Dat betekent dat iedere school 
de nodige ruimte krijgt, om zichzelf te profileren in samenspraak met de directe omgeving van de school (team, 
ouderklankbord, MR en ouders). 
 
Daarnaast is het zo dat in de Schoolgids ook verantwoording wordt afgelegd door de school over de manier van werken en de 
resultaten. U als ouder hebt er recht op om te weten waar de school voor staat, maar ook waar u op mag rekenen. 
Uw kind(eren) brengt/ brengen veel tijd door op de basisschool. Als bestuurder ben ik blij dat u uw kind(eren) wilt 
toevertrouwen aan één van onze Chronoscholen. Ik wens u, samen met allen die bij de school betrokken zijn, een goede tijd 
toe. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de school. 
 
 
Henk Brink, 
Voorzitter college van bestuur Chrono 
 

http://www.chronoscholen.nl/
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Gegevens van het bestuurscentrum van Chrono 
 
Bestuurscentrum en postadres van het bestuur: 
 
Bestuurscentrum Chrono 
Stelling 8d 
7773 ND  HARDENBERG 
Tel.: 0523-272821 
 
De medewerkers zijn bereikbaar tijdens kantooruren (behalve vrijdag) 
e-mail:   bestuurscentrum@chronoscholen.nl 
website:  www.chronoscholen.nl 
 
Medewerkers bestuurscentrum: 
 
Henk Brink   (voorzitter college van bestuur) 
Roelineke Gommer  (beleidsmedewerker Personeel en Organisatie) 
Dalida Harders    (beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT) 
Janine Murk   (managementassistent en medewerker Personeelszaken) 
Monique van der Heide     (administratief medewerker, ondersteuning beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT) 
Margreet Rooseboom   (administratief medewerker) 
 
 
Leden van de Raad van Toezicht, situatie per 1 augustus 2020: 
 
De heer S. van der Veen  Voorzitter 
Mevrouw W. Dunnink-Jentink 
De heer E. v.d. Grampel 
De heer W. Boonstra 
De heer B. Jonkers 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bestuurscentrum@chronoscholen.nl
http://www.chronoscholen.nl/
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Hoofdstuk 2: SITUERING EN LIGGING VAN DE SCHOOL 

 
Het gebouw 
De school ligt aan de rand van het dorp Dedemsvaart. Er is heel veel ruimte en groen rondom de school 
Het schoolgebouw is gebouwd in 1955 en heeft in de loop der jaren een aantal veranderingen ondergaan. Veranderingen i.v.m. 
de groei van de school en aanpassingen i.v.m. nieuwe inzichten hoe scholen gehuisvest moeten worden hebben het huidige 
gebouw laten ontstaan.   
De school  bestaat nu uit 7 leslokalen, een gemeenschapsruimte, een magazijn, een zolder, die dit jaar ook als klaslokaal dienst 
doet, een teamkamer, een kamer voor de IB-er en een kamer voor de dirceteur.  
 
Voor de leerlingen zijn er drie ingangen, eentje voor de groepen 1 en 2, eentje voor de groepen 3 en 4 en eentje voor de 
overige groepen.  
 
Aan de voorkant van het gebouw ligt een ruim speelplein  met speeltoestellen voor de groepen 3 t/m 8. De kleuters hebben  
achter het gebouw een eigen plein met zandbakken en speeltoestellen. Achter de school bevindt zich een prachtig en ruim 
sportveld. Uniek is de ontdektuin en het theatertje achter de school. 
In het theatertje staat een dramaboom. Hierin zitten drie vakken met wie, wat, waar opdrachtkaarten. Uit ieder vak kan een 
kaartje gehaald worden zodat de kinderen weten wie ze kunnen spelen, wat ze kunnen spelen en waar het zich afspeelt.  
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Hoofdstuk 3: DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 
De groepenverdeling 
Op 1 oktober (de officiële teldatum) van dit schooljaar hebben we 161 leerlingen op onze school 
 
We zijn blij dat we het komend schooljaar kunnen werken in acht afzonderlijke groepen. Dit is mogelijk omdat we ook dit jaar              
weer alle werkdrukgelden hebben toegevoegd aan het formatiebudget.  
 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1 Juf Goitske Juf Goitske Juf Goitske Juf Goitske Juf Goitske 

 Juf Goitske  Juf Goitske  

groep 2 Juf Bernice Juf Cindy   Juf Bernice Juf Cindy  Juf Cindy  

Juf Bernice Juf Cindy   Juf Cindy   

groep 3 Juf Renate   Juf Renate  Juf Zjoske Juf Zjoske Juf Renate  

Juf Renate  Juf Renate   Juf Zjoske  

groep 4 Juf Zjoske Juf Martine Juf Martine Juf Martine Juf Martine 

Juf Zjoske Juf Martine  Juf Martine  

groep 5 Juf Evelien   lio Juf Evelien lio + A Juf Evelien lio Juf Annemiek Juf Annemiek 

Juf Evelien   lio Juf Evelien lio  + A  Juf Annemiek Juf Annemiek 

groep 6 Juf Thamar Juf Thamar Juf Thamar Juf Thamar Juf Zjoske  

Juf Thamar Juf Thamar  Juf Thamar Juf Martine  

groep 7 Juf Annette Juf Annette Juf Annette Juf Annette Juf Annette  

Juf Annette Juf Annette  Juf Annette Juf Cindy  

groep 8 Juf Leanne Juf Marrit Juf Marrit Juf Marrit Juf Marrit 

Juf Leanne Juf Marrit  Juf Marrit Juf Marrit 

 
Opmerkingen: 

• Op de creatieve middag voor de bovenbouw (vrijdag) zijn vier leerkrachten beschikbaar: juf Martine, juf Cindy en juf Marrit. 
Het eerste half uur van de vrijdagmiddag wordt er in alle groepen verkeer gegeven. Van 13.45 tot 15.15 uur zijn er ateliers 
(= expressie)   

• Op dinsdag en donderdagmorgen is juf Daniëlle ambulant voor haar IB taken. 

• Op dinsdag geeft juf Bernice RT (remedial teaching). Zij helpt individuele kinderen of kleine groepjes die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

• Op dinsdag begeleidt juf Leanne kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn. Ook besteedt ze aandacht aan het leren leren.  

• Op dinsdag begeleidt juf Zjoske de kinderen met een arrangement. ( bekostiging ui zorgmiddelen SWV) Zij helpt dan 
kinderen of kleine groepjes die extra specifieke ondersteuning nodig hebben.  
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Hoofdstuk 4: HET TEAM VAN DE GROEN 

 

Juf Goitske  
Groep 1 
Coöperatief leren 
 

Juf Cindy   
Groep 2 
Coöperatief leren 
 

Juf Bernice 
Groep 2 
RT 

Juf  Renate  
Groep 3 
Coördinator KiVa 
 

Juf Zjoske  
Groep 3, 4 en 6  
Arr.  

Juf Annemiek  
Groep 5  
Coördinator KiVa 
leescoördinator 

Juf Martine 
Groep 4 
Gezonde school 

  Juf Annette 
  Groep 7  
  Daltoncoördinator 

Juf Leanne 
Groep 8 
Cultuurcoördinator 

Juf Thamar  
Groep 6 
ICT coördinator 

Juf Marrit 
Groep 8 
Techniek & 
Onderzoekend 
leren  

Meester Bert 
Directeur 

Juf Evelien   
LIO  Groep 5 

Juf Daniëlle 
  Intern Begeleider 

Joanna Beikes  
Pedagogisch 
medewerker BSO 

   

 
Directie 
De directietaken worden op De Groen vervuld door Bert van der Veen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  heeft 
hij ambulante tijd voor het vervullen van deze taak.  
 
Groepsleerkracht 
Groepsleerkrachten geven les aan een groep, begeleiden kinderen en zijn aanspreekpunt voor ouders van kinderen uit die 
groep. 
 
Intern begeleider 
Juf Daniëlle Bunnik is onze intern begeleider. Zij volgt de ontwikkelingen van de leerlingen. Zij heeft gesprekken met 
leerkrachten, ouders en eventueel externe begeleiders t.a.v. de zorg voor leerlingen. Zij heeft hiervoor de opleiding voor intern 
begeleider gevolgd. Regelmatig bespreekt zij met de groepsleerkrachten de vorderingen van de kinderen.(zie verder hoofdstuk 
zorg). Daniëlle is in principe op dinsdag en donderdagmorgen op school.  
 
Daltoncoördinator 
Juf Annette is onze Daltoncoördinator. Dit houdt in dat zij initiatieven neemt om de kwaliteit van het Daltononderwijs op onze 
school op peil te houden en zo mogelijk te verhogen. Zij bezoekt de netwerken van Daltoncoördinatoren in onze Daltonregio, 
de regio Groot Zwolle, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het Daltononderwijs. Deze inzichten worden  
in overleg met de directeur en het team omgezet in beleid. 
 
Ouders 
Op onze school werken ouders ook mee! Voorbeelden hiervan zijn creatieve middagen, leesouder of hulp bij projecten en 
uitstapjes. 
 
Vervanging bij ziekte, verlof 
Bij ziekte van een leerkracht zal er zo snel mogelijk voor een invaller worden gezorgd.   
We doen onze uiterste best om lesuitval  te voorkomen. Het kan echter voorkomen dat het niet lukt om een invaller te regelen 
omdat er niet eentje beschikbaar was. Dit wordt veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en door wet en regelgeving. 
Omdat het grote problemen veroorzaakt bij de ouders, proberen we de eerste dag van de ziekte intern op te lossen. Als er dan 
geen inval beschikbaar is, zijn we genoodzaakt  groepen vrij te geven. We zullen trachten dit tot het minimum te beperken. We 
proberen u hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen. Meestal zal dit gebeuren via Parnassys of via Parro. Als het dan 
toch zou gebeuren is het goed dat u mogelijke opvang achter de hand  voor de opvang van uw kind(eren). Mocht dit echt niet 
te realiseren zijn, wordt uw kind(eren) op school (in een andere groep) opgevangen! 
De afwezigheid van leerkrachten i.v.m. scholing bezoeken van congressen e.d. is van te voren ingepland. Het is dan vooraf 
bekend welke leerkracht er voor de groep komt. Het kan echter ook voorkomen dat er geen inval beschikbaar is. Ook dan geldt 
de regel, als het intern op te lossen is, dan doen we dat. Als dat niet lukt, zijn we genoodzaakt de groep vrij te geven.).  
 
Vervangende leerkrachten hebben evenals de vaste leerkrachten een sollicitatieprocedure doorlopen. Voor u als ouder 
betekent dit dat u de vervangende leerkracht net zo op zijn of haar handelen kunt aanspreken als iedere andere leerkracht 
binnen de school.  
 
Stagiair(e)s 
Onze school biedt verschillende stagiair(e)s uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs de mogelijkheid bij ons hun stage in 
te vullen. Dat is tot wederzijds voordeel. De stagiair(e)s kunnen zich bij ons op hun beroep voorbereiden, maar daarnaast 
profiteren wij ook van de speciale vakkennis die zij van hun opleidingen meebrengen.   
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Lio-stage (Leerkracht in opleiding): Deze stage houdt in dat een vierdejaars Pabo-student drie dagen per week zelfstandig voor 
een groep staat. De groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk. Wel doet deze andere werkzaamheden op de momenten 
dat de Lio-stagiaire de groep heeft. 
De Stichting Chrono heeft een convenant afgesloten met Hogeschool Windesheim, waarin afspraken zijn gemaakt over het 
plaatsen van studenten binnen de Chronoscholen. Dit betekent dat wij in principe twee studenten van Windesheim plaatsen 
op onze school. 
 
Indien er ruimte is kunnen ook nog studenten van andere opleidingsscholen geplaatst worden. Meestal gaat het dan om 
stagiaires die een Daltonspecialisatie doen. Het is natuurlijk ook  in het belang van Daltonscholen dat studenten die hiervoor 
belangstelling hebben ook op een Daltonschool stage kunnen lopen. 
 
- Dit zijn de Geref. Hogeschool en de Katholieke PABO in Zwolle en de Stenden Hogeschool uit Emmen.  
- Ook hebben we jaarlijks studenten van MBO-scholen in  Hardenberg, Hoogeveen en Zwolle (Hierbij gaat het om de 

opleiding tot onderwijsassistent, klassen assistent of sociaal pedagogisch werk.) 
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Hoofdstuk 5: WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR 

 
Missie 
Wij proberen op onze school een omgeving te scheppen waarin iedereen zich gelukkig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht 
afkomst, mogelijkheden of prestaties. Het gaat niet alleen om de leerstof, maar om de totale ontwikkeling van elk individueel 
kind. We proberen steeds ieder  kind dat te geven wat het in elk stadium van zijn/haar ontwikkeling nodig heeft. Hierbij is geen 
enkel mens gelijk. 
Leren op de Groen; samen denken, durven, doen!! 
 
Visie 
Levensbeschouwelijke uitgangspunten 
Wij vinden het belangrijk dat allen die bij de school betrokken zijn, het van harte de moeite waard vinden uit te gaan van 
Bijbelse waarden en normen. Wij proberen de Bijbelverhalen in deze tijd te verstaan en dit in woord en daad tot uitdrukking te 
brengen. 
Dit komt in de dagelijkse praktijk tot uiting in: vieringen, het gebruik van “Trefwoord”, dagopening en sluiting gebed of een 
lied, de omgang met elkaar en in groepsgesprekken. Belangrijk daarbij is dat er vanuit een Bijbels perspectief aandacht wordt 
geschonken aan wat er in de omgeving en in de wereld actueel is. 
 
Pedagogische uitgangspunten 
We streven naar een goede, plezierige sfeer, waarin het voor de kinderen, ouders en leerkrachten goed toeven is op basis van 
wederzijds respect, onderling vertrouwen en hulp. Kinderen moeten zich op school thuis voelen; er is ruimte om “anders”  te 
mogen zijn; onderlinge verschillen worden geaccepteerd. Het vertrouwen moet over en weer zo groot zijn dat de kinderen zich 
durven te uiten. Leerkrachten proberen kinderen individueel en positief te benaderen en streven voor ieder kind het hoogst 
bereikbare na. Bij het waarderen van het werk wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de kinderen. 
Rust, orde en regelmaat in en rond het schoolgebouw dragen bij tot een goede werksfeer, waarin kinderen de mogelijkheid 
hebben zich te ontwikkelen. Regels en afspraken worden in onderling overleg vastgesteld. In kringgesprekken worden 
regelmatig de regels besproken en zo nodig bijgesteld. In overleg worden afspraken gemaakt, conflicten opgelost, iets 
georganiseerd. Overleg dient open te zijn; kinderen, ouders en leerkrachten moeten open staan voor de mening van een 
ander; beslissingen moeten zo mogelijk in overeenstemming genomen worden en dienen door een ieder gerespecteerd 
worden. 
Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij goede en open contacten tussen ouders en 
leerkrachten erg belangrijk zijn. Het samenwerken van kinderen, ouders en leerkrachten moet er toe bijdragen dat de 
waardering en het onderling vertrouwen groeit.  
Kinderen wordt de ruimte geboden om binnen de afgesproken grenzen een eigen verantwoordelijkheid te dragen, keuzes te 
kunnen en mogen maken. De mate van vrijheid is afhankelijk van leeftijd, groepssamenstelling, sfeer en mate van 
zelfstandigheid. Deze vrijheid is altijd in gebondenheid en mag nooit ten koste gaan van een ander.  
 
Onderwijskundige uitgangspunten 
We willen de kinderen kansen geven hun leef- en belevingswereld te verkennen en uit te breiden. Daarbij accepteren we 
verschillen tussen leerlingen en proberen we achterstanden te verkleinen door extra zorg voor kinderen met problemen op 
enig gebied. Aan de behoefte van kinderen met een grote begaafdheid willen we door middel van extra en/of keuzewerk 
tegemoet te komen.  
De kinderen moeten kennis en vaardigheden verwerven en toepassen om hen voor te bereiden op een zich steeds 
uitbreidende wereld. In zoveel mogelijk realistische en zinvolle situaties moeten de kinderen door probleemoplossend 
handelen, toepassen van verworven kennis en vaardigheden de gestelde leerdoelen realiseren. Daarbij proberen we het 
zelfstandig, kritisch en creatief denken te bevorderen door het leerproces – waar mogelijk – vanuit het kind te laten komen. 
Voorwaarden daarvoor zijn een veilige leeromgeving en vertrouwen in zichzelf, medeleerlingen en leerkrachten. Een duidelijk 
raamwerk van afspraken, regels en gedragscodes moeten de noodzakelijke veilige omgeving scheppen van verdraagzaamheid, 
begrip en onderling vertrouwen. 
De kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, samen te werken, zodat zij een positieve 
bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in een steeds veranderende maatschappij te kunnen redden.  
De Groen heeft ervoor gekozen dit handen en voeten te geven binnen kernwaarden van een Daltonschool. 
 
Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen in beginsel binnen een tijdbestek van acht aaneensluitende jaren de school 
doorlopen. De doorgaande lijn moet duidelijk zijn. Ons onderwijs legt mede de basis voor het volgen van aansluitend 
voortgezet onderwijs. 
De keuzes t.a.v. de leerstof, werkwijzen, methoden en ontwikkelingsmaterialen om het onderwijs vorm te geven, dienen 
bovengenoemd proces te waarborgen én in overeenstemming te zijn met de wettelijke plicht om te voldoen aan de 
kerndoelen. 
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Daltonschool  
 

Geschiedenis.  
 

Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst,  
Zij leefde van 1887 tot 1973, was onderwijzeres in het plaatsje Dalton (Massachusetts).  
Als beginnende onderwijzeres kreeg ze te maken met een groep van 40 leerlingen,  
verdeeld over 8 leerjaren. “Normaal” lesgeven was praktisch onmogelijk, gezien het  
grote leeftijdsverschil. Zij koos voor een aanpak die gebaseerd was op een minimum  
aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat  
hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en welke rol de leerkracht hierin  
heeft. Een en ander werd vastgelegd in een soort contract: de taak. Uitgaande van  
het kind kwam zij tot de volgende kernwaarden:  

Kernwaarden:   

• het leren hanteren van verantwoordelijkheid  

• het leren samenwerken  

• effectief en doelmatig werken  

• het leren zelfstandig te werken  

• het leren reflecteren 

                    

 

Er wordt binnen de Nederlandse Dalton Vereniging gewerkt met 6 kernwaarden. Sinds het schooljaar 2003-2004 is De Groen in 
het bezit van het Daltoncertificaat. Elke vijf jaar krijgt de school weer opnieuw een visitatie om te zien of wij voldoende werken 
volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs. Bij voldoende kwaliteit krijgt de school weer een licentie voor vijf jaar. In 
mei 2019 is onze school voor het laatst gevisiteerd en hebben wij opnieuw een licentie gekregen tot 2024. Alle leerkrachten (of 

studeren daarvoor) zijn in het bezit van een Dalton certificaat. Juf Annette is onze Daltoncoördinator. Zij zal de ontwikkeling van 
het Daltononderwijs volgen de kwaliteit in de gaten houden en vernieuwing en aanpassing initiëren.  De directeur en de 
Daltoncoördinator nemen deel aan het Daltonnetwerk Regio Groot Zwolle. 

 
Invulling op onze school 
Het is belangrijk te weten hoe we bij ons op school invulling aan deze begrippen        
geven.                                                                                                                                       De 
Dalton beginselen kunnen ook verkeerd geïnterpreteerd worden. Met name bij  
het beginsel “Vrijheid in gebondenheid” wordt regelmatig gedacht dat alles dan           
maar alles kan en mag. Het gaat echter om vrijheid die de kinderen hebben                  
binnen de grenzen van duidelijke afspraken.  
Wij spreken liever van verantwoordelijkheid.                                                                                        
 

De basis is wederzijds vertrouwen!!  
 

     

Er zijn dus bij alle begrippen  twee  kanten  

• Vertrouwen kun je schenken, maar ook krijgen van de ander 

• Verantwoordelijkheid kun je nemen, maar ook overdragen, geven aan de ander 

• Verantwoording over je handelen dien je af te leggen aan de ander, maar men kan het ook aan de ander vragen. 
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In de bovenstaand figuur is dat weergegeven. De driehoek, die om de basisprincipes van het Daltononderwijs is getekend, heeft 
als basis het woord “vertrouwen”.  De schuine kanten worden gevormd door “verantwoordelijkheid” en “verantwoording”.      
De drie kernwaarden zijn het hart van ons onderwijs. 

 
Vrijheid (in gebondenheid) 
Hoe geven we daar op onze school inhoud aan: 

• Op donderdag heeft de leerling de vrijheid te kiezen welke leerling hij/zij deze week als maatje wil hebben. Iedere week 
moet er echter met een ander maatje samengewerkt worden! 

• De leerling heeft de vrijheid te kiezen in welke volgorde de onderdelen van de ‘strippenkaart” worden gemaakt. 

• De leerling heeft de vrijheid te kiezen welk keuzewerk hij/zij wil maken en op welke dag. 

• De leerling heeft de vrijheid zelf (hulp)materiaal te kiezen, waar dat nodig is.  

• De leerling heeft de vrijheid de instructie te volgen of juist niet. Dit gebeurt met hulp van de leerkracht. Wanneer het 
nodig is, dat kinderen alle of bepaalde instructie volgen, wordt dit met de kinderen afgesproken.  

• Een aantal onderdelen van de “strippenkaart” (takenkaart) kunnen de kinderen zelf nakijken. De leerkracht controleert 
dit steekproefsgewijs! 

• De leerlingen hebben de vrijheid om een ander te helpen. Hierbij begeleidt de leerkracht. Het gaat namelijk niet om 
voorzeggen, maar om elkaar “op weg” te helpen. 

• De leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf een werkplek te kiezen, dit kan zijn in de gemeenschapsruimte of in de 
gang. Dit is wel aan bepaalde regels gebonden. Ook zijn er “stilte ruimtes” gecreëerd waar kinderen in alle rust kunnen 
werken. 

 
Samenwerking 
Hoe geven we daar inhoud aan: 

• De leerlingen kiezen elke week een “maatje”. Ze zitten de hele week naast hun maatje. Aan het maatje wordt hulp 
gevraagd bij problemen en er kunnen opdrachten samen worden gedaan. Het kiezen van maatjes wordt bijgehouden: 
elke week moet er met een ander maatje worden samengewerkt. Zo leren ze elkaar soms ook eens van een andere 
kant kennen. Ze werken samen met kinderen waarvan de mogelijkheden verschillend zijn. Ze leren omgaan met deze 
verschillende situaties. 

• Ook bij andere activiteiten zijn de leerlingen aangewezen op hun maatje. Bijv. naast elkaar fietsen naar de gym, voor 
elkaar een beker losmaken. 

• Tijdens verschillende activiteiten (o.a. gym, creatieve middag) wordt ook de samenwerking tussen leerlingen 
gestimuleerd.  

• Regelmatig staan er op de strippenkaart opdrachten die alleen samen kunnen worden uitgevoerd . Ze moeten dan 
ook samen plannen wanneer deze opdrachten worden uitgevoerd. 

• Als het samenwerken moeilijk is, houdt de leerkracht een gesprekje met het tweetal. Soms worden situaties 
geoefend. De leerkracht heeft hierin een begeleidende, coachende functie. 

• Regelmatig wordt ook op het samenwerken gereflecteerd. 

• Samenwerken krijgt ook gestalte in het structureel coöperatief leren.  
 

Zelfstandigheid 
Hoe geven we daar inhoud aan: 

• Na de nodige instructie gaan de leerlingen zelfstandig werken aan een onderdeel van de strippenkaart. Op de 
strippenkaart staat wat er per dag of per week gedaan wordt. In overleg met hun maatje mogen ze zelf kiezen 
waarmee ze beginnen.  

• Wanneer de leerlingen zelfstandig werken, staat de kikker op de afgesproken plaats in de klas. Dit betekent dat de 
kinderen zonder de hulp van de leerkracht moeten werken. Wanneer zij iets niet begrijpen, vragen ze aan hun maatje 
om uitleg. Weet die ook geen oplossing, dan zoekt de leerling zelf een andere oplossing, bijvoorbeeld materiaal erbij 
gebruiken of de opdracht overslaan. Zo leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. De leerlingen vragen 
niets aan de leerkracht, maar de leerkracht kan wel naar de kinderen toegaan om te kijken hoe het gaat en soms hulp 
te bieden. Het initiatief ligt hierbij bij de leerkracht! 

• De kinderen mogen zelfstandig materiaal pakken wanneer ze dat nodig hebben, o.a. boeken, schriften, 
woordenboeken, keuzemateriaal, lijm en scharen wanneer ze dat voor een opdracht nodig hebben. Wanneer dit niet 
mag, is hier een afspraak over gemaakt. 

• Een groot deel van het werk kijken de kinderen zelf na. Daarvoor is in de klas een “nakijkhoek” ingericht. Dit wordt 
echter wel regelmatig door de leerkracht gecontroleerd.  

• Wanneer een leerling met een onderdeel van de strippenkaart klaar is, wordt met de dagkleur het vakje achter dit 
onderdeel ingekleurd. Dit gebeurt zelfstandig en individueel.  

• Wanneer alle onderdelen van het verplichte werk zijn afgerond, kan de leerling zelfstandig verder gaan met  “extra 
werk” of met “keuzewerk”. De leerkracht geeft aan waarmee de leerling verder dient te gaan.  
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Reflectie en evaluatie 
Hoe geven we daar inhoud aan: 

• We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten reflecteren op hun werk en gedrag. Dagelijks wordt gekeken 
hoe we gewerkt hebben. Wat ging goed, wat kan beter. Wat heb ik geleerd. Is gelukt wat ik als doel gesteld had. 
Kinderen en leerkrachten krijgen zo zicht op hun eigen functioneren en de invloed die ze hierop zelf hebben. Dit kan 
aan de hand van reflectiekaarten, vragen of andere hulpmiddelen. 

• Door middel van gesprekjes met de kinderen wordt er ook individueel gereflecteerd. 

• Kinderen worden zich bewust van hun eigen ontwikkeling en hebben inbreng door zelf doelen aan te dragen. Wat wil 
ik nog graag leren? 

• Met ingang van dit schooljaar worden In groep 5 t/m 8 twee keer per jaar ouder- kind gesprekken gehouden. Deze 
gesprekken worden door de leerkracht en de kinderen voorbereid. De kinderen vertellen waaraan ze werken in de 
klas en hoe hun vorderingen hierin zijn. 

 
Effectiviteit en doelmatigheid 
Hoe geven we daar inhoud aan: 

• Om ervoor te zorgen dat er zo effectief mogelijk wordt omgegaan met de lestijd, wordt er in elke groep een dagplanning 
aangegeven. Kinderen kunnen zien wanneer er bijvoorbeeld instructie gegeven wordt. Hierop kunnen zij dan hun eigen 
dagplanning aanpassen. 

• Goede voorbereiding voorkomt dat er leertijd verloren gaat. 

• Er wordt gewerkt met duidelijke doelen. Op de strippenkaart staan de leerdoelen van de week beschreven. 
 
Het spreekt vanzelf dat we deze werkwijze borgen. 
Dit doen door de werkwijze in ons Daltonboek te beschrijven. Er staat in beschreven hoe we inhoud geven aan ons 
daltononderwijs. Regelmatig bespreken wij tijdens teamvergaderingen deze borgingsdocumenten om ervoor te zorgen dat we 
ook daadwerkelijk doen wat er beschreven staat. 
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Hoofdstuk 6: Buitenschools opvang  
 

Stichting Welluswijs Kinderopvang en Chrono Scholen zijn een samenwerkingsverband aangegaan  
met als streven te komen tot IKC’s (integrale kindcentra).  
 

Op Dalton kindcentrum i.o. De Groen bieden we ook BSO (buitenschoolse opvang 4-13 jr) aan 
 

De BSO trekt gezamenlijk op met de school met betrekking tot de waarden en 
normen, benadering van kinderen en het pedagogisch handelen. Ook vindt er 
waar wenselijk afstemming over individuele kinderen plaats. 
 

Bij de BSO staat gezelligheid, ontspanning, pret en samen actief bezig zijn  
centraal. 
 

ACTIVITEITEN EN SPEELRUIMTES 

Binnen de groepen zijn diverse speelruimtes en de buitenspeelruimte van school. De pedagogisch  
medewerker zorgt voor een uitdagend, actief en creatief vrijetijdsprogramma voor de kinderen om aan 
mee te kunnen doen, wat goed aansluit bij hun leeftijden en interesses.   
 

OPENINGSTIJDEN 
De BSO is tijdens de schoolgaande weken van ma, di, do geopend van 15.00-18.30 uur. Op  
woensdag en vrijdag vindt de BSO plaats bij locatie Dikkertje Dap, de VSO (voorschoolse opvang)  
van 07.00- 08.30 uur vindt ook plaats bij Dikkertje Dap. 
Welke dagen de vakantie BSO geopend is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 
 

VERVOER 
Per dag is er een vaste pedagogisch medewerker die de kinderen ophaalt. Op  
school is een verzamelpunt waar we op elkaar wachten.  
 

DAGINDELING 
VSO (voorschoolse opvang)   
Kinderen kunnen in de groep lekker gaan spelen of kleuren.  
Wanneer de school start worden de jongste kinderen in de eigen klas gebracht en de oudere kinderen 
gaan zelf naar de klas. Hierover zijn speciale afspraken gemaakt met de scholen. Wanneer ouders evt.  
bijzonderheden hebben die doorgegeven moeten worden aan de juf/meester kan dit door de pedagogisch  
medewerkster die naar school brengt gedaan worden. 
BSO (na schooltijd) 
Bij de BSO vanaf 15 uur beginnen we met drinken en fruit. Onder het drinken kunnen de kinderen  
vertellen over belevenissen op school of thuis en wordt besproken welke activiteiten aangeboden  
worden bij de bso en gevraagd wat de kinderen na het drinkmoment gaan doen. Er wordt altijd 1  
begeleide activiteit binnen en 1 begeleide activiteit buiten aangeboden.  
 

We gaan sowieso allemaal even naar buiten om een frisse neus te halen. 
Rond 16.30 uur is er drinken en koek voor de liefhebbers.  
De kinderen kunnen vanaf 17.00 uur worden gehaald door de ouders. Aan ouders wordt kort verteld  
hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard 
mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.  
 

VAKANTIEBSO 
Voor de schoolvakantie volgen wij regio Noord en kunnen ouders vakantieopvang afnemen.  
Per schoolvakantie geven ouders, middels ons digitale kindplanningsysteem, uiterlijk twee weken  
vantevoren hun opvangwensen door. 
Welke dagen de vakantieBSO geopend is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 
In de vakantie hebben wij diverse activiteiten voorbereid die we in activiteitenblokken aan de kinderen  
aanbieden. Het is mogelijk de gehele dag af te nemen of alleen dit activiteitenblok.  

 
CONTRACTINFORMATIE REGULIERE BSO  
Een bso-contract is een 40 wekencontract; het betreft de schoolgaande  
weken. Een bso-contract kan in vaste dagen of als flexibele opvang afgenomen 
worden.  
 

MEER INFORMATIE 
 

Naast BSO biedt Stichting Welluswijs ook dagopvang (0-4 jarigen) en peuterspeelzaal ter voorbereiding op het basisonderwijs 
(2-4 jarigen) aan.  
Wilt u meer informatie over een van de opvangmogelijkheden, neem dan contact op met Miranda Jager,  
clustermanager van de kinderopvang St Welluswijs via m.jager@welljswijs.nl / 0643230755. Hoofdstuk 7: AANMELDING 
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Aanmelding van nieuwe kinderen 
 
Voordat u uw kind bij ons op school aanmeldt, willen wij u graag in een persoonlijk gesprek en tijdens een rondleiding 
voorlichten over het onderwijs op onze school. Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Als u besluit om voor het onderwijs aan onze school te kiezen, wordt u verzocht een inschrijfformulier in te 
vullen en te ondertekenen.  
Als de aanmelding een (bijna) 4-jarige kleuter betreft, maken we een afspraak voor een aantal kennismakings- 
bezoekjes (maximaal vijf dagdelen). Het kind kan dan al een beetje wennen  aan “het naar school gaan”. Na de vierde 
verjaardag wordt uw kind in groep 1 geplaatst. 
De eerste drie weken zal uw kind alleen de ochtenden de school bezoeken omdat in de praktijk is gebleken dat dit al intensief 
genoeg is. Na drie weken komt uw kind ook op dinsdag- en donderdagmiddag naar school. Maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag heeft het altijd vrij. 
Kinderen die vier jaar worden in de periode van zes weken voor de zomervakantie komen alleen voor gewenning op school 
maar komen pas na de zomervakantie in groep 1. De laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd drukke weken en dan is 
het moeilijk deze kinderen die aandacht te geven die ze nodig hebben. 
De stichting Chrono heeft een beleidsstuk “Aanname en verwijdering van kinderen”. Dit beleidsstuk is in te zien bij de directeur 
van de school.  
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Hoofdstuk 8: ZORG 

 
Zorgverbreding 
Op De Groen wordt veel aandacht aan zorgverbreding besteed. Zorgverbreding is een verzamelnaam voor alle extra hulp en 
contacten waarover wij kunnen beschikken. Deze zorgverbreding wordt gecoördineerd door de intern begeleider. Dat is een 
collega die de hulp aan kinderen stuurt en bewaakt. Dit wordt op onze school gedaan door Daniëlle Bunnik. 
 
De intern begeleider heeft een brede  en verantwoordelijke taak die bestaat uit 

• Observatie van leerlingen;  

• Zorg dragen voor de dossiers van de zorgleerlingen 

• Afnemen van diagnostische toetsen bij individuele kinderen 

• Interpreteren van de toets uitslagen en hulp organiseren voor opvallende kinderen 

• Adviseren bij het opstellen van groepsoverzichten, groeps- en handelingsplannen  

• Voorbereiden en organiseren van groeps- en leerling besprekingen 

• Coachen en begeleiden van leerkrachten 

• Zorg dragen voor het nakomen van de gemaakte afspraken 

• Het voeren van gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders over de zorg 

• Ontwikkelingen volgen en aansturen m.b.t. de leerlingenzorg op school 

• Contacten met externe deskundigen rond de zorg.  
Wanneer leerlingen extra hulp nodig hebben, zal dit voornamelijk door de eigen leerkracht gegeven worden. Binnen een 
handelingsplan kan ook de hulp van een remedial teacher ingeschakeld worden. De r.t. (remedial teaching) wordt dit jaar 
verzorgd door Juf Bernice van der Veen . Zij begeleidt individuele of groepjes leerlingen volgens een in het groepsplan 
beschreven aanpak. Wanneer een kind op deze wijze extra hulp krijgt, worden de ouders hierover vooraf geïnformeerd. Voor 
enkele leerlingen krijgen we extra middelen vanuit het samenwerkingsverband. Dit noemen we arrangementen. Deze kinderen 
worden begeleidt door juf Zjoske Arkes en Juf Leanne Schippers  
 
Passend onderwijs 
Onze school is aangesloten bij  het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit 
samenwerkingsverband (SWV) bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Coevorden-Hardenberg” wordt gevormd door de 
Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg. Doel van het 
samenwerkingsverband en de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is de ondersteuning zodanig te organiseren dat leerlingen, 
zolang dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven. 
Binnen het SWV is een doorgaande lijn in de ondersteuningsvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een 
ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. 
De “Afdeling Coevorden- Hardenberg” stimuleert de daartoe al in gang gezette ontwikkeling waarbij scholen en de individuele 
leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van met 
name die kinderen die extra ondersteuning behoeven. Ook kinderen die meer dan gemiddeld getalenteerd zijn, maar 
desondanks belemmeringen ondervinden in hun ontwikkeling krijgen de laatste jaren daarbij expliciet aandacht.  Het zal 
duidelijk zijn dat de vertaling van de "grote lijn" per school verschillend is. Elke school ontwikkelt een eigen leercultuur 
(pedagogisch en didactisch) waarin de betrokken school zelf verantwoordelijk is voor de professionalisering en 
kwaliteitsverbetering.  
Binnen de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” fungeert de S.B.O De Oase als een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen 
waarvoor binnen de eigen school de condities voor een goede afstemming op de onderwijsbehoeften onvoldoende zijn. 
Bovendien is er in zowel Coevorden als Hardenberg (= Dedemsvaart)  een speciale deeltijd-voorziening (een dagdeel per week) 
voor excellente leerlingen. (Zie ook voor andere activiteiten van de Afdeling Coevorden-Hardenberg: 
http://www.veldvaartenvecht.nl/regio-s/hardenberg/organisatie-hardenberg ).  
 
“Het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven of wordt aangemeld is verantwoordelijk voor een goed 
onderwijsaanbod ook wanneer uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs.”  
 
Geen mens is het zelfde en ook als het op leren aankomt bestaan er grote verschillen. In onderwijs en opvoeding houden 
ouders en leraren meestal vanzelfsprekend rekening met die verschillen en stemmen zij als het even kan hun complimentjes, 
correcties, verwachtingen en doelen af op hun kind of de betreffende leerling. Ieder kind vraagt in onderwijs en opvoeding als 
het even kan “maatwerk” van de opvoeders. In de “gewone” school voor basisonderwijs betekent dit maatwerk bijvoorbeeld 
dat niet van alle leerlingen na acht jaar onderwijs verwacht mag worden dat zij dan even goed kunnen rekenen of lezen. Ook 
de wijze waarop leerlingen zich het rekenen en lezen eigen hebben gemaakt kan erg verschillen. De een heeft op onderdelen 
of de hele linie veel begeleiding of instructie nodig gehad en de ander leek het “aan te waaien”. Voor de meeste leerlingen lukt 
het de basisschool goed om rekening te houden met de wijze waarop kinderen leren. Soms echter vraagt een leerling om goed 
te kunnen leren zo’n gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding dat deze in de basisschool niet meer geboden kan worden. 
In die gevallen is dat de ouders en leraren meestal ook in een vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten 

http://www.veldvaartenvecht.nl/regio-s/hardenberg/organisatie-hardenberg
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worden dat de school onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm waarin 
beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft kan dan verwezen worden naar bijvoorbeeld een 
“speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”.  
Om in die gevallen te voorkomen dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school die goed “past” bij deze leerling 
van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de minister het onderwijs (de scholen voor gewoon onderwijs en de 
scholen voor speciaal onderwijs) de opdracht gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Nu de “wet op passend 
onderwijs” op 1 augustus 2014 van kracht is geworden, is het bestuur van het regulier onderwijs (deze wet geldt voor zowel 
basis- als voortgezet onderwijs) verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat 
ingeschreven of wordt aangemeld “passend onderwijs” te bieden. Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet 
het bestuur een alternatief kunnen bieden waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden.  
 
In onze regio (Coevorden-Hardenberg, Ommen en Slagharen) is deze wet voorbereid door de gezamenlijke besturen van basis 
en voortgezet onderwijs en de besturen van scholen die speciaal onderwijs in en buiten de regio aanbieden. Er is een 
intentieverklaring ondertekend waarin deze besturen verklaren samen te werken voor “passend onderwijs”. De besturen zijn 
hierin bovendien overeengekomen om het passend onderwijs zo “thuis-nabij” mogelijk te realiseren. Voor veel vormen van 
speciaal onderwijs moeten leerlingen nu nog iedere dag naar bijvoorbeeld Zwolle of Emmen reizen. In 2013-2014 is het  
samenwerkingsverband “Veld, Vaart en Vecht” waarin de besturen van onze regio samenwerken, tot stand gebracht. De 
gezamenlijke besturen beschrijven in het “ondersteuningsplan” hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend onderwijs. In 
het verlengde van de vroegere intentieverklaring betekent passend onderwijs voor het SWV Veld, Vaart & Vecht dus onder 
meer dat leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het speciaal onderwijs in de regio terecht moeten kunnen.  
De “ondersteuningsplanraad” (waarin de MR-en van alle besturen vertegenwoordigd zijn) en de betreffende gemeenten 
hebben met het ondersteuningsplan van “Veld, Vaart &Vecht” ingestemd. In het ondersteuningsplan wordt voor twee jaar 
beschreven welke afspraken over passend onderwijs gemaakt zijn, hoe voorkomen kan worden dat de ouders bij het zoeken 
naar een goede school van de ene naar de andere commissie verwezen worden, hoe het speciaal onderwijs zoveel mogelijk 
thuis nabij georganiseerd kan worden en hoe de ouders en leraren bij deze plannen betrokken worden. 
Ouders van leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen staan op basis van dit plan niet alleen in het 
zoeken naar een goede onderwijsvoorziening voor hun kind. Het bestuur van de school blijft - ook wanneer de school zelf het 
gewenste niet kan leveren - verantwoordelijk voor een goed passend alternatief. In het Afdelingsplan van onze “Afdeling 
Coevorden-Hardenberg” wordt de wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als partners samenwerken nader 
geconcretiseerd. Zowel het “ondersteuningsplan” van het SWV Veld, Vaart & Vecht als het “Afdelingsplan” van de Afdeling 
Coevorden-Hardenberg staat op de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht, http://www.veldvaartenvecht.nl.  
  
Commissie voor Arrangeren en Toewijzen (CAT) 
Toewijzen 
De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor 
leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor SBO van de afdeling  (De Oase) kan 
dat ook een school voor speciaal onderwijs (SO) zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij een andere school in aanmerking 
komt als “partner” betrokken bij een eventuele verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken 
deel uit van de CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt dan kunnen zij binnen een 
termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing.  
Bovendien kan school, in overleg met de ouders, hier terecht voor advies.  

 
Arrangeren 
Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling een bijzondere inspanning van de 
school wordt gevraagd (dat wil zeggen dat de basis-ondersteuning zoals deze beschreven is in het 
“schoolondersteuningsprofiel” daarin niet of onvoldoende voorziet) dan kan de school via de eigen orthopedagoog extra-
ondersteuning inzetten. Wat er nodig is voor het kind, de leerkracht en de ouders wordt beschreven in het OPP. De 
schoolbesturen hebben hiervoor van het SWV een budget gekregen en kunnen dit naar eigen inzicht inzetten voor kinderen die 
die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van expertise die de school niet heeft, extra 
handen en /of specifieke materialen. Er wordt ook altijd gekeken of er thuis ook ondersteuning nodig is en dit kan dan 
gerealiseerd worden via jeugdhulp. De school kan  ambulante begeleiding inzetten vanuit de SBO De Oase of vanuit de SO 
scholen ( Kentalis, cluster 3, bijvoorbeeld Boslust en Twijn  en van Ambulant begeleiders (cluster 4) zij hebben ervaring in het 
begeleiden van leerlingen met gedragsproblematiek).  
 
Opzet voor ondersteuning op onze school 

De leerling ondersteuning op de basisschool is een belangrijk aandachtspunt en vormt onderdeel van het toetsingskader van 
de inspectie.  

De leerling ondersteuning is er op gericht om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die daarop zijn aangewezen. Dit kan 
voor van een enkel vak zijn, maar kan ook voor meerdere vakken gelden. Ook kan het zijn dat kinderen op het gebied van 
sociaal emotionele ontwikkeling extra ondersteuning behoeven.  
 

http://www.veldvaartenvecht.nl/
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Leerling ondersteuning is niet alleen bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het leren, maar ook voor kinderen het 
allemaal maar gemakkelijk vinden en misschien wel meer (of hoog-) begaafd zijn. Zij hebben soms ondersteuning nodig. Binnen 
de stichting Chrono is er voor leerlingen die in aanmerking komen voor de “deeltijdvoorziening excellente leerlingen” 
Manifesto opgezet. De leerlingen die daar voor in aanmerking komen gaan een dagdeel daar naar toe. Het onderwijs op de 
eigen school wordt daarom ook in de eigen school het onderwijs op hun specifieke onderwijsbehoefte afgestemd.  
 

Om alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen en hun niveau in kaart te brengen worden de leerlingen getoetst. 
Hiervoor gebruiken wij het toetsen uit het leerlingenvolgsysteem voor. Afgelopen jaar zijn we begonnen met de invoering van 
nieuwe toetsen, DIA genaamd. Deze manier van toetsen paste beter bij ons onderwijs. Ook de DIA toetsen zijn  COTAN 
gecertificeerd.  
Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen voor lezen, rekenen, spelling, woordenschat en sociaal emotionele 
vaardigheden.  
Volgens een toetskalender worden deze toetsen verspreid over het schooljaar afgenomen. We proberen zo nauwgezet de 
ontwikkeling van de kinderen op de betreffende gebieden te volgen. De resultaten van de toetsen worden besproken met de 
betreffende leerkracht en de Interne Begeleider(IB-er). Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke kinderen extra ondersteuning 
nodig hebben, of wat we met de hele klas extra kunnen oefenen. Soms is het een schoolprobleem en wordt er, maar dan in 
teamverband, gekeken naar oplossingen op schoolniveau. Handelingsplannen die naar aanleiding van de analyse van de 
knelpunten worden opgesteld kunnen dus uitgevoerd worden op individueel niveau, dan wel klassen- of schoolniveau. 
Wanneer het om een individuele belemmering gaat kan het nodig blijken om een “individueel ontwikkelingsplan” (OPP) op te 
stellen. Wanneer een leerling op een of enkele vakken de einddoelen voor basisonderwijs waarschijnlijk niet zal bereiken 
wordt er een OPP opgesteld. In een OPP dat altijd in overleg met de ouders wordt vastgesteld wordt gekeken welke 
onderwijsdoelen voor deze leerling prioriteit verdienen om een goede start in het vervolgonderwijs te kunnen maken.  
Extra hulp die geboden wordt noemen we remedial teaching. Op onze school wordt deze extra hulp zoveel mogelijk in de eigen 
groep, door de eigen leerkracht gegeven. We passen deze handelingsplannen gedurende 6 tot 8 weken toe en evalueren 
vervolgens weer de resultaten van de aanpak. Soms komt het voor dat we niet precies weten wat de oorzaak van de uitval is. 
Chrono heeft twee orthopedagogen in dienst bij wie we om advies kunnen vragen. In overleg bepalen we welke ondersteuning 
het best geboden kan worden. Deze gesprekken noemen we consultatiegesprekken. Hierover en over de toepassing van 
handelingsplannen worden ouders van de betreffende kinderen altijd geïnformeerd.  
In enkele gevallen is het noodzakelijk dat de orthopedagoog een beperkt of een uitgebreid onderzoek gaat afnemen. Hiervoor 
wordt altijd toestemming van de ouder(s) gevraagd en voert de orthopedagoog soms voorafgaand aan het onderzoek een 
gesprek met de ouder(s). Het kan zijn dat er een observatie wordt gedaan in de klas of dat het kind wordt getest. De 
orthopedagoog bespreekt met de ouders de resultaten en de adviezen die hieruit voortvloeien. Soms krijgt het kind een 
speciaal lesprogramma. Er wordt dan een nieuw handelingsplan opgesteld, waarin de leerstof in kleine, duidelijke stappen 
wordt aangeboden. We hopen echter dat we door het leerlingvolgsysteem, de leerlingenbesprekingen en de 
consultatiegesprekken, het onderzoeken van kinderen zoveel mogelijk kunnen beperken. 
Kan het kind het niveau van de groep niet volgen en is zittenblijven geen optie en verwijzing naar speciaal basisonderwijs niet 
aan de orde, dan is het mogelijk een kind op een zgn. tweede leerweg te zetten. Dat wil zeggen dat het kind dan losgekoppeld 
wordt van de reguliere reken-, taal- of leeslessen en deze op eigen niveau gaat volgen. Dit betekent, dat de einddoelen voor dit 
vak anders worden dan bij de overige leerlingen. Voor deze leerlingen wordt altijd een individueel 
“ontwikkelingsperspectief”(Zie OPP) opgesteld.) Dit alles gebeurt in overleg met de orthopedagoog.  
 

Mocht na alle ondersteuning blijken dat het beter is om een kind toch te verwijzen naar een speciale school voor 
basisonderwijs, dan zal het kind eerst bij de CAT moeten worden aangemeld. De CAT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is 
tot een speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs.    
Ook kinderen met een handicap worden soms op de basisschool toegelaten, mits de handicap dat toelaat en/of de school in 
staat is de gevraagde ondersteuning te bieden. Deze kinderen moeten namelijk vaak speciaal begeleid worden.  
 
Ondersteuningsteam 
Aan alle basisscholen van de Afdeling Coevorden-Hardenberg is een ondersteuningsteam verbonden.   
In het ondersteuningsteam worden vragen van school en/of ouders over de ontwikkeling van kinderen besproken. Daarbij 
hebben we het vooral om vragen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.   
Bij een ondersteuningsteambespreking zijn altijd de IB-er, “Samen Doen” medewerkers (jeugdverpleegkundige en 
schoolmaatschappelijk werker), orthopedagoog, leerkracht(en) en ouders aanwezig. Afhankelijk van wat de vraag is, kunnen er 
nog andere deskundigen aanwezig zijn bij de bespreking.  
Doel van de bespreking is om samen na te gaan wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind zich goed kan (blijven) 
ontwikkelen. Dat gebeurt natuurlijk altijd in nauw overleg met de ouders.  
Wanneer de school een kind wil bespreken in het ondersteuningsteam wordt hier altijd vooraf schriftelijk toestemming 
gevraagd aan de ouders.  
 
Samenhang met het Afdelingsplan 
Zoals u al hebt kunnen lezen maakt onze school deel uit van de Afdeling Coevorden-Hardenberg van het SWV Veld, Vaart & 
Vecht. Een aantal directeuren van de deelnemende scholen vormen samen een stuurgroep en deze stelt jaarlijks een 
zogeheten Afdelingsplan voor de Afdeling Coevorden-Hardenberg op. In dit plan staat beschreven wat er binnen de Afdeling 
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allemaal gedaan wordt voor de leerlingen die extra-ondersteuning behoeven en hoeveel geld de scholen hier voor krijgen. De 
afzonderlijke scholen stellen bovendien een eigen “schoolondersteuningsprofiel” op. Hierin beschrijft de school de wijze 
waarop de ondersteuning in de school vorm en inhoud krijgt, welke “basis-ondersteuning” wordt geboden en hoe de “extra-
ondersteuning” binnen de school wordt ingezet en welke de grenzen m.b.t. de afstemming binnen de school van toepassing 
zijn.  
Zowel het “Afdelingsplan” als het “Schoolondersteuningsprofiel” liggen voor belangstellenden op school ter inzage. 
Tevens kunt u deze downloaden via de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht.  
 
Ons beleid is erop gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.  Dit hebben we binnen 
onze school op verschillende manieren vormgegeven, zoals een goed systeem voor ondersteuning, een positief pedagogisch 
klimaat en zelfstandig werken binnen de groepen en een passend leerstofaanbod.  
In principe zijn ook kinderen met een handicap welkom op onze school. 
Wij vinden dat elk kind in beginsel de mogelijkheid moet hebben om samen met de vriendjes en vriendinnetjes uit de eigen 
leefomgeving naar school te kunnen gaan 
De ondersteuning op onze basisschool is over het algemeen voldoende om onze leerlingen op te vangen binnen de eigen 
school. Voor kinderen met een handicap is deze ondersteuning echter niet altijd toereikend. Hiervoor kunnen wij wanneer wij 
denken dat met extra-ondersteuning (een arrangement) een leerling wel binnen de school kan blijven “extra-ondersteuning” 
aanvragen bij het ondersteuningsteam. Bij elke aanmelding van een leerling met een handicap zullen we opnieuw de afweging 
maken of onze school met deze extra faciliteiten in staat zal zijn om de extra ondersteuning die dit kind nodig heeft te bieden. 
Als gedurende de schoolloopbaan wordt geconstateerd dat een leerling voor een arrangement in aanmerking komt, wordt ook 
de afweging gemaakt of onze school de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft kan bieden.  
Bij deze afweging spelen de volgende factoren een rol: 

• De omvang en de aard van de pedagogisch didactische behoefte van het aangemelde kind. 

• De mogelijkheden van de school. (Die worden mede bepaald door bv: het aantal leerlingen dat is aangewezen op 
extra-ondersteuning dat we al begeleiden op onze school, de groepsgrootte, eventuele combinatiegroepen, 
toegankelijkheid van het schoolgebouw etc.) 

• De mate waarin wij een beroep kunnen doen op specialistische hulp van de betrokken SO-school of andere externe 
instanties 

Onze school heeft de aanmeldingsprocedure van kinderen met een handicap vastgelegd in een protocol. Wanneer u uw kind 
wilt aanmelden op onze school kunt u contact opnemen met de directeur. Hij/zij zal u dan informeren over deze procedure. 
 

Onze school heeft de aanmeldingsprocedure van kinderen met een handicap vastgelegd in een protocol. Wanneer u uw kind 
wilt aanmelden op onze school kunt u contact opnemen met de directeur. Hij/zij zal u dan informeren over deze procedure. 
 

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 
Omdat we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/ verzorgers op eigen initiatief en voor eigen 
rekening c.q. op medische indicatie, extra hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er beleid 
opgesteld voor alle scholen van de Chrono getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". 
Het bevoegd gezag staat in principe afwijzend ten opzichte van externe hulp onder schooltijd in en buiten de school.  
Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt, mits het dan gaat om 
behandeling door een geregistreerde, erkende behandelaar. 
In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een "verklaring 
van vrijwaring van verantwoordelijkheid" aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school 
c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe 
hulpverlener geleverde diensten en/of producten. 
 
U vindt de beleidsnotitie op de website van de CHRONO en van de school. 
 

Manifesto: klas voor hoogbegaafde kinderen 
In samenwerking met Chrono, Fiers, De Oosthoekscholen en op CNBS Windesheim, CBS De Fontein, CBS De Wiekslag, CNBS De 
Wegwijzer zijn bovenschoolse ploeter(plus)klassen voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8 opgezet. Manifesto is 
een uitbreiding van ons aanbod op school om aan de onderwijsbehoeften van die kinderen te kunnen voldoen. 
  

Om geplaatst te kunnen worden in een van de Manifestogroepen, zijn er door een werkgroep criteria opgesteld waaraan de 
kinderen moeten voldoen.  Kinderen moeten op hun eigen school al veel uitdaging hebben gekregen, blijkt dit echter niet 
voldoende, dan is er plek bij Manifesto. Daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke karaktereigenschappen en leerling 
kenmerken. Kinderen moeten een duidelijke hulpvraag hebben om naar Manifesto toe te mogen gaan.  
  

Excellente kinderen hebben dezelfde behoeften als alle leerlingen. Voor hen is leren dat ook: oefenen met wat je nog niet 
kunt, grenzen verleggen en fouten maken. Ook zij moeten een wezenlijke inspanning kunnen leveren, zich soms gefrustreerd 
voelen, niet altijd meteen succesvol zijn en studievaardigheden ontwikkelen. Het trainen van deze executieve functies is een 
belangrijk onderdeel bij Manifesto.  
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Daarnaast zijn contacten met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk, omdat deze de mogelijkheid bieden sociale competenties 
op het eigen niveau te ontwikkelen. Het is goed om in ontwikkelingsgelijken herkenning te vinden en voor het zelfbeeld te 
ervaren: “Ik ben niet alleen, er zijn meer zoals ik”.  
  

Doel 
Het doel van Manifesto is te voorzien in de onderwijsbehoeften van kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong die meer 
aankunnen dan de verrijkingsstof die in de reguliere groep geboden wordt. 
Deze kinderen kunnen in bij Manifesto samenwerken met andere kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong en op die 
manier meer, op hun niveau, uitgedaagd worden. De onderwerpen en methoden die worden aangeboden, worden gebruikt als 
aanzet en verrijking van het onderwijspakket dat in de reguliere klas wordt aangeboden. Door gebruik te maken van een 
digitale leeromgeving, kunnen de kinderen ook vanuit hun eigen scholen contact met elkaar hebben als zij niet bij Manifesto 
zijn.  
  

Het lesaanbod 
Het aanbod in de plusklas is verdeeld in twee blokken. We beginnen de dag met sociaal en emotionele ontwikkeling van de 
kinderen door bijv. het aanbieden van lessen filosofie en het trainen van executieve functies. In de loop van de ochtend komt 
de cognitieve ontwikkeling aan bod. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Plannex en chessity, waardoor ook een digitale 
leeromgeving beschikbaar is. Een ander belangrijk onderwerp is leren leren. De kinderen krijgen, vanuit Manifesto, opdrachten 
mee om op de basisschool verder uit te werken. De vereiste tijd op de eigen school is 4 uur.  
Er wordt bij Manifesto geen gebruik gemaakt van verrijkingswerk dat ook op de basisscholen van de kinderen aanwezig is.  
  

In de Manifestogroepen komen de kinderen iedere woensdagmorgen met gelijkgestemden bij elkaar. De klassen zijn 
gehuisvest in CBS De Marsweijde in Hardenberg, gbs De Morgenster in Hardenberg en de Pickardtschool in Coevorden. 
  

 

“Anders denken...” 
 

Om (hoog)begaafde leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden, hebben we zowel binnen- als buiten de klas mogelijkheid 
om extra/verdiepende opdrachten te bieden.  
Op dinsdag is er daarom 'anders denken'. Bij anders denken, werken we aan: leren leren, trainen van executieve functies, 
creatief denken, samenwerken en eigen leerdoelen. Dit wordt gegeven door juf Leanne Kroes, zij is specialist excellent talent 
en hoogbegaafdheid. In nauw overleg met de eigen leerkracht wordt onderwijs op maat gegeven waarbij de leerkracht 
wekelijks een verslagje krijgt over de voortgang van de leerling zodat er ook de rest van de week ook aandacht kan worden 
besteed aan een bepaald doel in de eigen klas. Voor vragen kunt u terecht bij juf Leanne. 
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Hoofdstuk 9: DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 
Wat is kwaliteit? 
Wanneer we over resultaten spreken, komt de kwaliteit van ons onderwijs ter sprake. Dit is geen objectief begrip. Op elke 
school zitten kinderen met verschillende talenten en mogelijkheden. Het milieu waaruit een kind komt, kan een belangrijke rol 
spelen. Bovendien kan elke school zijn eigen accenten leggen op datgene wat het onder kwaliteit verstaat.  
Op onze school is de kwaliteit van het “leren leven” het belangrijkst. Dit is iets wat niet in cijfers is uit te drukken. Normen en 
waarden in het leven zijn belangrijker dan dat scholen concurreren en de prestaties van de leervakken breed gaan uitmeten en 
vergelijken. Wanneer we spreken over opbrengsten van ons onderwijs, dan hopen we dat de kinderen tijdens hun 
schoolloopbaan en in hun leven daarna zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en de ander, respect hebben voor zichzelf en 
de ander, sociaal voelend en behulpzaam zijn. Het ontwikkelen van zelfstandigheid en het samen leren spelen in een goede 
sfeer zijn daarbij van groot belang! 
 
Leerresultaten 
Vanzelfsprekend willen we goed bijhouden of de kinderen de doelen voor de basisvaardigheden bereiken. Hiervoor gebruiken 
we een registratiesystemen voor o.a. lezen, spelling, rekenen. De scores van de verschillende toetsen laten zien welke kinderen 
een achterstand hebben, of stagneren in de voortgang en welke kinderen een significante voorsprong hebben de zg. 1-plus 
leerlingen. Als het nodig is volgen leerlingen een eigen leerlijn. Het is nl. de bedoeling dat kinderen een ononderbroken leerlijn 
kunnen volgen. Dit kan betekenen dat sommige kinderen een aangepast aanbod krijgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. 
Natuurlijk wordt er eerst d.m.v. handelingsplannen geprobeerd de kinderen bij de groep te houden. Het kan echter ook 
voorkomen dat kinderen meer uitdaging nodig hebben en juist verdieping aangeboden moet worden. Aan beide wordt extra 
aandacht besteed. Als blijkt dat voor een toets over de hele linie slecht wordt gescoord, gaan we onderzoeken hoe dit komt. 
Soms zien we dat de gebruikte methode niet meer up to date is en vervangen moet worden. Naast het volgsysteem voor de 
basisvaardigheden, worden van de meeste vakken de leerresultaten bijgehouden. 
 
Als leerlingvolgsysteem gebruiken we de Dia-volgtoetsen. 
Afgelopen jaar zijn we gestart met een nieuw leerling volgsysteem: de DIA TOETSEN. Deze manier van toetsen sluit veel meer 
aan bij onze kijk op onderwijs. Bij de DIA-toetsen vormt de uitslag het startpunt voor leren, leerlingen kunnen laten zien hoe 
ver ze zijn en wat hun sterke en zwakke punten zijn.. Zo kunnen we iedere leerling laten groeien! Daar waar nodig worden 
plannen opgesteld om individuele of groepsresultaten te verbeteren. 
De groepsresultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd en in de groepsbesprekingen besproken. Dia-volgtoetsen zijn 
methode-onafhankelijke volgtoetsen, waarmee de school de ontwikkeling van uw kind volgt en weet aan welke aspecten 
eventueel nog gewerkt moet worden om het gewenste niveau te behalen.  
In het basisonderwijs heeft Diataal vier volgtoetsen: Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord (woordenschat), Diaspel 
(taalverzorging) en Diacijfer (rekenen).   
Dia staat voor  
Adaptief  Bij de toetsen Diatekst en Diacijfer wordt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau getoetst.   
Digitaal   Alle toetsen worden digitaal afgenomen.  

De toets scores worden digitaal geleverd aan de leerkracht in Dia-groeiwijzer. Zie afb. 
diagnostisch.  Ze laten zien wat de sterke en zwakken punten van leerlingen zijn. Zo kunnen we iedere leerling laten 

groeien! 
 

 
 
Streefscores  
Voor iedere leerling worden streefscores gegeven, de score die past bij een gemiddelde leerling op dat moment. De school kan 
per leerling instellen of de streefscore op laag - gemiddeld - hoog staat, zodat iedere leerling kan blijven groeien op zijn eigen 
manie 
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Het afgelopen jaar hebben 18 leerlingen van “ 8 hun basisschoolloopbaan afgesloten.  
 

Tabel I: schooladvies  
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Hoofdstuk 10: OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

 
Huiswerk 
Omdat het voortgezet onderwijs al vrij snel veel van de leerlingen gaat eisen, laten wij ze in de laatste leerjaren al wat aan het 
huiswerk wennen. Meestal is dit topografie, leerstof van geschiedenis en aardrijkskunde en spelling. Het maken van 
werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten hoort hier ook bij. Meestal is het huiswerk zelfstandig te doen en heeft 
de leerling er weinig hulp bij nodig. Sommige leerlingen kunnen wel wat extra stimulans gebruiken. We vragen daar uw hulp en 
begrip voor. 
 
Eerste gesprek 
In november houden we met alle ouders van de leerlingen van groep 8 een verkennend gesprek over de mogelijkheden van 
het kind.  
 
Informatieavond 
Ieder jaar organiseren we in januari voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 een informatieavond. / infomarkt. Op 
deze avond wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs uitgelegd. Een vertegenwoordiger van een van de scholen van 
voortgezet onderwijs hier ter plaatse vertelt het een en ander over het vervolgonderwijs. Ouders en kinderen hebben in ieder 
geval de gelegenheid om vragen te stellen. 
  
Bezoek aan VO-scholen 
Op uitnodiging bezoekt groep 8 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs . De bedoeling is dat ze zich dan kunnen 
oriënteren naar welke vervolgschool ze willen. Voor de ouders is er ’s avonds gelegenheid samen met de kinderen om een 
kijkje te nemen in de betreffende scholen. 
 
Gegevensverzameling en overdracht BAO-VO.  
Elk jaar is er twee keer overleg tussen de basisscholen en de scholen voor voorgezet onderwijs in Dedemsvaart. Ook zijn er met 
de VO scholen in Ommen en Hardenberg) afspraken gemaakt over de informatie die overgedragen wordt bij de aanmelding 
van uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs.  
Uitgangspunt daarbij is dat alle kenmerken die belangrijk zijn voor het leren in beeld gebracht worden. Op basis daarvan wordt 
bekeken welk onderwijs het beste bij uw kind past. Alle scholen zijn het erover eens dat een paar cijfers van een toets niet 
voldoende zijn om een beslissing over de vo-keuze te kunnen nemen.  De afspraken die gemaakt zijn, garanderen dat er een 
goede afweging wordt gemaakt. 
Het gaat dan om: 
- De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem over technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en over de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  
- De gegevens van een IQ-test (NIO), die in groep 8 voor alle kinderen wordt afgenomen. De test wordt afgenomen door de 

IJsselgroep, die daarbij ook een vo-advies geeft.  
- Wij geven als basisschool ook een advies welk schooltype in het VO ons het beste lijkt voor uw zoon of dochter. 
- En “Last but not Least”  uw mening over de schoolkeuze is van belang; ook u kunt uw gewenste VO-schooltype aangeven. 
 
Op deze manier hopen we te bereiken dat de juiste gegevens meteen bij het vo bekend zijn.   
Extra testen en toetsen op het VO zijn dan vaak niet meer nodig.  
Alleen bij twijfelgevallen zal het misschien nodig zijn nog eens een andere test of toets af te nemen in de aanmeldingsperiode 
of in het begin van leerjaar 1 op het VO.  
 
Tweede gesprek 
In februari/maart houden we een tweede gespreksronde. Hierbij leggen we het schooladvies, de toets uitslagen en de wensen 
van ouders/kind naast elkaar om tot een definitieve keuze te komen. Mochten we er in dit gesprek niet uitkomen, dan maken 
we na een bezinningsperiode een afspraak voor een afsluitend gesprek. 
Voor 1 april moet de keuze bij het vervolgonderwijs binnen zijn. 
  
Eindtoets  
In april wordt nog de verplichte eindtoets afgenomen. Deze is niet van invloed op de keuze voor het voortgezet onderwijs. 
Alleen wanneer een kind een duidelijk hogere score op de eindtoets heeft dan verwacht kan de geadviseerde keuze in overleg 
met de ouders worden aangepast. 
Onze school gebruikt “Route 8” als eindtoets. Wij scoorden hierbij boven het landelijk gemiddelde. 
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Hoofdstuk 11: DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL 

 
Het komend schooljaar werken we aan: 
 

Samenwerken aan Bѐta Burgerschap  
Groep 7 en 8 werken ook dit jaar allebei aan één thema in het kader van Bèta Burgerschap. 
Groep 7 behandelt de lessenserie afvalwater en groep 8 houdt zich bezig met textiel. Vooral het leren  redeneren en 
argumenteren zijn belangrijke leerdoelen. Dit is een project waarin vijf bedrijven, het lectoraat Waterschap, acht PO en drie 
VO scholen, Saxion Hogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente samenwerken aan een programma 
van leeractiviteiten bèta en techniek. Het wordt een bèta en techniekprogramma dat niet alleen beroepsvoorbereidend is, 
maar ook burgerschapsvormend. 
 
Oriëntatie op thematisch werken 
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de zaakvakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis geïntegreerd te 
geven. In de loop van het jaar zal duidelijk worden welke werkvorm hiervoor wordt gekozen. 
 
Registratiesysteem groep 1 en 2 
Groep 1 en 2 gaan verder met het verder uitwerken met ons digitaal registratiesysteem een systeem dat aansluit bij ons 
administratieprogramma Parnassys. 
 
Coöperatief leren nieuwe stijl 
Wij werken al jaren met de vormen van Coöperatief leren. Afgelopen jaar hebben we als team in drie kennisgemaakt met 
nieuwe werkvormen en met coöperatief leren binnen brein leren.  
 
Engels 
Er wordt gekeken hoe we het vak Engels bij ons op school kunnen gaan uitbreiden naar de onderbouw met als doel het 
vakgebied aan te bieden vanaf groep 1 t/m 8.  
Nu wordt er al gezongen, spelenderwijs kleuren geoefend enz. We willen dit echter structureel gaan doen. Er wordt bekeken 
via welke methode we dit het best kunnen gaan doen. 
 
Typecursus voor groep 6 t/m 8 
Typen is niet meer weg te denken, en wordt voor kinderen steeds belangrijker. Met het programma Typeschool bieden we de 
leerlingen van de groep 5 onder schooltijd een officieel typediploma te halen. De leerlingen uit de groepen 6 7 en 8 die het 
afgelopen jaar nog geen typediploma hebben gehaald kunnen ook nog weer en poging doen 
 
Nascholing 
De nascholing is te verdelen in teamgerichte scholing en individuele scholing. Dit jaar gaan we de volgende cursussen volgen: 
 

 Teamgerichte nascholing 
Hieronder vallen alle cursussen die gevolgd worden met het hele team.  

1. KiVa  
2. Nieuwste inzichten op het gebeid van het leesonderwijs 
3. Nieuwste inzichten op het gebied van het Rekenonderwijs.  
4. Nieuwste inzichten op het gebied van herkennen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  

 
Aan scholing hangt een prijskaartje. Daarom maken we ieder jaar een scholingsplan en kijken we welke cursussen het best 
passen bij de zaken waar we mee bezig zijn. Dit plan wordt naast het beschikbare budget gelegd en (indien nodig)  worden 
keuzes gemaakt. 

 
Chrono academie 
Via de Chrono-academie en via e-learning kunnen we allerlei cursussen volgen. Dit kan individueel gedaan worden maar ook 
als team. Alle leerkrachten volgen in ieder geval allemaal één cursus naar keuze. 

 
Evaluatie van de resultaten van ons onderwijs 
Bij deze evaluatie gaat het erom dat we aangeven of en in hoeverre we de gewenste resultaten hebben bereikt als gevolg van 
de gekozen organisatie en de inhoud van het onderwijsleerproces. Het is een kritische beschouwing van het door een 
leerkracht of het team ingerichte leerproces. Het gaat over vragen als: 

• hebben we de juiste leerstof gekozen; 

• hanteren we de juiste instructie 

• was de groepering van de kinderen juist 

• hebben we het goede onderwijsleerpakket 
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• hebben we er voldoende tijd aan besteed 
 

Om hier achter te komen, gaan we als volgt te werk: 
 

• De directie ziet erop toe dat we binnen de afgesproken kaders werken; De borgingsdocumenten zijn hierbij leidraad. 

• De leerkrachten doen verslag van hun werk in de groep in de teamvergadering; 

• We nemen gestandaardiseerde toetsen af. De gegevens worden geanalyseerd. Er wordt nagegaan wat de consequenties 
daarvan zijn voor het onderwijs op groeps- en schoolniveau. Dit wordt opgenomen in het actieplan. 
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Hoofdstuk 12: DE ACTIVITEITEN VAN DE KINDEREN ( leerstofaanbod) 

 
Activiteiten in de onderbouw 
Vooral in groep 1 is het spelen het belangrijkst. De kinderen leren daar, wat het is om een hele dag in een groep te zijn en wat 
de school van hen vraagt. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. We zorgen ervoor dat de kinderen nog 
zoveel mogelijk kleuter mogen zijn .De aanpak in de groepen  1 en 2 verschilt daardoor van die van de andere groepen. Het 
werken gebeurt vanuit de kring. Hier begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. In de kring vinden 
o.a. de volgende activiteiten plaats: godsdienstige vorming, taalactiviteiten (voorlezen, vertellen e.d.) en muzikale vorming. 
Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt in de hoeken, aan de tafels in het lokaal en op het schoolplein. In de groepen  1 en 2  
komen de vakken in samenhang aan de orde, meestal aan de hand van een thema (bijv. de winkel, het voorjaar, een baby). Er 
is elke dag ruimte voor bewegingsonderwijs. Bij mooi weer op het schoolplein, waarvoor in het schuurtje allerlei leuk 
spelmateriaal staat. Eén keer per week is de gymles in de gemeenschapsruimte.  Daar kunnen we spannende speel- en 
klautertoestellen opbouwen, of een spelles of kleutergym geven. 
In groep 2 wordt er gericht gewerkt aan een aantal voorwaarden die belangrijk zijn voor het leren lezen, schrijven en rekenen. 
In de lees/schrijfhoek zijn hiervoor allerlei materialen. In de tweede helft van groep 2 komen deze voorwaarden scheppende 
activiteiten steeds vaker voor.  
We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in de kleutergroep verblijft. Succesvol doorlopen naar groep 3 lukt pas als 
een kind hier aan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2 dan jarenlang op de tenen de school doorlopen.  
 
Leerlijnen  
Om dat we de geen toetsen bij kleuters afnemen werken we met een door de Expertgroep Toetsen PO) goedgekeurd 
observatie-instrument. De Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) zijn positief beoordeeld de Expertgroep Toetsen 
PO)  
 
Om te kunnen voldoen aan de kerndoelen voor groep 1 en 2 maken we ook gebruik van de methode Schatkist. Hierin komen 
alle ontwikkelingsaspecten aan bod die van belang zijn voor een doorgaande ontwikkeling van de kleuter. 
 

Basisvaardigheden en vakgebieden 
 

Lezen  
We beginnen bij ons op school met het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Als methode gebruiken we “Veilig leren lezen”. 
(KIM versie) 
 
Er wordt aangesloten bij wat de kinderen in groep 2 al geleerd hebben. Niveauverschillen worden opgevangen door de leerstof 
verschillend te laten verwerken. De leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen extra oefen- of verrijkingsstof 
aangeboden. 
Na groep 3 wordt het lezen opgesplitst in de volgende onderdelen:  

 voortgezet technisch lezen (volgens de methode “Estafette”) 

 begrijpend en studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Leeslink 
 

Schrijven  
Met het leren schrijven van de letters beginnen we in groep 3. We leren schrijven in samenhang met het lezen, nadat in groep 
2 allerlei voorbereidende motorische oefeningen zijn gedaan. De geleerde woordjes gaan we meteen in schrijfletters schrijven. 
Hiermee ondersteunen lees- en schrijfonderwijs elkaar.  
In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd, daarnaast wordt er veel geoefend in duidelijk en netjes schrijven. Het eigen 
handschrift wordt verder ontwikkeld in de daaropvolgende groepen. In het begin schrijven de kinderen met driekantige 
potloden, later met vulpen. Als methode gebruiken we “Schrijven in de basisschool”.  
 

Snappet 
We werken in de groepen 5, 6, 7 en 8 met Snappet. Dit houdt in dat de verwerking van rekenen, taal en spelling gebeurt op 
een tablet. De opgaven uit onze reken-, taal- en spellingsmethode worden gemaakt op het tablet. De kinderen zien 
onmiddellijk of het antwoord goed of fout is.  
De leerkracht ziet in één oogopslag zien hoe een kind de opdrachten maakt en hoe ver het al met de opgaven is. Deze manier 
van werken is adaptief. Dit betekent dat de opgaven zich automatisch aanpassen aan het niveau van het kind. Maakt het kind 
in een bepaald soort sommen nog vaak fouten dan worden deze telkens opnieuw aangeboden. Maakt het de sommen in één 
keer goed dan gaat het verder of verdiepen. 
In groep 5 t/m 8 gebruiken een Chromebook .  
 
Taal   
Met de taalmethode Staal Taal beginnen we in groep 4. Deze methode past goed bij ons onderwijsconcept. We vinden het 
belangrijk dat kinderen zich goed leren uitdrukken, dat ze goed leren luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop 
goed antwoord kunnen geven. We leren ze ook hun eigen mening onder woorden te brengen en deze te verdedigen, zowel 
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schriftelijk als mondeling. Verder vinden we het belangrijk dat kinderen foutloos leren spellen. We streven er ook naar dat 
kinderen een aantal taalkundige principes en regels hanteren.  
 

Engels   
Bij het onderwijs in de Engelse taal leren de leerlingen op een eenvoudig niveau deze taal te gebruiken als “wereldwijd” 
communicatiemiddel. Het accent ligt op praktische omgangstaal. We gebruiken de methode “Take it easy”. Komend schooljaar 
oriënteren we ons op welk schoolbreed programma het beste past binnen onze school. Om hier een goede keus in te maken 
zullen verschillende methodes uitproberen.  
 

Rekenen 
Het rekenonderwijs in groep 3 sluit aan op wat de kinderen in groep 1-2 geleerd hebben. Als methodelijn gebruiken we de 
nieuwste versie van de methode “Rekenrijk”, deze lijn van praktische problemen in het dagelijks leven (toegepast rekenen). 
Het onderwijs is erop gericht kinderen te stimuleren in het zoeken naar eigen oplossingsmethoden. We proberen de leerlingen 
zoveel mogelijk inzicht bij te brengen door tijdens de lessen de problemen aanschouwelijk en inzichtelijk te brengen. Daarnaast 
vormt ook het cijferend rekenen een belangrijk onderdeel van het rekenonderwijs.  
 

Wereldoriëntatie 
Wij zijn ons op dit moment aan het oriënteren hoe we de wereld oriënterende vakken gaan aanbieden. De proefperiode met 
Faqta is afgerond. We gaan voorals nog weer terug naar Naut Meander en Brandaan. In de loop van dit schooljaar zullen we 
andere thematische geïntegreerde aanpakken uitproberen. We vinden het belangrijk dat kinderen op een onderzoekende 
manier kennis en inzicht verzamelen. Daardoor zijn leerlingen gemotiveerd met de opdrachten en onderzoeken bezig en jij 
krijgt de ruimte om in te spelen op leervragen van kinderen.  
 

Wetenschap en Techniek 
Techniek is geïntegreerd in verschillende vakken. Zo wordt er aan techniek gewerkt binnen de creatieve middagen, tijdens 
rekenlessen en de zaakvakken.  
Het komende schooljaar gaan we verder aan de slag met Wetenschap en Techniek. Het zelf ontdekkend en zelfontwerpend 
leren staan hierbij centraal. We proberen de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. We voelen ons hierbij 
gesterkt door de uitspraak van Confucius: Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat 
het me dóen en ik zal het begrijpen. 
Twee jaar geleden hebben we meegedaan aan een vindplaatsonderzoek van de Technische Universiteit Twente. Er is een 
onderzoek gedaan naar de invloed van de houding van de leerkrachten t.a.v. zelf ontdekkend en ontwerpend leren. Het heeft 
ons inzichten gegeven in ons handelen. Het onderzoek heeft aangetoond dat we op de goede weg bezig zijn en dat de kinderen 
veel leren van hun ontdekkingen. 
Overleggen en samenwerken zijn hierbij onontbeerlijk. Het is prachtig te zien tot welke oplossingen en inzichten de kinderen 
komen. 
In het kader van dit vindplaats gebeuren worden we regelmatig bezocht door scholen die zich aan het oriënteren zijn op het 
gebied van wetenschap en techniek. 
Het afgelopen jaar zijn we voorbeeldschool geworden. Dit leverde een subsidie op van € 5000,- Samen met 32 andere 
voorbeeldscholen in Nederland hebben we twee keer per jaar een overleg om elkaar te inspireren om te blijven vernieuwen. 
Jaarlijks brengen alle groepen in het kader van Techniek een bezoek aan een bedrijf. Eén week voor het bezoek wordt de 
inhoud van een leskist over het betreffende bedrijf behandeld in de klas. De kinderen kunnen vragen die zich bij hen voordoen 
stellen tijdens het bezoek. 
Ieder jaar in maart/april wordt er een projectweek Techniek georganiseerd. Meestal gebeurt dit tijdens de tijdens de 
Techniekweek van de gemeente Hardenberg. Ook dan is het mogelijk bedrijven te bezoeken. We hopen dat kinderen zich 
bewust worden van het belang van techniek en dat zij wellicht belangstelling krijgen voor eventueel een beroep in deze 
richting. 
 

Expressie-activiteiten 
We volgen hierin een doorgaande lijn aan de hand van de methode “Moet je doen” (muziek, drama, tekenen, dans en 
handvaardigheid) 
Voor de groepen 1 t/m 4 is er “creatieve middag” op dinsdag. In gemengde groepjes wordt er gewerkt met verschillende 
handvaardigheidstechnieken. Ouders begeleiden deze groepjes. Zij krijgen vooraf instructie van de leerkrachten. 
Op vrijdagmiddag heeft groep 5 t/m 8 “atelier”. Er wordt gewerkt in vier groepen. Aan bod komen o.a. muziek, drama, textiele 
werkvormen, computeren , diverse handvaardigheidstechnieken (o.a. boetseren, figuurzagen) en techniek (bijv. lego dacta). Na 
vier weken wordt er gerouleerd. 
 

 

Muziek 
In mei 2016 is ons een subsidiebedrag in het kader van Muziekimpuls toegekend. Met dit bedrag konden we de afgelopen drie 
jaar een gedegen muziekprogramma voor alle groepen opzetten. Helaas is de subsidiepot leeg en we zin naarstig op zoek naar 
andere mogelijkheden.  
Wekelijks geven onze leerkrachten muziekles aan de hand van de nieuwe digitale muziekmethode 123Zing.  
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Groep 1/2: brede kennismaking muziek, luisteren naar verschillende soorten muziek  o.a.: voorstelling van het Phion, Orkest 
van Gelderland & Overijssel 
Groep 3: zingen 
Groep 4: Muziek en bewegen 
Groep 5: Muziek zelf spelen en kennismaking instrumenten door samenwerking met Muziekvereniging JUBAL  
Groep 6: Noteren 
Groep 7: luisteren, bezoek aan Couscous met Kaas.  
Groep 8: alle opgedane kennis van muziek komt samen in onze eindmusical. Iedereen doet mee: schoolkoor, 
schoolorkest/band en alle groepen doen mee aan de musical. 
 
We geven muziekles via de methode zing123 en met als extra aanbod Team Talento. Daarnaast staan in de godsdienst 
methode; 'Trefwoord' een aantal christelijke liederen die aangeleerd kunnen worden We geven ieder jaar les waarbij de 5 
onderdelen van muziek aan bod komen; zingen, spelen, bewegen, noteren en luisteren.  
Tot nu toe werd in  groep 5 door muziekdocenten 20 weken lesgegeven zodat kinderen een instrument kunnen leren bespelen. 
Ter afsluiting werd dan een concert gegeven met Jubal en groep 5. In groep 4 wordt een workshop 'boomhackers' afgenomen. 
In de onderbouw wordt TOM gegeven (teamonderwijs op maat) waarbij muziek een vast onderdeel is van het programma. Ook 
hebben we de vrijdag voor de vakanties zogenoemde 'cola-concerten' waarbij kinderen uitgedaagd worden iets te spelen of te 
zingen voor de hele school. Kinderen die in de bovenbouw zitten en een muziekinstrument bespelen, kunnen in de schoolband. 
De schoolband oefent wekelijks tussen de middag en oefenen voor optredens bij o.a. Sinterklaas en scholendienst. We doen 
jaarlijks mee met de muziekwedstrijd Meer muziek in de klas voor groep 6/7. Het team heeft teamtrainingen rondom de 
methode Zing123 gevolgd. Ook is er een vakspecialist muziek.  
 
Schoolorkest/band  
Voor de liefhebbers is er een muziekgroep, waarin alle leerlingen, vanaf groep 5, die in meer of mindere mate een instrument 
bespelen of die het gewoon leuk vinden, mee kunnen doen. Het is wel belangrijk dat de kinderen enige notenkennis hebben. Er 
wordt alleen geoefend voor speciale gelegenheden zoals bij de ontvangst van Sinterklaas, tijdens de Kerst- en de Paasviering 
en tijdens de “Colaconcerten” . 
 
Computers in de school 
Onze school heeft naast de Chromebooks en IPads voor de onderbouw  de beschikking over een aantal computers. Ze worden 
in alle groepen binnen het taakwerken gebruikt. De programma’s zijn gerelateerd aan de verschillende gebruikte methoden. 
We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen met een computer overweg kunnen, zelf informatie kunnen zoeken en de 
weg leren kennen op het internet.  
We hebben een eigen website: www.degroendedemsvaart.nl 
Met ingang van dit jaar werken met Chromebooks en in groep 5 met tablets. Een aantal jaren geleden hebben we meegedaan 
aan een onderzoek van de TU Twente naar het effect van werken met een tablet. De resultaten van veertig scholen werden 
vergeleken met de resultaten van scholen die de verwerking van rekenen, taal en spelling deden op een tablet. De resultaten 
waren zo positief zodat we het werken met Chromebooks/tablets hebben ingevoerd. De ICT coördinator heeft 
woensdagmiddag beschikbaar voor haar taak als ICT-er. De taak is het computeronderwijs op onze school te verbeteren. Voor 
de technische ondersteuning kunnen we ook gebruik maken van de ICT’er van Chrono en bovenschoolse voorzieningen.  
 
Lichamelijke opvoeding 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben iedere dag  “spel en beweging”  buiten of  binnen (in het lokaal). Op 
woensdagmorgen hebben zij een bewegingsles in de gemeenschapsruimte. Misschien wilt u rekening houden met de kleding 
(gemakkelijk aan en uit te doen)! Uw kind moet hiervoor gym/balletschoenen op school hebben i.v.m. veiligheid en hygiëne.  
De andere groepen op donderdag gym in sporthal “De Citadel”. De groepen 5,6,7 en 8  gaan er op de fiets naar toe. De 
groepen 3 en 4 met de bus gebracht en opgehaald.  Ook hier is het (i.v.m. voetschimmel) verplicht gymschoenen te dragen. De 
schoenen voor in de sporthal mogen niet buiten gedragen worden en de zolen mogen niet afgeven! Het dragen van een 
sportbroekje of gympakje is noodzakelijk. Wij adviseren u vooral de naam van het kind in kleding en schoeisel te 
naaien/schrijven. Bij goed weer vinden de gymlessen ook wel buiten plaats. 
 
Bevordering van burgerschap en sociale veiligheid 
Het is bij wet burgerschap verplicht gesteld dat alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs aandacht besteden aan 
bevordering burgerschap en sociale cohesie. Burgerschap is echter geen vak, maar maakt deel uit van het pedagogisch klimaat 
van de school. In hoofdstuk 5 kunt u lezen over de pedagogische uitgangspunten van onze school. Daar staat aangegeven hoe 
we onze leerlingen proberen op te voeden tot “wereldburgers”. Veel zaken die met burgerschap te maken hebben, gebeuren 
al op onze school. Regels en afspraken zijn in onderling overleg vastgesteld. Deze worden in kringgesprekken regelmatig 
besproken (en zo nodig bijgesteld). Conflicten worden in samenspraak opgelost. In methodes die we gebruiken wordt aandacht 
besteed aan de pluriforme samenleving  en aan sociale vaardigheden. 
We proberen als school midden in de samenleving te staan en stellen ons ook als zodanig op. We hebben hiervoor een 
borgingsdocument opgesteld.  

http://www.degroendedemsvaart.nl/


 32 

Hoofdstuk 13: SPECIALE ACTIVITEITEN (onder en na schooltijd) 

 
Schoolreis 
Eenmaal per jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 op schoolreis. Deze schoolreis heeft geen duidelijk educatief karakter. 
We zijn vooral een dagje gezellig met elkaar uit. Dit vindt plaats in de maand mei of juni. 
 
Schoolkamp 
Dit jaar gaan groep 7 en 8 toch weer samen op schoolkamp naar Gees. Het kamp wordt “opgeslagen “ in de buurt van de  
mooie bossen van Drenthe. De activiteiten op het kamp hebben zowel een educatief als een ontspannend karakter. Deze 
kampen vinden onder schooltijd plaats en worden door de opvoedende waarde door de inspectie van het onderwijs als lestijd 
beschouwd. 
 
Kleuteruitstapje 
De kleuters blijven in de buurt. In de maand mei of juni  wordt er in en rond het gemeentepark een themadag georganiseerd 
met allerlei leuke activiteiten, waarbij ook de ouders van de kinderen betrokken worden. 
 
Sport 
We doen jaarlijks mee aan een aantal vaste sportactiviteiten: schoolvoetbal, schoolkorfbal en de wandelavondvierdaagse. 
Informatie over andere toernooien (o.a.  zwemwedstrijden, het damtoernooi) zal wel via de school worden verspreid. De 
kinderen kunnen zich via school ook aanmelden, maar vervoer, leiding e.d. worden niet door de school geregeld! De hulp van 
ouders is hierbij een voorwaarde. 
 
Culturele activiteiten 
We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende vormen van cultureel leven. Om de beschikbare 
gelden zo goed  mogelijk te besteden, is er in de gemeente een culturele commissie voor de schooljeugd opgericht. Deze 
commissie komt jaarlijks met een aanbod waar we als school op kunnen intekenen. Het aanbod bestaat o.a. uit verschillende 
schooltheatervoorstellingen, bibliotheekbezoeken en bezoeken aan Oudheidkamer, het Kröller Muller Museum (Otterlo). Er 
komt een kinderboekenschrijver op school om te praten over zijn of haar boeken. Ook komt er jaarlijks een kunstenaar op 
school om met de kinderen te werken. In ons wekelijkse “Infootje” kunt u telkens meer informatie lezen. 
 
Tentoonstelling in verband met projecten 
Als afsluiting van een project nodigen wij de ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen, buren en kennissen uit op school. In de 
school is dan een tentoonstelling ingericht over het onderwerp waar we mee bezig zijn geweest. Uw kind is dan de gids en leidt 
u rond. 
 
Eindfeest en afscheid van groep 8 
Aan het eind van het schooljaar wordt er door de kinderen van groep 8 een musical ingestudeerd, waarin ook de andere 
groepen een gedeelte invullen. De musical wordt altijd opgevoerd op avond in de één na laatste schoolweek. In de laatste 
schoolweek nemen we op woensdag afscheid van de leerlingen van groep 8. Na een laatste dag waarin groep 8 “de baas” is, 
hebben we eerst als schoolteam en schoolverlaters een barbecue. Daarna volgt het officiële afscheid, waarbij ook de ouders 
aanwezig zijn. 
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HOOFDSTUK 14: COMMUNICATIE SCHOOL- OUDERS 

 
We vinden het heel belangrijk dat er een duidelijke communicatie is tussen school en ouders. 
 
We hebben hiervoor verschillende middelen en mogelijkheden: 
 

1. Infootje 
Elke donderdag of vrijdag komt er een nieuwsbrief uit. We noemen dit het Infootje. Het infootje wordt verstuurd aan 
alle bij de administratie bekende adressen. 

2. Parro 
Als school maken we gebruik van Parro. De App is gemaakt voor ouders met kinderen op de basisschool. 
De leerkracht heeft de mogelijkheid om via Parro een bericht te uploaden naar de groep. Dit kan zowel een openbaar 
als een privébericht zijn. 
Bovendien kan de school u als ouder berichten via 'push-notificaties' sturen. Deze komen dan op uw mobiele telefoon 
of tablet als een soort van SMS binnen 

3. Rapporten 
Twee maal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. Hiermee willen we een duidelijk beeld geven van het 
functioneren van uw kind. Op een rapport kunnen we niet alle informatie kwijt. Daarom geven we graag aanvullende 
mondelinge informatie op de spreekavonden. Ook “tussendoor” bent u van harte welkom. Als u een langer gesprek 
wilt of er zeker van wilt zijn dat de leerkracht tijd voor u heeft, maakt u dan even een afspraak! De kinderen hebben 
ook zelf een inbreng in hun rapport. Zij beschrijven wat ze van hun eigen functioneren  vinden en hoe ze naar hun 
resultaten kijken. Dit past bij ons Daltononderwijs.  

4. Spreekavonden 
In principe wordt er 6 wekelijks voor de groepen 1 t/m 4 een spreekavond gehouden. Op het “Infootje“ van de dinsdag 
daarvoor staat dat u zich kunt in te tekenen op de lijst.  De avonden zijn facultatief en dat betekent dat het absoluut 
niet nodig dat u elke keer komt. In principe kunt u dat zelf bepalen. In bepaalde gevallen kan de leerkracht het initiatief 
nemen u uit te nodigen. De precieze data van de spreekavonden staan in de kalender op de website.  

5. Huisbezoek 
Wanneer u de juf van uw kind thuis wilt ontvangen om wat dieper op het werk of de omstandigheden van het kind in 
te gaan, maken wij graag een afspraak met u! Wanneer wij dit nodig vinden, gebeurt het op initiatief van de 
groepsleerkracht en de intern begeleider.  
Juf Goitske brengt bij alle kinderen van groep 1 een huisbezoek 

6. Informatieavond/markt  
In normale tijden wordt er aan het begin van dit schooljaar per groep een informatiemarkt gehouden, waarin 
specifieke informatie wordt gegeven over de groep. Gedurende de Coronaperiode zullen we dat op een andere manier 
doen. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. Het is belangrijk deze informatie goed tot u te nemen.  

7. Website 
Op de website van de school kunt u veel informatie vinden. Hier staat o.a. de kalender. Hierop staan tal van 
activiteiten. Het is handig als u deze kalender regelmatig bekijk 

8. Gesprekken 
Vanzelfsprekend kunt u ook, indien nodig, op ieder gewenst moment een gesprek aanvragen met de directeur of een 
leerkracht. Er wordt dan z.s.m. een afspraak met u gemaakt. 

 

Geen informatieverstrekking 
De school verstrek geen informatie aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft als daaraan een gerechtelijke 
uitspraak, waarin een contactverbod of een beperking van de informatieplicht is opgenomen, ten grondslag ligt. 
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1. Protocol betreffende het gebruik van foto- en filmopnames. 

Op C.D.S. De Groen houden we rekening met AVG  heeft waar het gaat om foto-,video- en tv  opnames van kinderen die 
bij ons op school zitten het volgende  protocol opgesteld. Dit protocol is door de   medezeggenschapsraad vastgesteld. 

Video-opnames voor professionalisering van de leerkracht of stagiaire. De opnamen worden intern op teamniveau 
of op het opleidingsinstituut gebruikt en na bespreking gewist of vernietigd. Hiervoor vragen wij vooraf geen 
toestemming aan de ouders. 

Ten behoeve van observatie van een specifiek kind (bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding door de 
onderwijsbegeleidingsdienst of de ambulant begeleider van externe hulpinstanties). De ouders van het kind worden 
vooraf wel om toestemming gevraagd. De banden worden na bespreking gewist of vernietigd. 

Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsmomenten op school. De ouders worden 
vooraf niet om toestemming gevraagd. Het betreft hier alleen een opname voor intern gebruik. 

 We verwijzen u naar het protocol “Foto’s en Films” zoals dat op de website van de school is geplaatst. 

 

2. Privacy 
De Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens (AVG).   
Op De Groen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het 

begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en 

van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 

opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van 

die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  

Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die 

uitwisseling verplicht is volgens de wet. Binnenkort zullen wij u (weer) om toestemming vragen voor het delen van 

beeldmateriaal en een beperkt aantal persoonsgegevens met andere ouders.  

In de privacyverklaring op de website van CHRONO is uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met haar leerling 

gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar deze 

verklaring. Voor vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij de direct 

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement [link] van de stichting is 

beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Dit reglement 

is met instemming van de GMR vastgesteld.   
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Hoofdstuk 15: ADRESSEN 

  
Ouderklankbordgroep 
De ouderklankbordgroep heeft een klankbordfunctie voor de directeur. De ouderklankbordgroep van onze school heeft de 
volgende samenstelling: 
Jarin Tempelman   
Marieke Tromp  
vacature 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad op onze school 
bestaat uit minimaal 4 leden: twee ouders en twee leerkrachten. Op dit moment hebben drie ouderleden en drie 
personeelsleden zitting in de MR. De MR is te benaderen via: MR@degroendedemsvaart.nl 
 

Namens de ouders:       Namens het team: 
Peter Boedeltje         Annemiek Bokxem 
Willemijn Warmink        Marrit Post  
Jolanda  La Gordt Dillie       Martine Hamberg 
 
GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) 
Naast een medezeggenschapsraad van de eigen school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
Binnen de vereniging zijn vier clusters gemaakt. Onze school hoort bij cluster één(samen met de andere P.C. scholen in 
voormalig Avereest). Deze is met één ouder en één teamlid vertegenwoordigd in de G.M.R. De G.M.R. bestaat derhalve uit 
acht personen. Van ieder cluster twee. 
 
Ouderwerkgroep 
De ouderwerkgroep is een schakel tussen personeel en ouders. Zij biedt (en vraagt) de helpende hand bij diverse activiteiten 
op school, bijvoorbeeld bij het organiseren van de diverse feesten, excursies, klaarovers en bij het verrichten van klusjes in en 
om de school. Misschien wordt er op u ook eens een beroep gedaan! 
Het streven is om jaarlijks een ouderavond te organiseren. Na een wat zakelijk gedeelte, waarin zaken aan de orde komen als 
het jaarverslag, de verkiezing van ouderraadsleden en schoolnieuws, volgt een tweede gedeelte waarvan de inhoud wisselt. 
Een ouderavond is een goede gelegenheid elkaar wat beter te leren kennen.  
 
De leden van de ouderraad zijn: 

Voorzitter 
- Hans Varwijk 
Secretaresse 
- Alice Roos   
Penningmeester 
- Henri Hoogeveen    
coördinator klusdagen 
- Karel Visscher 
- Emiel Kosse   
- Ronnie Houtman  
 

Leden   
- Henriëtte Schonewille  
- Danieke Brakke   
- Inge Smit 
- Marijke Kuilder  
- Annette Post namens het team 
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Hoofdstuk 16: BELANGRIJKE ZAKEN 

 
Schooltijden*  
De schooltijden voor alle groepen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
’s morgens:   08.30 – 12.00 uur 
’s middags:   13.15 – 15.15 uur 
Op woensdag:  08.30 – 12.15 uur 
 

Vrije middagen: 
Alle groepen:    woensdagmiddag 
Groep 1:           maandagmiddag 
Groep 1 t/m 4:  vrijdagmiddag 
Verspreid over het jaar zijn er een aantal dinsdagen waarop er een continu rooster is. De schooltijden zijn dan 8.30 uur – 14.30 uur 
 

In de loop van dit schooljaar zal er door de MR een onderzoek worden gedaan naar de naar behoefte van een continu rooster.  
 

 i.v.m. Corona kunnen de schooltijden worden als volgt worden aangepast.  
De schooltijden voor alle groepen zijn op:  
Maandag*, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 14.30 uur 
Op woensdag:  08.30 – 12.15 uur 
 
Vrije middagen: 
Alle groepen:    woensdagmiddag 
* Groep 1:           maandagmiddag 
Groep 1 t/m 4:  vrijdagmiddag 

 
Vakantierooster 
Het vakantierooster wordt in overleg met de andere basisscholen in onze gemeente vastgesteld. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het vakantierooster van het voortgezet onderwijs in Hardenberg en in Zwolle. Voor elke school blijft er ruimte 
voor de planning van enkele studie(mid-)dagen. 
Het vakantie rooster voor het schooljaar 2020-2021  is als volgt: 
 

   eerste dag   laatste dag    
Herfstvakantie  12-10-2020  16-1-2020    
Kerstvakantie  21-12-2020  1-1-2021    
Voorjaarsvakantie 22-2-2021  26-2-2021    
Goede Vrijdag en 2de Paasdag  2-4-2021  1-5-2021             
Meivakantie   26-4-2021  7-5-2021    
Hemelvaart  13-5-2021  14-5-2021    
Pinksteren  24-5-2021  24-5-2021    
         

zomervakantie PO 12-7-2021  20-8-2021    
 
Schoolverzuim 
Op de dag dat een kind vier jaar is, kan het op de basisschool worden toegelaten. Vanaf 5 jaar geldt de leerplicht! Wij gaan 
ervan uit dat de ouders/verzorgers zich ervoor inzetten, dat de kinderen zo ongestoord mogelijk de lessen op school kunnen 
volgen! 
De directie is belast met de uitvoering van de leerplichtwet. De mogelijkheden voor extra vakantie of verlof zijn aan strakke 
regels gebonden. Algemeen uitgangspunt is:  
 
Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van een zeer bijzondere reden (gewichtige 
omstandigheden).  
Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname 
van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst etc. niet kunnen worden 
aangemerkt als bijzondere reden. 
Vakantieverlof kan worden toegestaan, indien: 
- het verzoek minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school wordt voorgelegd; 
- het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op 

vakantie te gaan; 
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit dit blijkt. 
Vakantieverlof mag:  - éénmaal per schooljaar worden verleend; 
        - niet langer duren dan 10 schooldagen; 
        - niet plaatsvinden in de eerste lesweken van het schooljaar. 
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Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden dient twee dagen vooraf aan de directeur te 
worden voorgelegd. De directie mag ten hoogste 10 schooldagen per jaar extra verlof toestaan. (N.B. Een leerling heeft géén 
recht op 10 dagen extra verlof per schooljaar!!) Als dit aantal dagen wordt overschreden, moet de leerplichtambtenaar van de 
gemeente worden ingeschakeld. Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:   

-  verhuizing; 
   -  bijwonen huwelijk van familieleden; 

    -  ernstige ziekte familieleden t/m de 3e graad; 
    -  overlijden familieleden t/m de 4e graad; 
    -  ambts- of huwelijksjubilea ouders en grootouders. 
 
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal één maand tevoren via de directeur aan de 
leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. Wanneer een verzoek wordt afgewezen en een kind komt niet op school (of wordt 
ziek gemeld), is er sprake van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht hiervan mededeling te 
doen aan de leerplichtambtenaar. Tegen de ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. N.B. Ook tegen de directeur kan 
proces-verbaal worden opgemaakt wanneer deze niet voldoet aan de verplichtingen! Ouders kunnen (binnen zes weken) 
bezwaar aantekenen, wanneer een verzoek wordt afgewezen. 
De directies van de basisscholen zijn verplicht zich aan deze regels te houden! Wij verzoeken u dan ook met klem zich strikt  te 
houden aan het vakantierooster. Wij rekenen op uw medewerking. 
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Hoofdstuk 17: ONDERSTEUNENDE INSTANTIES 

  

 

 

 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen heeft onze afdeling 

Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken 

te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen 

en doktersassistenten denken graag met jullie mee. 

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een 

gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie 

een uitnodiging. 

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in twee delen. De 

doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en 

ouder(s) uitbij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze 

jeugdverpleegkundige. 

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 

Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van 

tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. 

We nemen hierover dan contact met u op. 

► Als uw kind in groep 8 zit 

We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  

 

Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak 

binnen tijdens het inloopspreekuur! U kunt hier terecht met allerlei vragen over opvoeding, gedrag, zindelijkheid, slapen, 

ogen/oren, voeding, overgewicht, pesten enz. 

De tijden staan op onze website. 

Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het 
spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. 
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl 

 
De Jeugdgezondheidszorg werkt veel samen met het Samen Doen team van de gemeente, de huisartsen, de 
onderwijsadviesdienst, thuiszorginstellingen en het Bureau Jeugdzorg. Eventueel wordt u naar een van deze instanties 
doorverwezen. 
De schoolverpleegkundige heeft ook zitting in Centrum Jeugd en Gezin. 
 
Logopedie op school 
Chrono heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken gemaakt met Connect logopedie, om logopedie op de basisscholen te 
organiseren. 
 
Waarom op de scholen? 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/
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Door logopedische zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk 
onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten van Connect intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de 
zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter. 
 
Connect logopedie op school 
Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning nu op school plaatsvinden. Dit 
kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische 
behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net 
als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best 
passende mogelijkheid voor uw kind. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij 
minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat 
er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de 
logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan 
komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming 
met de logopedist.  
 
Logopedie 
De Connect logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind 
nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer lezen over 
deze onderwerpen. 
 
Praktisch 
Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij ons aanmelden. 
Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. U kunt in overleg met de logopedist afstemmen of de logopedie het 
beste kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste is voor uw kind. Er vindt een vrijblijvende 
intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. 
Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt 
logopedie vergoed vanuit het basispakket. 
 
Samenwerkingspartners 
Naast Chrono werkt Connect logopedie ook samen met Welluswijs (kinderopvang), Carinova / GGD (consultatiebureau), Pento 
(audiologisch centrum), zorgverzekeraars en diverse partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.  
 
Kwaliteit 
De logopedisten van Connect logopedie staan ingeschreven in het (basis)kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF. 
Elke Connect logopedist heeft een eigen specialisatie binnen de logopedie waarvoor hij of zij ingeschreven staat in 
verschillende landelijke registers. Door een optimale samenwerking tussen collega’s met de bijbehorende bij-/en 
nascholingstrajecten streven wij naar de best mogelijke kwalitatieve zorg voor uw kind. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Mocht u een vraag hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Natuurlijk geldt dit voor uw kinderen van alle 
leeftijden. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Connect logopedie. U bent van harte welkom. 
 

  
Connect Logopedie 
Tel: 038 - 420 20 10 
Email: info@connectlogopedie.nl 
Website: www.connectlogopedie.nl 
 

 

Bibliotheek 
Met de bibliotheek onderhouden we nauwe contacten. Zij werken mee bij projecten om het lezen bij kinderen te stimuleren. 
Ook betrekken we via de bibliotheek wisselcollecties voor projecten en voor het stillezen in de bovenbouw. Verder gaan de 
groepen 2 en 6 op bezoek bij de bibliotheek, waar ze wegwijs worden gemaakt.  
 

 

 
 

http://www.connectlogopedie.nl/
mailto:info@connectlogopedie.nl
http://www.connectlogopedie.nl/
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Participatie Brede School 
Wat is een Brede School?  
Een brede school is meer dan een school; het is een samenwerkingsverband tussen voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, zorg, welzijn, opvang(en peuterzaal) en vrijetijdsbesteding in een wijk of dorp dat zich richt op kinderen en hun 
ouders. Gezamenlijk worden er activiteiten op het gebied van sport en cultuur en daarnaast een goede begeleiding van 
kinderen die extra zorg nodig hebben van bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. Brede schoolontwikkeling draagt ook 
bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in een wijk. 
 
Bij de gemeente Hardenberg zijn twee combinatiefunctionarissen in dienst, voor sport en cultuur. Deze vakkrachten zijn erin 
gespecialiseerd om door middel van activiteiten op het gebied van sport en cultuur te werken aan o.a. taal, spraak, motorische 
en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zij geven samen met de scholen, instellingen en verenigingen een 
programma vorm. Hierbij is gekeken naar wat het best past bij de kinderen in de wijk en naar de mogelijkheden en ambities 
van instellingen en verenigingen. Aan de hand van thema’s wordt zoveel mogelijk een verbinding gemaakt tussen wat de 
kinderen op school leren en wat ze na schooltijd doen in hun vrije tijd. 
 
Onze school participeert in de Brede School ontwikkeling in Dedemsvaart.  
Een aantal keren per jaar is er overleg tussen de basisscholen in Dedemsvaart en de coördinator van de gemeente . Zij 
inventariseert waar de behoefte van de scholen ligt en wat zij hier op sport- of cultureel gebied in kan bieden. 
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HOOFDSTUK 18: OVERIGE ZAKEN 

 

Ouderactiviteiten 
Bij veel activiteiten is uw hulp onmisbaar. Wij waarderen het bijzonder dat ouders meehelpen bij de herfstwandeling, bij de 
ateliers, het klaaroveren enz. Allerlei klusjes worden door ouders gedaan. Oproepen voor hulp worden telkens via het 
wekelijkse “Infootje” of de “Parro” gedaan. Tijdens het informatiemarkt, aan het begin van ieder schooljaar  wordt u gevraagd 
een lijst in te vullen met activiteiten waarvoor wij een beroep op u mogen doen. We kunnen u dan gerichter vragen indien dit 
nodig is. 
In het belang van de kinderen willen wij graag werken aan een positieve samenwerking tussen school en thuis. De 
ouderwerkgroep nodigt alle ouders, die op wat voor manier dan ook hebben meegewerkt aan het schoolgebeuren, aan het 
eind van het schooljaar uit op de jaarlijkse  taartmorgen of tijdens een door de ouderwerkgroep georganiseerde barbecue.  
 
Overblijfmogelijkheden 
Kinderen kunnen op onze school tussen de middag overblijven. Het overblijven gebeurt in de eigen groep bij de eigen 
leerkracht.  Het overblijven voor de kinderen kost € 1,50 per keer. Er kunnen dagelijks overblijfkaarten gekocht worden. Geld 
hiervoor kan worden ingeleverd bij meester Bert. Deze kaarten kosten € 30.- en kunnen dus gebruikt worden voor 20 keer 
overblijven. Per kind dient er een kaart gekocht te worden omdat deze kaarten bewaard worden in de desbetreffende 
overblijfgroep. Als de kaart bijna vol is krijgen de kinderen een briefje mee waarop dit is aangegeven. Als kinderen incidenteel 
overblijven kan er € 1,50 euro betaald worden en hoeft er geen kaart gekocht te worden. 
 
Buitenschoolse opvang 
Onze school werkt samen met de stichting Welleswijs 
Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Stichting Welluswijs verzorgt de 
buitenschoolse opvang voor veel scholen in de regio Hardenberg. Wanneer u voorschoolse opvang afneemt, brengt de bso-
leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en 
naar een opvanglocatie in de buurt gaan. Op deze locatie is een activiteitenprogramma opgezet waar kinderen aan deel 
kunnen nemen, daarbij komen aan de hand van thema’s diverse activiteiten aan bod. Van natuur- tot sport- en spelactiviteiten, 
van lees- tot knutselactiviteiten. 
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor BSO, wat betekent dat slechts een klein deel van de kosten zelf betaald 
dienen te worden. 
Voor verder informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Welluswijs: www.welluswijs.nl 
 
Verkeersveiligheid rondom de school 
Bij het aan- en uitgaan van de school staan er een kwartier twee klaar-overs op de Langewijk. Belangrijk is dat ieder zich houdt 
aan enkele regels: 
- Afstappen en lopend oversteken nadat de klaar-overs klaarstaan. 
- Op het pad naar achteren toe wordt niet gefietst! 
- Kleuters worden door de ouders tot aan het kleuterhek gebracht en worden 5 minuten voor het uitgaan van de school 

daar ook weer opgehaald. (Dit om gedrang te voorkomen). 
- Parkeer uw auto zodanig dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan dus niet dubbel parkeren. 
- Parkeer uw auto voorbij de oversteekplaats dit voorkomt onoverzichtelijke situaties en bij het aangaan van de school 

hoeven de kinderen die per fiets komen niet om de geparkeerde auto’s te fietsen. 
Nieuwe klaar-overs zijn van harte welkom!  Op onze school hebben wij twee verkeersouder die de zaken rondom het klaar-
overs regelt. U kunt zich via het opgaveformulier opgeven als u wilt helpen bij het klaar-overen.   
 
Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, mag hij/zij uiteraard trakteren. Doe dit zoveel mogelijk op een gezonde manier. In enkele groepen zitten 
kinderen met een voedselallergie, bijv. voor koemelk, kleurstoffen, pinda’s, gluten. U kunt bij de leerkracht informeren of er 
een kind is met allergie en wellicht is het mogelijk hiermee bij de traktatie rekening te houden. Vlak voor de pauze wordt er als 
regel getrakteerd (10.00 uur). 
Wanneer papa, mama, opa of oma jarig is, willen de kinderen in de onderbouw iets maken. Dit mag uiteraard, maar geeft u 
voor de jongsten dan even een briefje mee. 

http://www.welluswijs.nl/
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Gruiten school / EU-Schoolfruitprogramma 
De Groen is een officiële Gruitenschool, dit wil zeggen dat op De Groen het eten van fruit en/of groente in het voedingsbeleid 
is opgenomen. Dit houdt in dat we met elkaar hebben afgesproken dat alle kinderen tijdens de pauze fruit of groente eten en 
geen koekjes e.d. Jaarlijks nemen we deel aan de actie schoolfruit van het EU -Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas 
fruit en groente te eten. Basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En 
dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Het EU-Schoolfruitprogramma 20120-2021 loopt van 11 
november t/m de week van 13 april. Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag met educatie rondom groente, fruit 
en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen. Na de twintig weken gratis groente en fruit gaan 
scholen zelf verder. Vanaf dat moment worden ouder(s) / verzorgers weer verzocht  om groente en fruit mee te geven naar 
school.  
 

Gezonde school 
Sinds augustus 2016 mogen wij het vignet Gezonde School hanteren. Wij hebben het afgelopen jaar beleid gemaakt op dit 
thema. Belangrijk hierbij is dat kinderen tijdens de pauze geen snoep o.i.d. mogen eten maar fruit of groente. Ook bij traktaties 
bij verjaardagen vragen wij van de ouders dit zoveel mogelijk gezond te doen. 
Leerkrachten hoeven ook niet speciale getrakteerd te worden, zij kunnen gewoon meedelen in wat de kinderen ook krijgen. 
Kinderen mogen te allen tijde  water drinken als ze dorst hebben. Geef liever geen frisdrank mee of drinken waarin heel veel 
suiker zit. 
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we veel speelruimte hebben rondom de school. We proberen kinderen ook zoveel 
mogelijk te stimuleren om te bewegen. We doen als school mee aan allerlei sportactiviteiten die na schooltijd worden 
georganiseerd. ( Voetbaltoernooi, korf- en trefbaltoernooi) 
Mocht u vragen hebben over voeding/gewicht en eventueel gebit, dan verwijzen we u door naar de website van  GGD 
IJsselland. Hier kunt u de informatie altijd terugvinden. 
 

Pauzehap: 
De kinderen eten tijdens de pauze gezonde tussendoortjes. Gezonde tussendoortjes op de Groen zijn bijvoorbeeld fruit,  
groente (paprika, komkommer) of een boterham. Om de kinderen en hun ouders hierbij een handje te helpen, doet De Groen 
in het schooljaar 2019-2020 weer mee aan het programma EU-schoolfruit, waarbij kinderen op 3 vaste dagen in de week 
(woensdag, donderdag, vrijdag) fruit en/of groente op school aangeboden krijgen. Op de maandag en vrijdag nemen de 
kinderen fruit of groente van huis mee. Wanneer het schoolfruit ophoud willen wij het beleid van ‘Gezonde school’ doorzetten 
door 5 dagen in de week fruit en/of groente te blijven eten tijdens de pauzehap.   
 

Als school proberen wij de kinderen en ouders te stimuleren dat kinderen drinken meenemen in een beker. Denkend aan: 
melk, karnemelk, water, thee of ongezoete yoghurtdrank. Daarbij is frisdrank met prik, en energiedrankjes niet toegestaan net 
als melkdrankjes zoals yogidrink en chocolademelk  bevatten veel suiker en worden daarom afgeraden.  
 

Kinderen die geen drinken hebben meegenomen mogen water, thee of ongezoete yoghurtdranken drinken. In de keuken van 
de school hebben we (wegwerp papieren) bekers en het drinken dat in de koelkast staat. Kinderen hebben minstens 1,5 liter 
vocht per dag nodig. Dat zijn ongeveer 8 bekers. De hele ochtend zonder drinken is te lang. Bij kinderen kan onvoldoende 
drinken snel leiden tot obstipatie (verstopping). Tussen de lessen is er gelegenheid om water te drinken. In bijna alle lokalen is 
een kraan aanwezig.   
 

Afval scheiden  
Wij doen als school mee aan het initiatief van ROVA om het afval te scheiden. We hebben een speciale container voor gft 
(groente-, fruit- en tuinafval), pmd ( plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Papier werd bij ons al 
jaren apart ingezameld. Maandelijks staat hiervoor een week lang een container voor de school. Tevens dragen we als school 
zorg voor het zwerfafval dat ligt aan de Langewijk tussen de rotonde  en het straatje van de Kringloopwinkel. 
 

Oud papier 
In principe komt er elke maand een papiercontainer bij de school te staan voor een paar dagen. Bewaar het oude papier voor 
de school! De ouderraad kan het geld goed gebruiken voor diverse activiteiten. De data staan op de activiteitenkalender. 
 

Projecten 
Per jaar werken we aan twee projecten. Tijdens zo’n project werkt de hele school aan hetzelfde onderwerp. Een project wordt 
afgesloten met een tentoonstelling waarbij ouders, grootouders, buren, vrienden enz. van harte welkom zijn.  
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt elk jaar voor groep 1 en 2. Voor de kinderen vanaf groep 3 komt hij één keer in de twee jaar. Wel 
wordt elk jaar van elke (combinatie)groep een groepsfoto gemaakt. U kunt de gemaakte foto’s kopen, maar u bent tot niets 
verplicht.   
 

Hoofdluis 
Op school worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Daartoe is een ouderwerkgroep ingesteld. In principe wordt op 
woensdagmorgen na iedere vakantie een controle gehouden. Twee ouders voeren de controle bij een kind samen uit. De 
controle vindt buiten de klas plaats. Het hoofdhaar wordt nagekeken op luizen en neten. Er wordt vooral gekeken onder de 
voorhoofdharen, tussen de nekharen en achter de oren. Hierbij wordt geen luizenkam gebruikt. Op een leerlingenlijst wordt 
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genoteerd of luizen en/of neten voorkomen. Aan de kinderen wordt niet verteld of er luizen of neten voorkomen bij henzelf of 
klasgenoten. De namen worden doorgegeven aan de leerkracht en deze neemt vervolgens contact op met de ouders . 
Twee weken na de constatering van hoofdluis wordt de betreffende klas opnieuw gecontroleerd. 
De bestrijding van hoofdluis is echter in de eerste plaats een taak van de ouders. Regelmatig thuis controleren is noodzakelijk! 
(ook na een behandeling!) De school dient geïnformeerd te worden om verdere verspreiding te voorkomen. Via het “Infootje” 
wordt steeds de constatering van hoofdluis gemeld en regelmatig de nodige informatie verstrekt. 
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Hoofdstuk 19: FINANCIËN 

 

Ouderbijdrage 
Aan u wordt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is bestemd voor een aantal activiteiten, die  
niet door de overheid worden vergoed, bijv. de vieringen met Sinterklaas, Kerst en Pasen, het afscheid van groep 8. Dit zijn 
activiteiten die alles te maken hebben met de schoolcultuur, de school als gemeenschap. Activiteiten die, hoewel ze niet tot 
het reguliere lesprogramma behoren, voor alle kinderen mogelijk moeten zijn. De ouderraad int de ouderbijdrage en beheert 
het geld. De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 moet nog worden vastgesteld . Dit wordt z.s.m. in de nieuwsbrief bekend 
gemaakt ( om u een indicatie te geven het bedrag, vorig schooljaar was dat € 15,00 per kind). Voor kinderen die na december instromen, geldt 
een aangepaste regeling. Bij tussentijds verlaten van de school wordt in principe geen ouderbijdrage teruggestort, omdat een 
aantal uitgaven al aan het begin van het schooljaar wordt gedaan. De ouderwerkgroep vraagt de ouders een incassoformulier 
te ondertekenen, zodat het bedrag geïnd kan worden.  
Het banknummer van de ouderraad is: 3129.63.033 (Stichting Vrienden van Scholen P.C. Onderwijs, Dedemsvaart) 
Deze bijdragen dienen tijdig betaald te worden. Een aantal weken voor het schoolreisje krijgt u schriftelijk bericht (mail).     
 

Het  gaat echter hier wel om een bijdrage die vrijwillige is, het niet betalen van deze bijdrage heeft geen invloed op de 
inschrijving als leerling van onze school. Het is echter wel zo, als er geen betaling plaatsvindt, dit kan leiden tot uitsluiting van 
het de activiteiten. Uiteraard is overleg met de directie i.v.m. bijzondere omstandigheden altijd mogelijk. Ook attendeer ik u op 
de mogelijkheid om via de gemeente waar u woont een aanvraag in te dienen voor een bijdrage. Op de laatste pagina bij 
contacten vindt u websites waar u meer informatie kunt halen 
 
Projectgeld 
Elke maandag zamelen we geld (elk bedrag is goed) in voor een project. Elke periode is het geld voor een ander project. Ook 
kan het geld bestemd worden voor een hulpactie die in de actualiteit is. We proberen doelen te kiezen die dicht bij de 
belevingswereld van de kinderen liggen. Het doel wordt gekozen in overleg met de ouderwerkgroep. 
   
Schoolreisje/kamp 
De kosten voor het jaarlijkse schoolreisje van de groepen 3 t/m 6 bedragen ongeveer €  27,50. 
Van het schoolkamp van groep 7/8 zijn de kosten afhankelijk van de bestemming. Het ene jaar gaan we naar een eiland en het 
andere jaar naar een bestemming waar we op de fiets naar toe kunnen. Het kamp naar een eiland is altijd duurder i.v.m. de 
overtocht en het huren van de fietsen. U moet dan op ongeveer  €65,- rekenen en de bestemming dichter bij huis op ongeveer 
€ 50,-. Dit schooljaar gaan de groepen 7 en 8 naar het mooie Drenthe.  
 
Acties 
Regelmatig wordt de school benaderd om mee te doen aan diverse acties. Vaak moeten de kinderen het geld bijeenbrengen. In 
overleg met de ouderwerkgroep wordt bepaald aan welke acties wel of niet meegedaan wordt. 
 
Diversen 
Het komt voor dat in bijzondere gevallen een kleine bijdrage wordt gevraagd. Bijvoorbeeld bij verjaardagen, ziekte, afscheid 
van leerkrachten. 
 
Sponsoring 
Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met partijen die het onderwijs, het bedrijfsleven, ouderverenigingen, scholieren en 
de overheid vertegenwoordigen, een “”Convenant sponsoring onderwijs” opgesteld. 
Chrono volgt deze richtlijnen en aanbevelingen. Dat is de reden dat Chrono niet een eigen sponsorreglement heeft opgesteld. 
Als sponsoring gebeurt op een zorgvuldige wijze, is daartegen geen bezwaar. 
Het is goed nog op te merken dat er sprake is van donatie als er geen enkele tegenprestatie wordt gevraagd. Zodra dit wel het 
geval is, wordt het sponsoring. 
Het meest recente convenant, getekend  9  februari 2009,  is bijvoorbeeld te downloaden via Google onder: “Convenant 
sponsoring onderwijs”. 
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Hoofdstuk 20: BELANGRIJKE REGELS 

 
Ziekmelding 
Wanneer een leerling ziek is, dient de school hierover geïnformeerd te worden. Graag een telefoontje, voor schooltijd. Als 
regel zal de leerkracht contact met u opnemen wanneer uw kind zonder bericht afwezig is. 
 
Regels in de klas en op het plein 
Het doel van schoolregels is om kinderen duidelijk te maken hoe mensen met elkaar en met de omgeving horen om te gaan. 
We benaderen dit positief en lichten de regels uitgebreid toe.  
 
Op onze school hanteren we een aantal basisregels: 

• We vertrouwen elkaar! Ik doe niets bij een ander kind wat ik zelf ook niet prettig vind! 

• We doen niet zielig, maar zeggen eerlijk wat we denken en voelen. 

• We helpen elkaar als het kan! 

• We spelen niet de baas, maar werken samen; iedereen hoort erbij! 

• We lachen een ander niet uit! 
 
Daarnaast hebben we nog een aantal specifieke regels die hieronder vermeld staan. 

• we fietsen niet op het schoolplein en het pad naar het fietsenhok. 

• we voetballen niet op het schoolplein, maar op het veld. 

• We spelen niet tussen de fietsen. 

• De pauze is om buiten te spelen (Alleen in geval van stortregen of bijzondere toestemming is het geoorloofd binnen te 
zijn), 

• In de pauze is de leerkracht die pleinwacht heeft, aanspreekpunt voor de kinderen. 

• Sneeuwbalvrije zone voor de school (bij sneeuw uiteraard). 

• Je gedraagt je sociaal naar elkaar, je helpt elkaar. 

• Geen fysiek of geestelijk geweld (schelden, pesten). 

• Respect voor elkaar hebben en in dat verband met elkaar overleggen. 

• Niet aan elkaars spullen zitten. 

• Netjes met materiaal en spullen omgaan. 

• Gemaakte rommel opruimen. 
 
Schade veroorzaakt door leerlingen 
Wanneer leerlingen schade veroorzaken aan materialen van school, dan zijn de ouders / verzorgers daarvoor wettelijk 
aansprakelijk. De school zal daarom eventueel  geleden schade ook verhalen op de ouders / verzorgers van de kinderen.  
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Hoofdstuk 21: OMGANGSNORMEN CHRONO 

 

Hieronder staat beschreven wat we als Chronoscholen met elkaar hebben afgesproken ten aanzien van omgangsnormen. Hoe 
we hieraan op De Groen invulling geven heeft u in deze schoolgids kunnen lezen. 
 
Voor een goede samenwerking school en ouders. 
De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en vaak ouders elkaar ontmoeten. 
Wij vinden daarom het belangrijk dat de relatie tussen de ouders en de school goed is. We werken ieder vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind en zijn tevens “partners” om die ontwikkeling goed te 
kunnen begeleiden en volgen. Hierna treft u een aantal aanbevelingen aan, die belangrijk zijn om goed te kunnen 
samenwerken. 
 
Wat mag u van De Groen verwachten 
 

1. Op De Groen draait alles om het kind:  
- wij doen ons best om ieder kind een kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen 
- wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving; de schoolresultaten zijn op het niveau van  vergelijkbare 

scholen in ons land 
- wij nemen deel aan diverse projecten o.a. sport en cultuur 

2. Het welbevinden van uw kind krijgt veel aandacht:  
- wij werken met veel zorg aan een goede sfeer, waarbij elk kind zich veilig, geborgen en vrij mag voelen 
- elk kind krijgt les in een uitdagende (leer) omgeving en in een verzorgd schoolgebouw  
- wij hechten aan goede omgangsvormen; daarom letten wij op taalgebruik, eerlijkheid, respect; wij doen    

ons best zelf het goede voorbeeld te geven. 
3. De Groen communiceert met u op een heldere wijze: 

- u hoort bij de aanmelding van uw kind over de wijze waarop De Groen een christelijke school is 
- u hoort bij de aanmelding van uw kind hoe u door ons geïnformeerd wordt over de vorderingen van uw 

kind bijv. het rapport en handelingsplan  
- wij doen ons best om een goed leesbare schoolgids te schrijven, zodat u op de hoogte kunt zijn van de 

organisatie van de school                  
- wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders d.m.v. de nieuwsbrief, website, 

ouderspreekuur 
- het team staat open voor uw vragen en uw tips/adviezen rondom uw kind  
- het team is goed bereikbaar 

4. Het schoolklimaat 
- iedereen houdt zich aan de schoolregels 
- ieder doet zijn/haar best zich aan de schooltijden te houden  
- loyaliteit wordt getoond door respectvol met elkaar om te gaan 
- het schoolbeleid wordt gerespecteerd  

5. Het welzijn van uw kind  
- u toont interesse in het schoolgebeuren door bijv. de schoolvorderingen met de leerkracht te bespreken 

en samen de zorg en het welbevinden te delen 
- samen te werken (school en thuis) aan de sociaal emotionele ontwikkeling 
- u staat open voor tips en adviezen die de school aandraagt 

6. Ondersteuning bij activiteiten  
- betrokkenheid bij het schoolgebeuren te tonen door  o.a. medewerking te verlenen bij activiteiten 

(schoolpleincommissie, ouderwerkgroep, handvaardigheid ouder e.d.)  
- mee te denken in de ontwikkeling van de school bijv. in de medezeggenschapsraad of in de 

ouderklankbordgroep 
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Hoofdstuk 22: KLACHTENPROCEDURE 

 
Klachtenregeling Chrono:   

“Een goed gesprek voorkomt erger” 

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Deze fouten kunnen leiden tot klachten, die vaak op te lossen zijn 
door met elkaar in gesprek te gaan. Veruit de meeste klachten zullen in onderling overleg op deze manier 
kunnen worden opgelost. Het te lang blijven lopen met een klacht is niet goed voor ons en voor u. Komt u er dus 
mee als er iets niet op een goede manier verloopt. We kunnen er dan samen wat aan doen. Komt het niet tot een 
oplossing op schoolniveau, dan kunt u zich wenden tot de directeur/bestuurder.    

Contactpersoon/ intern vertrouwenspersoon 

De school heeft een intern vertrouwenspersoon. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten 
en/of  zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen. Als u met een klacht 
naar die persoon gaat, zal zij u uitleggen welke stappen u kunt zetten en u in contact brengen met de vertrouwenspersoon, de 
directeur/bestuurder of de klachtencommissie. 

De interne vertrouwenspersoon, is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn, dat hij of zij betrokken is bij de school. Het is voor 
de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht 
daarom, dat elke school naast een intern vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben, hij of zij is 
niet werkzaam op de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern 
vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.  De Intern vertrouwenspersoon op onze 
school is Juf Renate  Dekker.  

Zij is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, 
discriminatie, agressie en geweld).  Onze vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt de 
vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De 
vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren. Het e-mailadres is: r.dekker@degroendedemsvaart.nl   

Komen we er op school niet uit dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. Klachten kunnen gaan bijvoorbeeld over 
de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de 
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 

Vertrouwenspersoon:                                                                                                                                                                                          
U kunt zich ook wenden tot de één van de twee vertrouwenspersonen van de Stichting voor PCPO Chrono. De 
vertrouwenspersoon zal kijken of bemiddeling een oplossing kan bieden of dat u beter een klacht kunt indienen. Als u dat wilt, 
kan hij u hierbij ook helpen. Hij kan u ook doorverwijzen naar een organisatie die zijn gespecialiseerd in opvang en 
nazorg.                                                 
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Meldcode  

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een 
stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. In deze meldcode is een 
afwegingskader opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melden grensoverschrijdend gedrag 

Elke school heeft een meldingsplicht bij het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gedrag zijn van leerlingen 
tegenover leerlingen en/of leerkrachten tegenover leerlingen en omgekeerd. Het gaat om gedrag in de schoolsituatie, niet bij 
de thuissituatie. De melding gaat dan naar de directeur/bestuurder.           

Klachtencommisie:                                                                                                                                                                                                
De stichting Chrono heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk 
Onderwijs. Het klachtenreglement is op te vragen bij de directeur van de school en staat ook op de website van de stichting; 
www.chronoscholen.nl   

Vertrouwenspersoon inspectie:                                                                                                                                                            
Daarnaast is er een meldpunt bij de inspectie voor klachten over seksuele intimidatie, misbruik en fysiek of psychisch geweld. 
(zie ook beleidsplan ‘Agressie, geweld en seksuele intimidatie” op www.chronoscholen.nl) U kunt daarvoor terecht bij het 
meldpunt vertrouwenspersoon van de inspectie: 0900 1113111   

Zijn er klachten op het gebied van sponsoring en bestuursbeleid, dan graag in eerste instantie melden bij de 
directeur/bestuurder.   
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Namen en adressen voor melding van klachten: 

 
Vertrouwenspersonen van de stichting: 
Mevr. M.G. Oostenbrink- Otten     Dhr. J. Kruiter 
Tel. 0523-657596       Tel. 0523-264462 
 
Directeur/bestuurder:       Landelijke klachtencommissie: 
Dhr. H. Brink,        Postbus 82324, 
Stelling 8d,        2508 EH Den Haag 
7773 ND Hardenberg       Tel.070 386 16 97 
Tel. 0523-272821       www.klachtencommissie.org 
        Email: info@klachtencommissie.org 
 

 

http://www.klachtencommissie.org/
mailto:info@klachtencommissie.org
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Aantekeningen:  
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Colofoon:  
Christelijk Daltonschool De Groen 
Langewijk 436 
7701 AT Dedemsvaart 
Tel: 0523 61 28 81 
Email: info@degroendedemsvaart.nl 
Website: https://www.degroendedemsvaart.nl/ 

mailto:info@degroendedemsvaart.nl

