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Voorwoord
Hierbij bieden wij ouders* en andere
belangstellenden onze kindcentrum gids aan. Een
gids waarin wij onze visie, aanbod en kaders
beschrijven.
Als kindcentrum bieden wij in één gebouw van 7.00
uur tot 19.00 uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar
onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg aan. Dit aanbod verzorgen wij vanuit
een gezamenlijke visie, vanuit één organisatie. Door optimale samenwerking in het
gebouw, zorgen wij dat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en dat
kinderen met plezier de dag doorbrengen. Wij vinden dat opvang en onderwijs elkaar
versterken als het gaat om kwaliteit en aanbod. Daarnaast is het een dienstverlening
naar ouders en kinderen.
Jarenlang gaan de kinderen dezelfde weg van huis naar het kindcentrum. U vertrouwt uw
kind toe aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten voor een groot deel van een
kinderleven. Een kindcentrum kies je dan ook met zorg.
Kinderopvang en scholen verschillen in visie, werkwijze en sfeer. Dat maakt het kiezen
niet eenvoudig. In onze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten
wij hanteren en hoe wij werken aan de kwaliteit van ons kindcentrum. Natuurlijk is deze
gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op ons kindcentrum hebben. Aan hen
leggen we verantwoording af voor onze manier van werken, voor de resultaten die we
halen en bieden we praktische informatie.
We hopen dat u onze gids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, vertel ze ons! Tegelijkertijd weten we dat de dagelijkse praktijk van
een school zich niet laat vangen in gedrukte woorden. Opvang en onderwijs zijn zoveel
meer dan je kunt beschrijven, laat staan dat je dat kunt doen met de sfeer van een
school. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan!
Deze gids is met instemming van de medezeggenschapsraad van het onderwijs
opgesteld.
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Pieter de Roest
Kindcentrum Drijber
Nijenkamp 29
9419TM Drijber
drijber@ckcdrenthe.nl
www.ckcdrijber.nl

* In onze kindcentrumgids spreken we steeds over ouders. Daar waar staat ouders
wordt in voorkomend geval ouder, voogd of verzorger(s) bedoeld.

4

1. De opvang in ons kindcentrum
1.1 Visie en missie opvang
Kinderopvang is bedoeld om de taak van de opvoeder voor een bepaalde tijd van de dag
over te nemen. De opvang is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, met elkaar
spelen, eten en andere ervaringen opdoen dan in de thuissituatie. We besteden aandacht
aan de individuele ontwikkeling en vaardigheden van ieder kind: taal, spel,
zelfstandigheid, omgaan met elkaar, tonen van respect, ontdekken en omgaan met
regels en grenzen. Ook bieden wij, indien nodig, ondersteuning bij de opvoeding door het
meedenken rond vragen van ouders over opvoeden en opgroeien. Voor alle soorten van
opvang geldt dat dit zowel kan op structurele als op flexibele en incidentele basis.
Wij willen de kinderen graag een tweede thuis bieden, een plek waar zij zich prettig en
veilig voelen en waar ouders hun kind met een goed gevoel naar toe brengen. We bieden
ook een plek, waar kinderen deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten en daarmee
ervaringen opdoen met bv. natuur, cultuur,
sport en muziek. Op deze manier willen we
kinderen in hun ontwikkeling stimuleren en
ouders ontlasten. Door het bieden van
service kunnen we ouders faciliteren in het
combineren van werk- en zorgtaken.
Elke opvanglocatie van CKC Drenthe
Kinderopvang gebruikt als uitgangspunt het
pedagogische beleid, met de vier
pedagogische basisdoelen van RiksenWalraven als leidraad. In ons pedagogisch
werkplan staat onze werkwijze verwoord.
1.2 Kinderdagverblijf
Binnen ons kindcentrum bieden wij in een veilige omgeving een vertrouwde
kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een eigen knusse groepsruimte met fijne
buitenruimte verzorgen onze vaste pedagogisch medewerker(s) op professionele wijze de
kinderdagopvang, vijf dagen in de week van 7 tot 19 uur.
1.3 Peuteropvang
Op maandag, dinsdag en donderdagochtend werken we met een peutergroep. In de
peutergroep wordt een breed aanbod geboden dat aansluit bij het onderwijs. De thema’s
van de peuters en de kleuters zijn veelal hetzelfde. Er worden regelmatig gezamenlijk
activiteiten ontplooid. De driejarigen schuiven ook regelmatig aan bij groep 1 en 2 om
alvast mee te doen en te wennen.
Binnen ons kindcentrum werken wij met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en
worden met name ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden. Met behulp van de
(VVE) methode Uk & Puk begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen
ontwikkelen zich zo spelenderwijs richting de basisschool.
1.4 Naschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang is beschikbaar binnen ons kindcentrum. Na schooltijd komen
kinderen naar een speel- en ontmoetingsplek waar zij uitdagende activiteiten krijgen
aangeboden. Kinderen denken mee in het activiteiten aanbod. Afhankelijk van de leeftijd
zal dit onder begeleiding of zelfstandig worden uitgevoerd.
Op dit moment in ieder geval op dinsdag en donderdag. Andere dagen in overleg.
1.5 Doelen kinderopvang
In de kinderopvang (inclusief peuteropvang) houden wij ons aan de wettelijke
kwaliteitseisen op het gebied van:
• Veiligheid en gezondheid van de kinderen.
• Opleiding en deskundigheid van het personeel.
• Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
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•
•
•

Betrokkenheid en inspraak van de ouders.
Omgangstaal (in principe Nederlands).
Afhandeling van klachten.

Het externe toezicht op de opvang vindt plaats middels jaarlijkse controles van de GGD.
GGD. Daarbij wordt vooral gekeken naar het voldoen aan de wettelijke eisen. Zij doen dit
in opdracht van de gemeente. Gemeenten moeten handhavend optreden als de
kinderopvang niet voldoet aan deze eisen.
1.6 Aanmelden
Via het telefoonnummer 0592-409865 of e-mailadres kinderopvang@ckcdrenthe.nl
kunnen ouders een kind bij het kantoor van Kinderopvang CKC Drenthe aanmelden voor
kinderdagverblijf, peuteropvang en/of naschoolse opvang. Ouders ontvangen dan een
aanmeldformulier. De netto kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders.
Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die via de Belastingdienst kan worden
aangevraagd wanneer ouders werken of studeren. Op de website is alle informatie over
de tegemoetkoming te vinden. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het
eerder genoemde telefoonnummer, e-mailadres of via www.ckcdrenthe.nl
Nadat het ingevulde aanmeldingsformulier door ouders is teruggestuurd, wordt de
plaatsing via het kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang geregeld. Zij geven de
informatie weer aan ons door. Een paar weken voordat een kind op de groep zal komen,
nodigen wij ouders en kind uit voor een intakegesprek en rondleiding. Het gesprek
bestaat uit het uitwisselen van informatie en het noteren van belangrijke gegevens van
het kind tussen ouders en pedagogisch medewerker(s) van de groep waar het kind zal
worden opgevangen.
Voordat de opvang daadwerkelijk zal plaatsvinden, zullen wij, in overleg met ouders,
momenten aanbieden waarop het kind alvast kan wennen op de groep.
1.7 Ziekmelding
Mocht u kind ziek zijn en de opvang niet kunnen bezoeken, dan kunt u dat doorgeven via
het telefoonnummer 06 – 36 02 37 81. Voor wat betreft het omgaan met besmettelijke”
ziekten hanteren wij zoveel mogelijk de richtlijnen van de GGD. Daarnaast kent de
opvang een protocol hoe te handelen bij zieke kinderen, dat wordt uitgereikt bij de
intake.
1.8 Extra opvang/in vakanties/margedagen
Een kind komt vaste dagen naar de opvang. Op verzoek, en indien mogelijk, kan
dag(deel) extra worden afgenomen, in overleg met de pedagogisch medewerkers. Een
extra dag(deel) kan via het ouderportal worden aangevraagd. Opvang tijdens een extra
dag(deel) vindt op de eigen groep plaats, maar indien dit niet mogelijk is, kan het in
overleg op een andere groep. Ook tijdens margedagen van het onderwijs kunnen
kinderen gebruik maken van de opvang.
Indien deze vallen op een dag waarop
normaal gesproken opvang wordt
afgenomen. Voor meer informatie verwijzen
wij naar de spelregels van de kinderopvang.
Voor de schoolvakanties behoudt het kind
dezelfde dagen als in de andere weken. Als
het kind op vaste dagen alleen na schooltijd
komt kan het kind in de vakantie van 07.30
tot 18.00 opgevangen worden. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar het
pedagogisch werkplan van ons kindcentrum.
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1. Het onderwijs in ons kindcentrum
2.1 Identiteit en visie onderwijs
Onze school is een christelijke basisschool voor regulier
basisonderwijs met een open karakter. Dit houdt in dat we
onderwijs willen bieden aan kinderen uit gezinnen met alle
levensovertuigingen. De Bijbel is onze inspiratiebron. Van
hieruit proberen wij iedere dag opnieuw vorm te geven
aan een wijze van samenleven, die zich kenmerkt door
respect te tonen voor elkaar, door elkaar te accepteren als
mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.
We weten dat er grote verschillen zijn in de
geloofsbeleving tussen mensen en dus ook tussen allen die
betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Ons
uitgangspunt is en blijft datgene wat ons bindt.
We willen de kinderen bijbrengen dat het leven waard is
geleefd te worden en dat we daar zelf verantwoordelijk
voor zijn. Het is voor ons belangrijk, dat de kinderen
waarden en normen bijgebracht worden. En bovenal, dat
ieder mens gelijkwaardig is, maar dat dit leven zich tevens
afspeelt binnen bepaalde gezagsverhoudingen. Daarbij
willen we elkaar: kinderen, ouders en schoolteam met respect te behandelen ongeacht
geslacht, handicap, huidskleur of achtergrond.
Het is van belang, dat allen die bij ons kindcentrum betrokken zijn zich veilig en thuis
voelen bij ons.
De kleinschaligheid – als kindcentrum in een dorp - geeft kinderen een gevoel van
herkenbaarheid en betrokkenheid. Zowel de kinderen, ouders en het team hebben goed
contact met elkaar. We zijn gehuisvest in een klein en overzichtelijk gebouw. Het kost de
kinderen dan ook weinig moeite om zich snel thuis te voelen bij ons.
Vanuit de kleinschaligheid willen wij een vooruitstrevende school zijn met goede
leerprestaties en moderne onderwijsmiddelen.
Daarom luidt onze missie:
Groot in kleine dingen!
Om ons aanbod breed en gevarieerd te houden werken we samen met verschillende
organisaties en instellingen zoals de bibliotheek, de kerk, plaatselijk belang, ’t Kaampie,
het IVN, VVN, Landschapsbeheer Drenthe, Duurzaam Drijber e.d.
2.2 Onderwijskundig concept en kleinschaligheid
We werken binnen het onderwijs op ons kindcentrum vanuit drie basisgroepen. Hierin
zijn verschillende klassen vertegenwoordigd. Het grote voordeel van de meerjarige
combinatiegroepen, is het geven van intensieve instructiemomenten. De leerkracht geeft
een instructie aan een klein groepje over bijvoorbeeld een nieuwe spellingcategorie of
een nieuwe rekensom. De leerkracht kan op deze manier direct goed afstemmen op de
behoefte van ieder kind.
De cultuur in de groep komt gemakkelijker tot stand, omdat er ieder jaar maar 1/3 deel
van de groep doorgaat naar een nieuwe groep. Het grootste deel van de kinderen blijft in
dezelfde groep. De kinderen zijn afwisselend eens jongste, middelste en oudste en ze
nemen de daar bijbehorende rollen ook afwisselend aan. De rol van hulpgever en
hulpvrager. Deze mooie rolverdeling zorgt ook voor een prachtig besef bij kinderen. Een
kind in groep 5 dat veel moeite heeft met het maken van z'n eigen rekensommen, kan
bijvoorbeeld al wel een kind van groep 3 helpen. Binnen de driejarige groepen leren de
kinderen van en met elkaar.
In de onderbouwgroepen wordt thematisch gewerkt vanuit een breed beredeneerd
aanbod. Op die manier komen allerlei ontwikkelingsgebieden aan bod. In de andere
groepen voor een aantal basisvakken meer methodisch gewerkt om alle kerndoelen aan
bod te laten komen. De vakken uit de wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur) worden allemaal thematisch aangeboden.
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2.3 De omgeving
Ons kindcentrum is er voor kinderen en ouders uit Drijber en omgeving. Het gebouw
staat buiten de bebouwde kom in het open veld en is klein en overzichtelijk. De
leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de bevolking in het dorp. De ouderbevolking is
voornamelijk autochtoon.
2.4 Geschiedenis en gebouw
De school is geopend op 4 juli 1929. Door de jaren heen is het
gebouw diverse keren verbouwd tot een moderne en sfeervol
kindcentrum. Het gebouw staat precies op de helft van de
afstand tussen de dorpskern en de kerk. Dat was een prachtig
compromis tussen de bewoners van het dorp en de boeren die
meer buiten het dorp woonden en destijds de school bij de kerk
wilden gaan bouwen.
In het gebouw zijn drie groepslokalen en een lokaal voor de
kinderopvang te vinden. Het leerplein wordt regelmatig gebruikt
door groepjes leerlingen.
2.5 De schoolgrootte
Op 1 oktober, de teldatum voor het ministerie van onderwijs,
van 2021 telde de school 37 leerlingen. We werken met drie
basisgroepen: groep 1-2-3, 4-5 en 6-7-8.
2.6 Onze doelen voor het onderwijs
Voor de uitvoering van onderwijs, zijn de wettelijke kaders (kerndoelen) van toepassing:
De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet
weten en kunnen. De overheid stelt de kerndoelen voor het onderwijs vast. Vakken
waarvoor kerndoelen gelden zijn wettelijk verplicht:
• Nederlands
• Engels
• Rekenen/wiskunde
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Kunstzinnige oriëntatie
• Bewegingsonderwijs
Voor ons aanbod is ons uitgangspunt is dat ieder kind deze kerndoelen behaald. Hierbij
maken we wel onderscheid in de wijze waarop kinderen deze doelen halen. We houden
rekening met leerstijlen, leertempo en interesses van de kinderen. Verschil mag er zijn!
Wij leren onze leerlingen zelfstandig te handelen en te functioneren in onze
maatschappij. Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en
anderen en 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.
Wij leren onze leerlingen kritisch te zijn op hun presteren. Door
regelmatig met hen over hun werk te praten, willen we ze leren
‘plannen’, handelen en resultaten met elkaar in verband te brengen.
Wij leren onze leerlingen om te gaan met ICT. Het gebruik van ICT is
niet alleen ondersteuning voor het onderwijs, maar we willen
leerlingen ook vaardigheden aanleren zoals tekstverwerken,
presentaties maken, mediawijsheid e.d. Het werken met iPads en
Chromebooks maakt deel uit van ons onderwijs. Voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8 is er voor elk kind een Chromebook beschikbaar.
2.7 Aanmelden onderwijs
Wanneer ouders hun kind willen aanmelden of interesse hebben in
het kindcentrum, kan met de directeur een afspraak gemaakt
worden voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen
ouders vragen stellen over ons onderwijsaanbod en de
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ondersteuning die wij bieden. Als een ouder nog niet bekend is op het kindcentrum,
wordt ook een rondleiding gegeven, zodat de ouder een goed beeld kan vormen van de
sfeer en de inrichting van ons gebouw. Daarna wordt een aanmeldformulier meegegeven.
Indien er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind, zal
voorafgaand aan de aanmelding eerst een vervolgafspraak worden gepland voor het
verkennen van deze behoefte en de
mogelijkheden van ons kindcentrum. De
MIB-er kan bij dit gesprek worden
uitgenodigd.
Voordat een kind vier jaar wordt, kan het een
aantal dagdelen komen wennen. Afspraken
hierover worden met de groepsleerkracht van
groep 1-2 gemaakt. Als het kind onze
peutergroep bezoekt is het wennen niet meer
nodig door de gezamenlijk activiteiten.
Door verhuizing en/of verandering van school
stromen ook tussentijds kinderen in. Hiervoor
geldt dezelfde aanmeldingsprocedure als
hierboven omschreven. De toeleverende
school levert een onderwijskundig rapport
aan. Met de gegevens hiervan kunnen wij
ervoor zorgen dat de overgang zo soepel
mogelijk verloopt.
2.8 Leerplicht onderwijs
In de Leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school
gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren. Vanaf
het vijfde jaar is ieder kind leerplichtig.
2.9 Verlof onderwijs
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij
aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te
nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of
leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.
Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is
de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er
een proces-verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan
opleggen.
2.10 Ziekmelden onderwijs
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum
niet kan bezoeken, dan horen we dit graag vóór aanvang
van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang
van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt,
niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We
maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw
kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de
kinderen geregistreerd.
Bij regelmatig te laat komen of verzuim van 16 uur in een
periode van vier weken, volgen wij het
ziekteverzuimprotocol, opgesteld door de
leerplichtambtenaar. In samenspraak met de
leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van
het verzuim is. Indien er geen wettige reden voor het
verzuim is, kan een proces-verbaal worden opgemaakt,
Veilig thuis worden ingeschakeld of een zorgmelding
worden gedaan.
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De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de
leerplichtwet artikel 13, 14 en 15).
2.11 Als uw kind ziek wordt op het kindcentrum
Het kan voorkomen dat een kind gezond naar het
kindcentrum gaat en tijdens deze uren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks.
In zo’n geval zal door het kindcentrum altijd contact
worden opgenomen met de ouders of met een door hen
aangewezen persoon.
Een enkele keer komt het voor dat ouders of aangewezen
personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich
voordoet, dan zal de leerkracht een zorgvuldige afweging
maken of het kind gebaat is met een ‘eenvoudige’
pijnstiller en/of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Hierbij worden de medische gegevens uit het
aanmeldingsformulier (o.a. allergieën) meegenomen.
2.12 Aantal uren onderwijs
In acht jaar tijd moeten de kinderen 7520 uur onderwijs
volgen. Onze lestijden, dagelijks van 8.30 – 14.00 uur,
voldoen ruimschoots aan de verplichte lesuren. Groep 1-2 heeft 10 vrijdagen per jaar
extra vrij. Deze data worden vermeld op de website.
2.13 Schooltijden en pauze
Op Kindcentrum Drijber werken we met het continurooster met vijf gelijke dagen.
Dat houdt in dat we alle dagen naar school gaan van 8.30 tot 14.00 uur.
De kleine pauze is van 10.30 – 10.45 uur. De grote pauze is van 12.15 – 12.45 uur.
Hieraan voorafgaand eten we samen in de klas.
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3. De organisatie
3.1 CKC Drenthe
Ons kindcentrum maakt
onderdeel uit van de stichting
Christelijke Kindcentra Drenthe.
De stichting bestaat uit 30
kindcentra, verdeeld over zes
Drentse gemeenten, te weten
Assen, Aa en Hunze, BorgerOdoorn, Noordenveld, Tynaarlo
en Midden-Drenthe. De
kindcentra variëren van
grootstedelijke tot kleine plattelandscentra. Aangesloten zijn bij een stichting heeft
voordelen, het komt de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van ons kindcentrum
ten goede. Voor meer informatie: www.ckcdrenthe.nl
Ambitie: CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige,
zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan waarde(n)volle en
duurzame maatschappij;
Deze ambitie vertaalt zich in de volgende vier pijlers:
- Christelijk & duurzaam
- Integraal en breed aanbod
- Inclusief en kansrijk
- Inspirerend, professioneel & lerend
CKC Drenthe is een stichting, bestaande uit een Raad van Toezicht (6 personen) en een
College van Bestuur (2 personen).
3.2 Kwaliteitszorg
Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen doorgevoerd moeten
worden om de kwaliteit van ons kindcentrum steeds te verbeteren. Dit doen we cyclisch
en systematisch. We stellen hiervoor een vierjaren plan op. Dit plan wordt het schoolplan
genoemd. Per onderwerp beschrijven we wat we ieder afzonderlijk jaar willen bereiken,
wanneer we dat doen en wie er verantwoordelijk voor is. Dit plan wordt jaarlijks
geëvalueerd.
Voor het schrijven van het plan maken we gebruik van interne en externe informatie
Voorbeelden van interne informatie zijn de tevredenheidspeilingen, die wij om het jaar
afnemen onder kinderen (vanaf groep 5), ouders en
leerkrachten. Ook de onderwijsresultaten zijn
voorbeelden van interne informatie. Ook een bezoek van
de Inspectie van het Onderwijs en het auditteam zijn
voorbeelden van externe informatie.
Onder kwaliteit valt ook geschoold en deskundig
personeel. Ieder jaar stellen wij een scholingsplan op
met een beschrijving van de te volgen scholing. Scholing
kan in teamverband gevolgd worden, maar ook
individueel.
3.3 Actuele voornemens
In het schooljaar 2021-2022 zullen we o.a. werken aan
de volgende beleidsvoornemens/verbetertrajecten:
• Afstemming tussen de thema’s van de
kinderopvang en onderwijs.
• Invoeren methode ‘Pennenstreken’ in groep 5.
• Promoten van Kindcentrum Drijber in de regio.
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•

•
•
•
•

Aanbod voor kinderen die meer
‘aan’ kunnen. Beschrijven van de
mogelijkheden en aanvullen
materialen.
Doorgaande lijn
klassenmanagement en instructie.
Optimaliseren van het begrijpend
leesonderwijs.
We zetten extra personeel in vanuit
het NPO voor extra ondersteuning
in de groepen.
Oriëntatie op een ander toets- en
leerlingvolgsysteem.

In het kindcentrumplan voor 2019-2023 staan de nieuwe ontwikkelingen uiteraard
uitgebreider beschreven. Het schoolplan ligt ter inzage op school.
3.4 Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve schoolverzekering af voor
alle kinderen. Uw kind is dan verzekerd bij ongevallen die plaats vinden tijdens de
schooluren, op weg van en naar school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor
tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons verzekerd. Raadpleeg eerst uw
eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar.
Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het
geval dat zij schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van
privé eigendommen door kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging
en diefstal. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek
raken van eigendommen.
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4. Ons team
4.1 De directie
De directeur, Pieter de Roest, is op dinsdagmiddag, woensdag en donderdagmorgen
aanwezig. De directeur is verantwoordelijk voor het brede aanbod en de kwaliteit op ons
kindcentrum. Met vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot de directeur.
Gerda op de Haar is waarnemend directeur. Op de dagen dat de directeur afwezig is, is
zij het aanspreekpunt.
4.2 De Intern Begeleider (IB-er)
De IB-er is een leerkracht met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen
van de ontwikkeling van de kinderen en het coördineren van de ondersteuning en het
bijdragen aan kwaliteit. De eigen leerkracht en de IB-er bespreken regelmatig de
vorderingen van alle kinderen. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanbieden van
de, eventueel, aangepaste leerstof en noteert dit in het logboek. Onze IB-er, juf Wilma
werkt op twee scholen binnen CKC Drenthe als IB-er.
4.3 De pedagogische medewerker
Op ons kindcentrum zijn de pedagogische
medewerkers de spil in de opvang. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang,
ontwikkeling en verzorging van de kinderen.
Zij begeleiden kinderen, zowel in
groepsverband als in individueel opzicht in
het kinderdagverblijf, peutergroep of
naschoolse opvang in de leeftijd van 0 – 13
jaar. Het pedagogisch werkplan is de basis
van handelen. De pedagogische
medewerkers vervullen vele taken,
waaronder spelbegeleiding, organiseren van
activiteiten, het volgen van de ontwikkeling
van kinderen via observaties en de
verzorging van kinderen. Tevens volgen ze
de ontwikkeling van kinderen via observaties.
Met collega’s en ouders onderhouden zij
regulier overleg over de kinderen.
De pedagogisch medewerkers worden in hun vak en het pedagogisch handelen
ondersteunt door de pedagogisch coach en de locatie ondersteuner.
Er is heel veel overleg met de leerkracht van de onderbouw. De thema’s van het hele
schooljaar worden op elkaar afgestemd en waar mogelijk wordt er samengewerkt. De
kinderen kunnen zo een
4.4 De leerkracht
De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis
zijn zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen de basisvaardigheden beheersen om
straks op het voortgezet onderwijs verder te leren.
Daarnaast hebben leerkrachten ook taken buiten de lesuren. Denk hierbij aan deelname
aan de medezeggenschapsraad, overleg met de MIB-er, contacten met ouders, contacten
met andere kindcentra, begeleiden bij sportdagen, het volgen van scholing etc.
Voor de gymnastieklessen van de midden- en bovenbouw op de maandag hebben we, in
samenwerking met de andere kindcentra in Midden-Drenthe, een vakleerkracht
4.5 Vervanging bij ziekte van leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht wordt er een beroep gedaan op een invalkracht. Als er geen
invalkracht beschikbaar is, spant de directie zich in om een andere oplossing te vinden.
Is er geen passende oplossing te vinden, dan zullen de kinderen in het uiterste geval
naar huis worden gestuurd. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld door een
spoedbericht via het ouderportaal van de website.
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4.6 De OICT-er
De Onderwijs Informatie- en Communicatietechnieker is samen met de directie en het
team verantwoordelijk voor het computeronderwijs op ons kindcentrum. In het ICT-plan
staat beschreven hoe wij ICT inzetten bij het onderwijs en de opvang en wat onze
beleidsvoornemens voor de komende periode zijn. De OICT-er is een extra taak.
4.7 Onderwijsondersteunend personeel
Ook maken we gebruik van onderwijs-ondersteunend personeel:
• Een onderwijsassistent, zij ondersteunt de groepsleerkracht bij de uitvoering van
de groepsplannen;
• Een schoonmaakster, zij houdt het pand schoon en fris.
4.8 Stageplaatsen onderwijs en kinderopvang
Alle kindcentra van CKC Drenthe bieden stageplaatsen aan studenten van Pabo Stenden.
De Pabo is een opleiding tot leerkracht basisonderwijs, waarvan stage een belangrijk
onderdeel is. Doordat studenten meedraaien in het hele onderwijsgebeuren krijgen ze
een goed beeld van het huidige onderwijs, ze maken zowel mooie als lastige situaties
mee en leren hoe ze daarin kunnen handelen. Theorie wordt aan de praktijk gekoppeld
doordat ze de leerkrachten in de klas zien lesgeven en in gesprek gaan met hun, of met
hun PABO-docent, over de wijze waarop dit uitgevoerd wordt en de keuze voor deze
manier van lesgeven. Het opleiden van studenten levert voor ons ook wat op. We krijgen
de nieuwste inzichten via de studenten en we worden kritischer op ons eigen lesgeven;
de student bevraagd ons over keuzes die we maken in ons lesgeven en we zijn immers
een voorbeeld voor de student. Ook voor de lerarenopleidingen heeft het een
meerwaarde, ze sluiten beter aan op wat er in de praktijk gevraagd wordt.
Binnen de kinderopvang bieden wij stageplaatsen aan studenten van de SPW, GPM4 en
de nieuwe opleiding KOB (Kinderopvang Onderwijs en Bewegen). Dit zijn opleidingen
gericht op het werken binnen de kinderopvang. Ook voor de studenten van Sport en
Beweging zijn stagemogelijkheden om praktijkervaring op te doen tijdens zowel
onderwijs- als opvangtijd.
Voor studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen bieden wij tevens
stageplaatsen aan. Onderwijsassistenten kunnen ook als pedagogisch medewerkers
ingezet worden in een zgn. combinatiefunctie. Op deze manier dragen zij bij aan een
doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs
en zien kinderen dezelfde gezichten
gedurende de dag.
Wij bieden graag een stageplek aan onze
toekomstige collega’s.
We merken dat door onze ligging op het
platteland er weinig stagiaires (kunnen)
komen op onze locatie.
4.9 Vrijwilliger
Hanneke komt op de maandag- en
woensdagochtend voor hand- en
spandiensten.
We zijn blij met deze extra handen in ons
kindcentrum.
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4.10 Het team in beeld

Pieter de Roest
Directeur

Juf Gerda
waarnemend directeur en
groep 4-5

Juf Jiska
Ped. medewerker

Juf Ria
Ped. medewerker en
onderwijs assistent

Juf Elisabeth
Groep 1-2-3

Juf Hedwig
Groep 4-5

Juf Gea
Groep 6-7-8

Juf Margriet
Groep 6-7-8

Meester Pim
Vakleerkracht gymnastiek

Juf Wilma
Interne Begeleiding

4.11 Rooster
maandag
directie

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Meester Pieter
Juf Elisabeth

Meester Pieter
(ochtend)
Juf Elisabeth

Juf Elisabeth

Groep
1-2-3*

Juf Elisabeth

Meester Pieter
(middag)
Juf Elisabeth

Groep
3-4-5*

Juf Hedwig

Juf Hedwig

Juf Gerda

Juf Gerda

Juf Gerda

Groep
6-7-8

Juf Gea

Juf Gea

Juf Gea
Juf Margriet (om
en om)
Juf Ria

Juf Margriet

Juf Margriet

Ond.
assistant
MIB

Juf Ria

Juf Wilma komt i.v.m. haar werk op drie scholen op wisselende dagen.
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5. De ouders
5.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders
‘It takes a village to raise a child’ . Dit citaat van o.a. Michelle Obama staat voor de
positie van de school in de gemeenschap van Drijber. Leerlingen en ouders zijn dan de
eerste betrokkenen. Onze school kan niet zonder de hulp en inbreng van ouders. Zij
vormen een onmisbare ondersteuning voor het onderwijzend personeel. Ouders en
leerkrachten zijn immers de belangrijkste opvoeders van de kinderen op de basisschool.
Betrokken ouders hebben een positief effect op de inzet en prestaties van kinderen.
Een goede communicatie is van belang. Diverse onderzoeken tonen aan dat kinderen
meer gemotiveerd zijn, dat ze beter in hun vel zitten en dat leerprestaties toenemen
wanneer hun ouders betrokken zijn.
Er zijn vaste contact-momenten, zowel gezamenlijk als individueel gericht. Via de
ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen ouders invloed hebben op wat er op
school gebeurt. De ouderbetrokkenheid op onze school is groot en daar zijn we blij mee.
5.2 De informatievoorziening aan de ouders
Deze bestaat uit:
• Aan het begin van het schooljaar een informatiemoment: dit schooljaar een
filmpje per groep.
• Open dag, veelal in samenwerking met de andere scholen van CKC Drenthe.
• Rapporten- en andere oudergesprekken. Deze gesprekken worden gepland via de
ouderapp Social Schools.
• Schoolgids, uit te reiken aan nieuwe ouders en te vinden op de website.
• Wekelijkse nieuwsbrief op de woensdag. De nieuwsbrief wordt op de website
geplaatst en via Social Schools verspreid.
• Via de website en de Social Schools-app. Als de leerling is ingeschreven krijgen de
ouders een account voor ouderapp. Daar plaatsen we informatie over het
kindcentrum en de afzonderlijke groepen. Daarnaast worden daar foto’s
gepubliceerd.
• Ouderavond/jaarvergadering vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad.
Rapporten en contactenavonden
De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee naar
huis. De leerlingen van groep 1 die langer dan 3 maanden op school zitten, krijgen ook
een rapport.
De resultaten van de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden toegevoegd.
Vanaf groep 1 is er een woordrapport met een vijfpuntsschaal. Deze schaal heeft een
variatie van onvoldoende tot zeer goed. Gedurende de daarop volgende schooljaren
kunnen onderdelen veranderen of toegevoegd worden en vindt er op meer onderdelen
een beoordeling d.m.v. cijfers plaats.
In februari en juni na het ontvangen van het rapport krijgen de ouders een uitnodiging
om de ontwikkelingen en vorderingen van hun kind te bespreken. Tevens is er in
november een ronde met 10-minutengesprekken. Deze is facultatief. De kinderen van de
bovenbouw mogen, desgewenst, bij het gesprek aanwezig zijn. De gesprekken worden
ingepland via de app van Social
Schools.
Op verzoek van ouders en
leerkracht kunnen extra
gesprekken over een leerling
plaats vinden.
Hierboven staan een aantal
formele contactmomenten
beschreven. Wanneer u vragen
en/of opmerkingen hebt kunt u
echter ook altijd even de school
binnenlopen! Soms is er direct
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tijd om iets te bespreken, anders is er altijd de gelegenheid
om een afspraak te maken.
5.3 De inzet van de ouders
Ouders kunnen een bijdrage aan de kwaliteit van ons
kindcentrum, door deelname aan diverse organen. Vanuit
het onderwijs gaat het dan om de ouderraad (OR), de
medezeggenschapsraad (MR) of de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit de kinderopvang
kunnen ouders lid worden van de oudercommissie (OC) en
centrale oudercommissie (COC). Hieronder lichten we de
verschillende organen toe:
De ouderraad (OR)
De OR bestaat uit ouders, aangevuld met een collega uit de
personeelsgeleding. De OR is verantwoordelijk voor het
organiseren van de jaarlijkse activiteiten zoals feesten,
excursies en sportactiviteiten. Op de jaarlijkse ouderavond wordt verantwoording
afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen en worden de nieuwe leden voor de
OR en MR gekozen. Voor deze avond ontvangen alle ouders een uitnodiging.
De inkomsten van de ouderaard komen uit de ouderbijdrage, het inzamelen van oud
papier en de inzameling van gebruikt vet.
De medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit een ouders en personeel. De MR praat mee over alles wat met het
onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR,
invloed uitoefenen op het beleid van ons kindcentrum. Elke kindcentrum heeft verplicht
een MR. In de MR zitten twee vertegenwoordigers van het personeel en twee
vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van de school is adviserend lid. De MR
vergadert ongeveer vier keer per jaar.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR bestaat ook uit een ouders en personeel maar buigt zich over bestuurlijke zaken.
De GMR gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College
van Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig.
De oudercommissie (OC)
De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van
verschillende groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van opvang
zaken op het kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies. Vanuit de OC kan
een ouder zitting nemen in de COC van CKC Drenthe Kinderopvang die overlegt met de
directeur kinderopvang en adviseert over beleid dat organisatie breed wordt ingevoerd.
Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden
voor de OC. Zij kunnen contact opnemen
met de voorzitter van de oudercommissie
van de locatie.
5.4 Vrijwillige ouderbijdrage
(onderwijs)
De ouderraad organiseert in
samenwerking met het team voor de
kinderen van ons kindcentrum allerlei
onderwijsactiviteiten, zoals het
sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8,
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sportdag etc. Dit zijn
activiteiten waarvoor wij geen
bekostiging ontvangen van de
Rijksoverheid. De kosten van
deze activiteiten worden
betaald uit de ouderbijdrage en
de opbrengsten van het oud
papier e.d. Daarnaast
bekostigt de ouderraad het
fruit dat de kinderen drie keer
per week krijgen in de kleine
pauze in de periode na het EUschoolfruit.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig en geldt voor ouders van leerlingen in het onderwijs. De
jaarlijkse ouderbijdrage is € 45,00 per leerling per jaar voor het 1e kind, €40,00 voor het
2e kind €35,00 voor het 3e kind. Deze bijdrage is vrijwillig.
U kunt uw ouderbijdrage overmaken op het banknummer van de ouderraad NL44RABO
03738 56 954 t.n.v. Stichting Vrienden van CBS Drijber. Betaling in termijnen is in
overleg met de penningmeester ook mogelijk.
Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum.
Voor kinderen die niet het gehele schooljaar meemaken op ons kindcentrum, wordt een
evenredig deel van de ouderbijdrage in rekening gebracht.
5.5 Inzameling oud papier en vet
Naast de ouderbijdrage krijgt de ouderraad inkomsten uit het inzamelen van oud papier
en gebruikte vetten.
Elke eerste zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. Tijdens deze route
worden de minicontainers geleegd. Het ophaalschema staat op de website en wordt
gepubliceerd in ‘De Buurvrouw’.
Daarnaast kunt u altijd zelf uw papier brengen in de (gesloten) container. Deze container
staat ter hoogte van Binnenveld 12, aan het begin van het Schoolpad.
Naast de glascontainer bij ‘t Kaampie staat een container om gebruikt frituurvet en olie in
te verzamelen. Ook de opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan de ouderraad.
5.6 Privacy wetgeving
Op ons kindcentrum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. De
manier waarop we dat doen is vastgelegd in het privacyreglement. Op onze website kunt
u dit reglement vinden. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
De gegevens die over kinderen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens die nodig zijn voor de begeleiding van
onze kinderen en de organisatie van ons onderwijs en de
kinderopvang. De meeste gegevens ontvangen wij van
ouders (zoals bij de inschrijving op onze school/bij de
kinderopvang). Daarnaast leggen leerkrachten en
pedagogisch medewerkers gegevens over onze kinderen
vast: bijvoorbeeld cijfers, vorderingen en bijzonderheden
over de ontwikkeling van uw kind.
Soms worden er extra persoonsgegevens vastgelegd. Denk
daarbij b.v. aan dyslexie , ADHD, allergieën e.d.
In verband met de identiteit van ons kindcentrum willen wij
graag de geloofsovertuiging vastleggen, zodat wij daar – zo
mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen
houden. Het geven van deze informatie is echter niet
verplicht.
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De leerlinggegevens worden opgeslagen in
ons digitale administratiesysteem ParnasSys.
Dit programma is beveiligd en toegang tot
die gegevens is beperkt tot medewerkers die
daar voor hun werk gebruik van moeten
maken.
Voor de kinderen van de kinderopvang
worden gegevens opgeslagen in ons digitale
administratieprogramma Kidsadmin. Hier
gelden de dezelfde voorwaarden als voor de
leerlinggegevens.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. De leverancier van deze
leermaterialen moet daarvoor over enkele leerlinggegevens kunnen beschikken. Wij
hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze
gegevens. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken as wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, zullen wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn
opgeslagen niet meer van belang zijn voor het kindcentrum, mag u vragen die specifieke
gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u
contact opnemen met de directeur.
5.7 Foto- en filmopnamen
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen ouders
jaarlijks om toestemming over het wel/niet gebruiken van beelden van uw kind. Bij de
toestemming wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen internen extern gebruik. Ouders die hun standpunt naderhand willen wijzigingen dienen dit zelf
kenbaar te maken bij de school.
Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te
begeleiden. Bij extern gebruik worden foto’s en/of films gebruikt voor publiciteit van ons
kindcentrum op bijvoorbeeld de website of in de krant.
Indien u zelf opnames wilt maken tijdens een van onze activiteiten, wijzen wij u op het
portretrecht. Als u foto’s maakt waar andere kinderen op staan, heeft u toestemming
nodig van de betreffende ouders voor publicatie. Ons advies is om het beeldmateriaal
niet te publiceren, tenzij alleen uw eigen kind zichtbaar is of wanneer u toestemming
heeft gekregen
5.8 Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten
voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de
muren opgelost worden via de leerkracht, pedagogische medewerker of de directie. Voor
klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling
opgesteld, wat op het kindcentrum ter inzage ligt. Deze regeling is ook te vinden op de
website bij ‘documenten’.
Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst
terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: Mw. F. Tolsma, tel. 0593 568089
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de
eigen klachtencommissie van CKC Drenthe.
Klachtencommissie CKC Drenthe
t.a.v. de voorzitter
Postbus 167
9400 AD Assen
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klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
Naast de eigen klachtencommissie zijn er de volgende
commissies:
1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor
behandeling van klachten van werknemers tegen
besluiten van hun werkgevers.
2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor
behandeling van medezeggenschapgeschillen
3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor
behandeling van geschillen betreffende het passend
onderwijs.
Meer informatie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl
5.9 Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering van kinderen van het onderwijs
zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij
te sturen. Bij uitzondering zal dit plaatsvinden. Schorsing kan maximaal voor vijf
aaneengesloten schooldagen. De toegang tot de klas of het kindcentrum wordt tijdelijk
ontzegd. Huiswerk moet georganiseerd worden. Het besluit tot schorsing wordt
schriftelijk en met opgave van redenen meegedeeld aan ouders. Ouders kunnen bezwaar
maken tegen de schorsing. Bij schorsing wordt door de directie de inspectie en de
leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Voordat een kind terugkeert, worden
schriftelijke afspraken gemaakt om vergelijkbare situaties te voorkomen. Definitieve
verwijdering van een kind gebeurt uitsluitend door het College van Bestuur na overleg
met de directeur. Het document ‘Schorsing en verwijdering’ ligt op het kindcentrum ter
inzage.
5.10 Veiligheid en arbeidsomstandigheden
Als kindcentrum willen wij de veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders
garanderen. Hiervoor wordt regelmatig voor het onderwijsgedeelte een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar de veiligheid
van het gebouw, het meubilair en de arbeidsomstandigheden. Eventuele verbeterpunten
moeten opgelost worden.
De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD, in opdracht van de
gemeente. Naast de wettelijke eisen, kijkt de GGD ook naar veiligheid in en om het
gebouw, de hygiëne, de groepssamenstelling, geschoold personeel, ziektebeleid en Vooren vroegschoolse educatie. Eventuele verbeterpunten moeten opgelost worden.
Op ons kindcentrum is een aantal leerkrachten en pedagogisch medewerkers geschoold
als bedrijfshulpverlener. Ook oefenen wij meerdere keren per jaar het ontruimingsplan.
Ook willen wij voor iedereen, een sociaal-emotionele veiligheid bieden. Hiervoor geldt
een gedragsprotocol.
Daarnaast hebben we voor het
onderwijsgedeelte veiligheidsbeleid
ingevoerd, bestaande uit een antipestprotocol, een anti-pest-coördinator, een
incidentenregistratie en een jaarlijkse
monitoring van leerlingen. Tijdens de lessen
besteden we regelmatig aandacht aan de
sociale omgang met elkaar. Hierbij werken
we vooral aan de preventieve kant en maken
gebruik van de Soemo kaarten.
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Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als
chauffeur, gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittenden verzekering, het
dragen van gordels en het gebruiken van stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer
informatie verwijzen wij naar het protocol dat het kindcentrum ter inzage ligt.
We willen en kunnen echter niet alle risico’s voor kinderen wegnemen. Kinderen
ontwikkelen zich met vallen en opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen met
aanvaardbare risico’s leren omgaan. Ongelukjes en bijna ongelukjes worden op de
opvang in een logboek bijgehouden en in het onderwijs in de incidentenregistratie, zodat
we ons beleid rondom veiligheid indien nodig bij kunnen stellen. Ouders worden van
ongelukjes die zich bij hun kind voordoen, vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.
5.11 Sponsoring
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. Een
belangrijke voorwaarde voor sponsoring is dat het kindcentrum haar onafhankelijkheid
behoudt. Zie voor meer informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het
kindcentrum ter inzage ligt.
5.12 Stichting vrienden van kindcentrum Drijber
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting
beheert alle private bankrekeningen van de school. De ouderbijdragen worden geboekt
op een private bankrekening en vallen als zodanig ook onder de stichting.
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van
een ingeschreven leerling van de school. Het bestuur benoemt zijn leden uit bindende
voordrachten van de ouderraad. De zittingsduur is drie jaar.
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6. Het onderwijs
6.1 Het pedagogisch klimaat
Het onderwijs aan Drijber kenmerkt zich door een evenwichtig pedagogisch klimaat.
We willen dat kinderen zich op school thuis voelen en daarom besteden we veel aandacht
aan de school (leer)omgeving en de aankleding van de school (leer)omgeving. We vinden
dat het pedagogische klimaat een voorwaarde is om de kinderen uit te dagen tot
ontdekken (=leren) De houding van de leerkracht in het pedagogische klimaat speelt een
grote rol: zijn of haar houding is uitnodigend, vragend, stimulerend en daar waar nodig
sturend in het leerproces.
Hierin speelt onze christelijke identiteit een grote rol. In de omgang met elkaar staan
waarden als vrede, liefde, gerechtigheid en medemenselijkheid centraal. De verhalen in
de Bijbel gebruiken we als leidraad; ze geven ons de mogelijkheid met elkaar in gesprek
te gaan over de normen en waarden die we in het leven van alledag een plek geven.
Hierin laten we merken dat we zorg voor elkaar en zorg voor onze omgeving willen
hebben.
Uit onze relatie met kinderen en ouders spreekt dat we naar elkaar willen luisteren. We
zijn ons bewust dat er tussen ouders onderling en ouders-school verschillen kunnen
bestaan rondom de pedagogische en levensbeschouwelijke identiteit. We vinden het
belangrijk dat we de kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan:
leren om te gaan met verschillen waardoor er respect en begrip ontstaat voor die
verschillen. De houding en het gedrag van leerkrachten (en ouders) moet een voorbeeld
zijn voor kinderen.
We vinden dat er overeenstemming moet zijn in het pedagogisch handelen, omdat dat
kinderen duidelijkheid en zelfvertrouwen geeft. De oudergesprekken en de
laagdrempeligheid van onze school dragen hierin bij.
6.2 Didactisch handelen
De rol van de leerkracht is in de school cruciaal. Het didactisch handelen van
leerkrachten is voortdurend onderwerp van observatie en bespreking.
6.3 Instructie en andere werkvormen
Uitleg geven is een van de kerntaken van een leerkracht. Een goede instructie vormt de
basis van goed onderwijs. Zorgen voor een goede instructie vraagt veel van de
leerkracht, zowel bij de groepsinstructie als bij de instructie in een subgroep. Hierbij kan
onderscheid worden
gemaakt in kwaliteit en kwantiteit van de
instructie. De instructie is kwalitatief goed als
een leerkracht uitdrukkelijk voordoet, uitlegt,
verbeterende feedback geeft en de leerling
begeleid laat oefenen.
Er zijn diverse vormen van instructie:
De klassikale instructie
Hier krijgen alle leerlingen op hetzelfde
moment dezelfde instructie van de leerkracht
over de leerstof, een te maken opdracht of
een oplossingsmethode.
De interactieve gedifferentieerde directe
instructie (IGDI)
Dit is een gerichte klassikale instructie,
waarbij de kinderen actief meedoen
(interactief). De instructie wordt op
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verschillende leerniveaus aangeboden (gedifferentieerd) en er wordt directe uitleg
gegeven, zonder omwegen en zonder tijdverlies.
Andere werkvormen:
Het zelfstandig werken
Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur, waarbinnen kinderen een
bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht, bezig kunnen zijn. Het doel daarbij is dat zij
leren zelfstandig taken te plannen en uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden
met anderen. De taken kunnen opgedragen worden voor een bepaalde les, dagdeel, dag
of week.
Coöperatief leren
Binnen en buiten de klassenorganisatie bieden wij ruimte voor coöperatief leren waarbij
de kinderen leren samen opdrachten te verwerken. Vanuit verschillende vakgebieden
worden opdrachten aangeboden die leerlingen, met hun verscheidenheid aan kwaliteiten
en interesses, gezamenlijk leren oplossen en terugkoppelen aan de hele groep.
Differentiatie
De leerstof is afgestemd op het niveau van de leerlingen, zodat de kinderen positieve
leerervaringen opdoen en waardering ontvangen voor hun werk en voor de behaalde
resultaten. We passen de hoeveelheid of de zwaarte van het werk aan. Uitgangspunt is
altijd de basisstof die door alle leerlingen beheerst moet worden. Pas als uit testen en
onderzoeken blijkt dat de basisstof voor een bepaalde leerling nog te hoog is gegrepen,
zal er een aangepast individuele leerweg worden aangeboden.
6.4 Wat leren kinderen?
Groep 1 en 2
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die van de andere groepen. Ook de inrichting
van het lokaal is anders. Het werken in deze groepen gebeurt vanuit de kring. In de kring
begint de schooldag en hierin keren de kinderen ook steeds terug. Daarnaast wordt
gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken en op het schoolplein. De meeste vakken
komen in samenhang met een bepaald thema aan de orde. In groep 1 ligt de nadruk op
het wennen aan de diverse activiteiten en het naar school gaan. Er is veel aandacht voor
gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. In groep 2 krijgen de
kinderen meer opdrachten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en
schrijven. Met behulp van het Digikeuzebord kiezen de kinderen activiteiten tijdens het
‘werken’ en worden de ontwikkelingen bijgehouden.
Groep 3 t/m 8
In deze groepen wordt de leerstof meer methodisch aangeboden. In groep 3 worden de
basisvaardigheden van lezen en taal, schrijven, rekenen en wiskunde voor het eerst
aangeboden. Op verschillende momenten per dag is er ruimte voor spelactiviteiten. Ook
in de daaropvolgende leerjaren wordt ruimte gevonden voor spelmomenten. Deze
worden echter steeds korter door het uitbreiden van het leerstof-aanbod met o.a. Engels.
De inzet van ICT wordt steeds groter. Bij
verschillende vakken wordt er gebruik
gemaakt van Chromebooks. Voor elke
leerling is een apparaat beschikbaar.
6.5 Vakgebieden en methodegebruik
Godsdienstige vorming
We gebruiken de methode ‘Trefwoord’.
Deze methode legt een relatie tussen de
verhalen uit de Bijbel en de kinderlijke
leef- en belevingswereld. Regelmatig
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wordt een lied aangeleerd, dat bij de verhalen en het niveau van de kinderen past. Ook
andere wereldgodsdiensten komen aan bod. Het nieuwe thema wordt steeds
geïntroduceerd tijdens de gezamenlijk weekopening met de hele school.
Sociaal-emotionele vorming
We vinden het belangrijk om de kinderen te helpen bij hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het gaat dan o.a. over het bevorderen van zelfvertrouwen en
weerbaarheid, omgaan met gevoelens, het gedrag, respectvol omgaan met elkaar,
waarden en normen, leren conflictsituaties op te lossen enz.
Als praktische ondersteuning hierbij gebruiken wij kaarten voor SOciaal-EMotionele
Ontwikkeling (SOEMO-kaarten) Deze kaarten worden in alle groepen gebruikt. Eens per 3
a 4 weken introduceren we ook een schoolafspraak tijdens de weekopening.
Ook werken we met een digitale observatielijst, de SDQ. Twee keer jaar vullen we in over
de leerlingen. De kinderen van bovenbouw vullen deze lijst ook zelf in.
De sociale veiligheid monitoren we door het laten invullen van lijsten via de website van
vensters po.
Nederlandse taal
Voor het taal- en spellingsonderwijs wordt in
de groepen 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de
methode ‘Taal op maat’. De leerstof is
verdeeld over 4 taaldomeinen:
• Woordenschat
• Schrijven
• Luisteren en spreken
• Kijk op taal (taalbeschouwing)
Bij spelling staat de klank centraal. De
kinderen luisteren naar klanken en vertalen
die naar tekens. Het uitgangspunt is dus
auditief en dit principe wordt aangevuld met een aantal spellingsregels.
Vanaf januari gaan de leerlingen van groep 3 ook starten met ‘Taal op maat’ om alvast te
wennen aan de methode.
Online kunnen de leerlingen extra oefenen met Taalzee.
Rekenen en Wiskunde
We werken met de digitale rekenmethode ‘Pluspunt’. We vullen het programma aan met
activiteiten vanuit de aanpak ‘Met sprongen vooruit’. Ook kunnen de kinderen oefenen
het digitale programma: Rekentuin.
Lezen
In groep 3 gebruiken we de nieuwste versie van de methode ‘Veilig leren lezen’. Voor
verdere oefening van het technisch en voortgezet technisch gebruiken de methode
‘Lekker Lezen’. Ook besteden we veel aandacht aan het ‘Stillezen’. Hier beginnen we elke
ochtend mee. Daarnaast wordt er vanaf groep 4 meer nadruk gelegd op het begrijpend
lezen. Daarvoor wordt o.a. de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Ook proberen we de
interesse voor lezen te bevorderen door o.a. het stimuleren van een lidmaatschap van de
bibliotheek, boeken lenen op school, voorlezen en stillezen in de groep, aandacht geven
aan het jaarlijkse voorleeskampioenschap, de Kinderboekenweek en activiteiten van de
bibliotheek.
Schrijven
De kinderen leren schrijven met de methode ‘Pennenstreken’ (groep 3 en 4) en
‘Schrijven in de Basisschool’. We maken langzamerhand de overstap van het aan elkaar
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schrijven naar blokschrift. In de groepen 7 en 8 wordt er ook aandacht besteed aan het
creatieve schrijven.
Engels
In groep 6 t/m 8 wordt het vak Engels gegeven. Wij gebruiken hiervoor de methode
‘Take it Easy’. De lessen worden via het digibord door een ‘native speaker’ aangeboden.
Er worden ook Engelse liedjes aangeleerd. Ook zijn er leesboeken en strips in eenvoudig
Engels. Het digitale programma Words and Birds biedt extra oefenmogelijkheden.
Verkeer
Vanaf groep 3 gebruiken wij het lesmateriaal
van Veilig Verkeer Nederland. Jaarlijks houden
we een fietsenkeuring voor de hele school en
een dode-hoek-les in de bovenbouw. We
hebben we het Drents Verkeersveiligheid
Label (DVL) gekregen en werken we met het
verkeersactiviteitenplan.
In het activiteitenplan staan alle plannen op
het gebied van verkeer die we dit schooljaar
gaan uitvoeren. Mede door subsidie van de
Provincie Drenthe en de gemeente MiddenDrenthe kunnen we kiezen uit verschillende
projecten. Dit kan zijn een project over de dode hoek, theater over verkeer, leskisten
werken met een rijsimulator e.d.
Op ons schoolplein hebben we een verkeersplein, zodat we ook praktische verkeerslessen
kunnen geven. De groepen 7 en 8 sluiten hun verkeers-onderwijs af met een praktisch
en schriftelijk examen. Het Verkeersexamen wordt eens per twee jaar georganiseerd.
Creatieve vakken
Vanaf groep 3 besteden we minimaal 3 uur per week aan de vakken tekenen, muziek,
handvaardigheid, spel en beweging. Meester Pieter geeft wekelijks muzieklessen in de
midden- en bovenbouw.
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en leren we de
kinderen over het heden en verleden van de aarde. Dit gebeurt zowel methodisch als
d.m.v. kringgesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie en werkstukken.
We werken met de materialen van Blink. Dit is een digitale methode voor het aanbieden
van wereldoriëntatie in thema’s.
Wetenschap en Techniek
We stimuleren de techniek en gebruiken de lessen uit de techniektorens bij onze
thema’s. Ook krijgen we programmeerlessen
via de bibliotheek. Groep 7 en 8 volgt ook
een aantal technieklessen op het Wolfsbos in
Hoogeveen.
Bewegingsonderwijs
Elke maandag is er gymnastiek in de sporthal
‘De Meer’ in Wijster voor de groepen 3 t/m 8.
Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.
Na de les wordt er gedoucht.
De kleuters gaan naar het speellokaal van de
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Zuiderenk in Wijster. Alle groepen gaan met de bus. De gemeente Midden-Drenthe
betaalt de kosten van het vervoer.
Tussen de zomer- en herfstvakantie doen we de gymlessen buiten op ons eigen terrein.
Ook tussen de mei- en de zomervakantie gaan we buiten sporten.
6.6 Geplande leertijd per vakgebied
Dit is een globale verdeling van de leertijd:
Groep 1-2
Bewegen en spel (binnen en buiten)
Taal / lezen
Rekenen
Wereldoriëntatie
Werken met ontw. Mat. + hoekenwerk
Expressie

20%
30%
10%
5%
30%
5%

Groep 3 t/m 8
Bewegen en spel (binnen en buiten)
Taal / lezen
Rekenen
Wereldoriëntatie
Expressie

10%
30%
20%
30%
10%

6.7 Bijzondere activiteiten:
Vieringen
Elke maand starten we samen met de hele school met de weekopening. Er wordt
aandacht o.a. besteed aan het thema van Trefwoord, het lied van de week, de afspraak
van de week en andere onderwerpen voor de hele school.
Er is een gezamenlijke Kerstviering op een avond in de kerk. Alle ouders en andere
belangstellende zijn dan van harte welkom.
Inmiddels is het een traditie geworden om op
Goede Vrijdag aan het eind van de ochtend
gezamenlijk met de ouders de paasviering
met een maaltijd af te sluiten in het
dorpshuis ’t Kaampie. De paasviering
/maaltijd is voor de kinderen en hun ouders.
Goede doelen
Eens per jaar wordt er een actie gehouden
voor een goed doel. Dit wordt geïnitieerd
vanuit de bovenbouw en de leerlingenraad.
De bibliotheek op school
Op onze school is de ‘Bibliotheek op school’ gerealiseerd, met als doel kinderen het
plezier van lezen meegeven, hun leesvaardigheid bevorderen en hen mediavaardig te
maken. De Bibliotheek gaat ervoor zorgen dat de school beschikt over een actueel en
aantrekkelijk boekenaanbod aansluitend bij de wens van de kinderen (en de
leerkrachten).
School en bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere
schoolprestaties. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat
zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Elke vrijdagmorgen van 8.30 - 9.00 uur kunnen
de kinderen boeken lenen. Er morgen ook enkele boeken mee naar huis worden
genomen om thuis te lezen.
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Cultuurmenu
Het Cultuurmenu organiseren we samen met de andere
kindcentra van CKC in Midden-Drenthe. Het wordt mee
ingevuld door Kunst & Cultuur Drenthe en het ICO in Assen.
Het biedt ons kindcentrum de mogelijkheid structureel en
laagdrempelig aandacht te besteden aan de kunstdisciplines:
audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.
Kinderen komen in het Cultuurmenu in aanraking met kunst
en cultuur. U ziet op school straks kunstenaars of docenten literatuur, muziek, drama of
dans verschijnen. Ook komen er voorstellingen op school, of de kinderen gaan naar een
voorstellingen op een andere school in de buurt.
Het Cultuurmenu wordt financieel mede ondersteund door de gemeente Midden-Drenthe.
In het kader van een subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt er daarnaast
de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld voor Cultuureducatie.
Excursies, schoolreizen en kamp
Bij verschillende onderwerpen en thema’s gaan onze leerlingen op excursie. Veelal doen
we een beroep op ouders voor vervoer en begeleiding. Deze excursie zijn een
waardevolle aanvulling op ons lesprogramma, immers de kinderen leren altijd, binnen en
buiten de school.
Jaarlijks is er een schoolreis en/of een kamp.
Eindfeest
In de laatste week van het schooljaar wordt er jaarlijks een eindfeest georganiseerd. Dit
gebeurt in samenwerking met het Kinderwerk Drijber.
Gezond kindcentrum
We proberen als kindcentrum een gezonde levensstijl en een gezonde voeding te
promoten. Bij de opvang is er een voedingsbeleid vastgesteld.
Jaarlijks schrijven we ons in voor het EU-schoolfruit. Wordt de subsidie toegekend dan
krijgen we voor een periode van enkele maanden drie keer in de week fruit voor de
kleine pauze.
Uiteraard is ons gebouw en terrein geheel rookvrij.
Leerlingenraad
De school heeft een leerlingenraad bestaande uit 3 leerlingen van groep 6, 7 en 8. Vijf
keer per jaar vergadert de leerlingenraad met de directeur en staan onderwerpen op de
agenda die ook door de leerlingen ingebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld: schoolplein,
spelmateriaal, lesmateriaal, schoolregels, evaluatie van onderwijskundige activiteiten,
feesten en vieringen.
6.8 Actief burgerschap en sociale
integratie
Ons aanbod is beschreven in het plan. We
bieden dit niet aan in een apart vakgebied
maar het zit verweven in ons aanbod van
vak- en vormingsgebieden en andere
activiteiten. Het plan ligt ter inzage op ons
kindcentrum. Ook valt onze leerlingenraad
hieronder.
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6.9 Resultaten van tevredenheidspeilingen
Tijdens het schooljaar 2019-2020 is er een (digitale) peiling onder de ouders geweest.
Het rapportcijfer dat de ouders geven is een 8. De leerlingen geven de school een 8,6.
Dit zijn de uitkomsten van peiling van de oudertevredenheid per vraag afgezet tegen het
landelijk gemiddelde:

In 2020 – 2021 is een peilin gedaan omtrent de de sociale veiligheid. De uitkomsten
hiervan liggen op school ter inzage.
6.10 Verwijzing en naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Tijdens het laatste 10minutengesprek van groep 7 wordt een eerste indicatie gegeven over het mogelijke
uitstroomniveau. De leerkrachten van bovenbouw en de MIB-er bespreken in het begin
van het schooljaar de leerlingen van groep 8. Hieruit komt een voorlopig advies, dat met
de ouders en de leerling wordt besproken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de
Plaatsingswijzer. Met behulp van dit instrument wordt o.a. gekeken naar de scores van
de toetsen van de afgelopen jaren.
In de loop van het schooljaar zijn er op de scholen voor het voortgezet onderwijs
voorlichtingsavonden en open dagen. Ouders en kinderen van groep 7 en 8 worden
daarvoor uitgenodigd.
In het voorjaar volgt een gesprek met de ouders, de leerling en de leerkrachten waarin
de definitieve verwijzing wordt besproken en worden de kinderen aangemeld bij het
voortgezet onderwijs.
Als eindtoets voor de leerlingen van groep 8 is de IEP-toets ingezet.
Uitstroomgegevens groep 8 van de afgelopen jaren
jaar
2018–2019
2019-2020
2020-2021

totaal
5
3
4

VMBO
BB
1

VMBO
KB

VMBO
GM

VMBO
TL
1
2

VMBO TL/
HAVO
1
1

HAVO

HAVO/
VWO
2
1
1

VWO

1
1

De uitstroom van de afgelopen jaren voldoet aan onze verwachtingen.

Kindcentrumgids 2021 – 2022

28

Kindcentrum Drijber

7. De begeleiding voor onze kinderen
7.1 Volgen van ontwikkeling
Van alle kinderen vanaf vier jaar volgen wij de ontwikkeling, in de kinderopvang moeten
ouders hier toestemming voor geven. Om de overgang naar de basisschool soepel te
laten verlopen, is er regelmatig overleg tussen de leerkrachten van groep 1 en de
pedagogische medewerkers. Voor een doorgaande lijn is het wenselijk als informatie over
de ontwikkeling van het kind vanuit de opvang mag worden doorgegeven aan het
basisonderwijs. Als ouder moet u hier toestemming voor geven.
In de kinderopvang wordt met deskundigen van GGD en Yorneo samen gewerkt aan het
welbevinden van de kinderen onder de noemer ‘Samen Vroeg Erbij (SVE)’. Bij vragen
over de begeleiding van kinderen, kan de pedagogische medewerker ondersteuning
vanuit SVE krijgen. Vanzelfsprekend alleen na toestemming van en in overleg met
ouders. Meer informatie over de werkwijze van SVE staan beschreven in de SVE-protocol
en SVE zorgroute die op ons kindcentrum ter inzage ligt.
In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling door observaties vastgelegd via het
Digikeuzebord. Vanaf groep 3 doen we dat aanvullend met toetsen van de methodes en
twee keer per jaar met een aantal landelijke toetsen. Al deze gegevens leggen we vast in
een dossier, het zogenaamde leerlingvolgsysteem.
Sociale ontwikkeling
Ook volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het observatiemodel
van de kinderopvang sluit aan op het leerlingvolgsysteem, waardoor er een doorgaande
lijn ontstaat. In alle groepen vullen we twee keer jaar een vragenlijst in, de SDQ. De
uitkomsten wordt besproken met de MIB-er. Deze gegevens worden aangevuld met
observaties e.d.
7.2 Passend onderwijs
In het dagelijks contact, uit observaties en toets opbrengsten zien wij de ontwikkeling
van alle kinderen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of
begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons
aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in
plaats van wat niet goed gaat.
Binnen de basisondersteuning kan de leerkracht differentiëren in het aanbod en verkorte
of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen
die meer aan kunnen, wordt extra uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de
interventies van de leerkracht weinig
vooruitgang oplevert, kan de MIB-er worden
ingeschakeld. Samen met de leerkracht
wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij
binnen de basisondersteuning kunnen
bieden. In ons ondersteuningsprofiel staat
deze basisondersteuning beschreven, evenals
de grenzen in ons aanbod. Voor de volledige
inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar
onze website. Hieronder staan in het kort een
aantal zaken beschreven.
7.3 Basisondersteuning CKC Drenthe
Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend
onderwijs te bieden. Indien nodig kan de
leerkracht en/of het kind aanvullende
ondersteuning krijgen vanuit het
Ondersteuningsteam van CKC Drenthe. Dit
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team bestaat uit deskundigen op het gebied
van gedrag, onderzoek,
ontwikkelingspsychologie en lichamelijke
beperkingen. Iedere deskundige is als vast
contactpersoon gekoppeld aan een
kindcentrum. Tussen het OT-lid en onze MIBer vindt regelmatig overleg plaats.
Gezamenlijk kan worden besloten, uiteraard
in overleg met ouders, observatie en/of
onderzoek uit te voeren, waardoor meer zicht
kan komen op de ondersteuningsbehoefte
van het kind en de begeleiding door de
leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden ingeschakeld
(maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc).
Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor uw kind, wordt
samen met ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal
basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij
het Samenwerkingsverband (SWV) 22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in
de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo zijn in dit SWV
vertegenwoordigd. De schoolbesturen werken nauw samen, met als doel optimale
ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Bij dit
SWV zijn scholen voor SBO en SO aangesloten.
Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het
samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op
www.passendonderwijs-po-22-01.nl.
Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de
leerkracht en/of het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het Expertise Team
van CKC Drenthe. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag,
onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Iedere deskundige is
als vast contactpersoon gekoppeld aan een aantal kindcentra. Tussen het ET-lid en onze
MIB-er vindt regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, uiteraard in
overleg met ouders, observatie en/of onderzoek uit te voeren, waardoor meer zicht kan
komen op de ondersteuningsbehoefte van het kind en het daarop aan te sluiten
begeleiding door de leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners
worden ingeschakeld (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc).
7.4 Doublure / overgangsnormen
Tijdens het volgen van de ontwikkeling van
de kinderen, kan het zijn dat een kind een
achterstand ten opzichte van de groep krijgt
en we een stilstand of vertraging te zien,
ondanks de extra hulp die wordt geboden.
Met de ouders wordt dan overlegd wat beter
is voor het kind: doorstromen met een
aangepast programma of nog een jaar in
dezelfde groep (doublure). Wanneer er wordt
besloten dat een kind - blijft zitten - is dat
altijd gebaseerd op problemen of
achterstanden op meerdere gebieden. We
kiezen alleen voor zitten blijven als we
verwachten dat het kind zich hierdoor beter
zal ontwikkelen. Als ouders en leerkrachten
het niet eens worden over het besluit tot
zittenblijven, dan neemt de directie uiteindelijk de beslissing.
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7.5 Hoog- en meer begaafde leerlingen
Leerlingen voor wie de aangeboden
basisleerstof te weinig uitdaging biedt,
krijgen extra leerstof of verdiepingsstof
aangeboden bijvoorbeeld d.m.v. inzichtelijke
(vraag)stukken. Met deze stof wordt het
geleerde verder uitgediept en toegepast.
Naast extra leerstof of verdiepingsstof wordt
op bepaalde momenten keuzewerk
aangeboden om de kinderen in de
gelegenheid te stellen opdrachten op allerlei
gebieden uit te voeren waarbij hun eigen
interesses aangesproken worden. Denkt u
hierbij aan het maken van werkstukken,
boekverslagen, muurkranten en het
voorbereiden en houden van presentaties.
Meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 5
t/m 8 kunnen in overleg eventueel een
dagdeel per week mee gaan draaien in een plusklas van De Eshorst in Beilen. Voor
leerlingen uit groep 8 zijn er mogelijkheden om mee te doen aan een externe plusklas bij
het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld het Dotato programma bij het Roelof van Echten in
Hoogeveen.
Voor de kinderen met een IQ van 130 en hoger bestaat er de mogelijkheid om naar de
Leonardo- afdeling van De Kloostertuin in Assen te gaan. Deze school maakt ook deel uit
van CKC Drenthe. De schooldirectie kan er meer over vertellen.
7.6 Logopedie
Vanuit de GGD wordt er een screening gedaan door een logopediste.
Twee keer per schooljaar vindt in groep één een screening plaats van de laatst
ingestroomde leerlingen in groep 1. Eén keer per jaar vindt de screening van groep 2
leerlingen plaats.
De ouders van deze leerlingen ontvangen een brief met het verzoek een vragenlijst
digitaal in te vullen. Voorafgaand aan het bezoek wordt ook aan de leerkracht gevraagd
welke leerlingen zij aan willen melden voor een logopedische screening.
Uiteraard kunnen leerlingen van groep 1 t/m 8 waarover twijfels of zorgen bestaan op
het gebied van de spraak- taalontwikkeling gedurende het hele schooljaar worden
aangemeld via de leerkrachten.
Voor de behandeling wordt er verwezen naar logopedisten in de vrije vestiging.
7.7 Schoolmaatschappelijk werk
We kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk via Noordermaat.
7.8 Jeugdgezondheidszorg
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt
scholen de volgende diensten aan voor
leerlingen, ouders en medewerkers van de
school.
Screening in groep 2 en 7
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden
schriftelijk uitgenodigd voor een screening
door de assistente
jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen
hiervoor een uitnodiging met informatie en
een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de
leerling extra zorg nodig heeft of hebben de
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ouders aangegeven vragen te hebben, dan
worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook
een leerkracht of de intern begeleider kan, in
overleg met de ouders, een kind aanmelden
voor het spreekuur. De spreekuren zijn op
school.
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld
groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen
en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan
helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten,
faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.
Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of een
centrale plaats. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Leerkrachten
en intern begeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar
alleen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres.
Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
088-2460246 (ma.-vrij. 08.00 - 16.00 uur) jgz@ggddrenthe.nl
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio
(DTP)en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Deze worden
tegelijkertijd gegeven.
Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een
vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. Een oproep voor vaccinaties wordt naar het
huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie
gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn.
7.9 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Kinderen opvoeden is een prachtige uitdaging, maar niet altijd
even makkelijk. Het is dan ook niet gek dat ouders zo nu en
dan voor vragen hebben. Bij het CJG Midden-Drenthe is allerlei
informatie en hulp over het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 23 jaar
beschikbaar. Het CJG is gevestigd aan de Nassaukade in Beilen. De jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en het maatschappelijk werk zijn onderdeel van het CJG en zijn de
contactpersonen voor ons kindcentrum.
CJG Midden-Drenthe
Nassaukade 4, Beilen
T: (0593) 52 41 36
E: info@cjgmiddendrenthe.nl
I: www.cjgmiddendrenthe.nl

Kindcentrumgids 2021 – 2022

32

Kindcentrum Drijber

8.

Namen en adressen

Kindcentrum ‘Drijber’
Nijenkamp 29
9419 TM Drijber

Tel. 0593 – 562543 (algemeen)
Tel. 06 – 36 02 37 81 (kinderopvang)

e-mail: drijber@ckcdrenthe.nl
website: www.ckcdrijber.nl
Brinnummer: 04TG
Directeur van de school:
Pieter de Roest
CKC Drenthe Onderwijs
Groningerstraat 96
9402 LL Assen

Tel. 0592 – 372044 / 06 – 25 25 22 45
Postbus 167
9400 AD Assen

Opvang: 0592 -409 865
Onderwijs: 0592-346 801
Medezeggenschapsraad
mr.drijber@ckcdrenthe.nl
Ouderraad
or.drijber@ckcdrenthe.nl
Oudercommissie kinderopvang
Mareille Prinsen
Saskia Meinster
Seeta Benjamins
Drijber
In “De Buurvrouw” en op www.drijber.net vindt u informatie van o.a. Plaatselijke Belang
en de kerk.
Klachtenregeling
Contactpersoon van de school:
Mw. F. Tolsma
Tel. 0593 568089
Klachtencommissie CKC Drenthe
t.a.v. de voorzitter
Postbus 167
9400 AD Assen
Email: klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
Klachtenmelding over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld:
Meldpunt Vertrouwensinspecteur:
0900 1113111 (lokaal tarief)
Leerplichtambtenaar gemeente Midden Drenthe
Mw. J. van Rein
Tel. 0593 539471
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Centrum Jeugd en Gezin Midden-Drenthe
Nassaukade 4, Beilen
Tel. 0593 524136
info@cjgmiddendrenthe.nl
www.cjgmiddendrenthe.nl
Maatschappelijk werk Noordermaat
Regiokantoor Midden-Drenthe, tel. 0593
522262 of www.noordermaat.nl
Inspectie
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Vragen over het onderwijs:
0800 8051
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