Praktische informatie 2020 - 2021
Deze bijlage is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle
praktische informatie voor dit schooljaar staat bij elkaar. Deze bijlage maakt onderdeel
uit van onze kindcentrumgids, die op onze website staat. www.rehoboth-school.nl

Rooilaan 154, 7876GW Valthermond. 0599-662367; rehoboth@ckcdrenthe.nl;

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, Borger-Odoorn, 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
CKC Drenthe is toonaangevend in onderwijs en opvang, vanuit de Christelijke identiteit.
Als organisatievisie geldt: Jij wordt gezien!
Deze visie vertaalt zich in:
- Jij wordt gezien: ieder kind
- Jij wordt gezien: wij maken ons onderwijs passend
- Jij wordt gezien: wij bieden kwaliteit
- Jij wordt gezien: werkplezier
- Jij wordt gezien: anderen en de wereld
Raad van Toezicht en College van Bestuur
CKC Drenthe is een stichting, bestaande uit een Raad van Toezicht (6 personen) en een
College van Bestuur (2 personen).


Schooltijden en pauzes

De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijd. De leerlingen gaan per klas
met hun leerkracht naar binnen. De kleuters mogen vanaf 10 minuten voor schooltijd naar
binnen. Ouders van de kleuters nemen afscheid bij de deur van het lokaal.

We werken met een continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school
eten.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.45
8.30-14.45
8.30-12.15
8.30-14.45
8.30-14.45

uur
uur
uur
uur
uur

Woensdagmiddag vrij
Groep 1 vrij, 2 t/m 4 ’s
middags vrij
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Pauze: 10.15-10.30 uur
Middagpauze: 12.00-12.15 uur, de leerkracht eet met de kinderen, daarna gaan de
kinderen naar buiten tot 12.45 uur. De TSO-vrijwilligers houden dan toezicht, zodat de
leerkrachten pauze kunnen houden.

De kinderen moeten zelf hun fruit, brood en drinken voor de pauze en tussen de middag
meenemen. In alle groepen wordt tijdens het fruit eten voorgelezen.
De kosten voor de tussen schoolse opvang zijn € 60 per gezin per schooljaar.
Het liefst zien we dat er alle dagen fruit en gezonde voeding meegegeven wordt. Graag
drinken zonder prik meegeven.

 Openingstijden kinderopvang
Kinderopvang en BSO zijn dagelijks geopend van 7.00 tot 19.00 uur.
Informatie over het aanmelden vindt u op de site.


Het binnengaan van het gebouw

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders vanaf 8.20 uur naar binnen
worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven buiten spelen totdat de bel
gaat. Vanaf 8.15 uur staan de brigadiers aan het Zuiderdiep en is er toezicht op het
plein. De kinderen mogen niet voor 8.15 uur op school zijn. Als de bel gaat, gaan de
kinderen per groep in de rij staan. Ze gaan onder toezicht van de groepsleerkracht naar
binnen.


Het verlaten van het gebouw

Groep 1 en 2
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht, waar ouders de kinderen
bij het hek opwachten. De leerkrachten zien erop toe dat de kinderen met de juiste
persoon meegaan.
Groep 3 t/m 8
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zien erop toe dat de kinderen het gebouw rustig
verlaten. Dit geldt zowel tijdens de pauzes als bij het naar huis gaan. Elke dag loopt er
een leerkracht mee naar het hek en wacht daar tot alle kinderen weg zijn.
De brigadiers staan aan het Zuiderdiep tot 15.00 uur.


Groepsindeling onderwijs
maandag
8.30-14.45

dinsdag
8.30-14.45

woensdag
8.30-12.15

donderdag
8.30-14.45

Groep 1
Groep 2

Juf Bijl
Juf Piening
Juf Markies
oa

Juf Bijl
Juf Piening
Juf Markies
oa

Juf Bijl
Juf Piening

Groep 3

Juf Breedveld
Juf van Til oa

Juf Breedveld
Juf van Til oa

Juf Buurma
Juf van Til oa

Juf Bijl
Juf KuipersPasveer
Juf Markies
oa
Juf Buurma
Juf van Til oa

schooltijden

vrijdag
8.30-14.45
Gr. 2 t/m 4
12.00 vrij
vrij
Juf KuipersPasveer
Juf Buurma
Juf Breedveld
Juf van Til oa
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Groep 4
Groep 5

Juf Huiting
Juf Kruizinga

Juf Huiting
Juf Kruizinga

Groep 6

Juf
Strockmeijer

Juf
Strockmeijer

Groep 7/8

Juf Huijing
Juf
Strockmeijer
Juf Goeree oa
Juf
Strockmeijer
Juf Goeree oa
Juf Pruim

Juf Pruim
Juf Pruim
Juf Goeree oa Juf Goeree oa
maandag
dinsdag
woensdag
IB/RT Juf
Middag IB/RT
Huijing
Juf Huijing
Directietaken
Directietaken
Juf Tonkens
Juf Tonkens


Juf Huiting
Juf Kruizinga

Juf Huiting
Juf Kruizinga

Juf
Strockmeijer

Juf
Strockmeijer

Juf Pruim
Juf Pruim
Juf Goeree oa
donderdag
vrijdag

Directietaken
Juf Tonkens

Schoolvakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
10 oktober 2020
19 december 2020
20 februari 2021
2 april 2021
24 april 2021
13 mei 2021
24 mei 2021
9 juli 2021

Laatste dag
18 oktober 2020
3 januari 2021
28 februari 2021
5 april 2021
9 mei 2021
14 mei 2021
22 augustus 2021

 Margedagen onderwijs
1 en 2 oktober 2020
10 en 11 februari 2021
18 juni 2021


Namen en mailadressen medewerkers

Miranda Tonkens rehoboth@ckcdrenthe.nl
Gertie Piening g.piening@ckcdrenthe.nl
Aaltje Buurma-Tuin a.buurma@ckcdrenthe.nl
Amanda Breedveld-Hulshof a.breedveld@ckcdrenthe.nl
Anja Huijing a.huijing@ckcdrenthe.nl
Anja Kruizinga-van der Laan a.kruizinga@ckcdrenthe.nl
Darien Huiting d.huiting@ckcdrenthe.nl
Jeanette Kuipers-Pasveer j.pasveer@ckcdrenthe.nl
Karin Strockmeijer k.strockmeijer@ckcdrenthe.nl
Sieuwke Bijl-de Jong s.bijl@ckcdrenthe.nl
Judith Pflaum-Alting j.pflaum@ckcdrenthe.nl
Millie Koster millie.koster@ckcdrenthe.nl
Aniek van Til a.vantil@ckcdrenthe.nl
Maaike Pruim m.pruim@ckcdrenthe.nl
Marije Markies m.markies@ckcdrenthe.nl
Samantha Goeree s.goeree@ckcdrenthe.nl
Sandra Velthuis s.velthuis@ckcdrenthe.nl


Kinderopvang

Elke opvanglocatie van CKC Drenthe Kinderopvang gebruikt als uitgangspunt het
pedagogische beleid, met de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven als
leidraad. In ons pedagogisch werkplan staat onze werkwijze verwoord.
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Doelen
In de kinderopvang (inclusief peuteropvang) houden wij ons aan de wettelijke
kwaliteitseisen op het gebied van:
o
o
o
o
o
o

Veiligheid en gezondheid van de kinderen.
Opleiding en deskundigheid van het personeel.
Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
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.
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. Dit kan met een waarschuwing of een boete.

Aanmelden
Via het telefoonnummer 0592-409865 of 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
ontvangen wanneer ouders werken of studeren. Op de website is alle informatie over de
tegemoetkoming te vinden. Voor vragen kan contact opgenomen worden via eerder
genoemd telefoonnummer, 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.

Ziekmelding
Mocht uw kind ziek zijn en de opvang niet kunnen bezoeken, dan kunt u dat doorgeven
via het telefoonnummer 0630721156. 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.

Extra opvang/in vakanties/margedagen
Een kind komt vaste dagen naar de opvang. Op verzoek en indien mogelijk kan een
dag(deel) extra worden afgenomen, in overleg met de pedagogisch medewerkers. Een
extra dag(deel) kan via kinderopvang.rehoboth@ckcdrenthe worden aangevraagd.
Opvang tijdens een extra dag(deel) vindt op de eigen stam-/basisgroep 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 ook 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
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18.00 opgevangen worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het pedagogisch
werkplan van ons kindcentrum.


Peutergroep

Peutergroep start per 17-08-2020. Informatie vindt u op de site.


Voor- en naschoolse opvang

We bieden voor- en naschoolse opvang van 7.30 tot 18.00 uur. Meer informatie vindt u
op de site.


Oudercommissie kinderopvang

Voor de kinderopvang zijn we op zoek naar leden voor de oudercommissie. Er hebben
zich nu 3 ouders aangemeld, dat is het minimale aantal en we kunnen starten.
Mochten er nog meer ouders in de oudercommissie zitting willen nemen dan horen we
dat graag.


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
zoekraken van eigendommen.


Foto en film opnamen

Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen ouders om
toestemming over het wel/niet gebruiken van beelden van uw kind. Bij de toestemming
wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen intern- en 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 de publiciteit van
ons kindcentrum op bijvoorbeeld onze website of in de krant.


Sociale media

Ons kindcentrum is een open organisatie. Sociale media, zoals Facebook, LinkedIn of
Twitter is voor ons een manier van communiceren, waarmee wij medewerkers, kinderen
en ouders op een snelle manier van informatie kunnen voorzien. Ook gebruiken wij
sociale media voor publiciteit van ons kindcentrum.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben
voor kinderen, ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe
richtlijnen opgesteld voor het gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons
kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt
met de kinderen binnen de groepen regelmatig besproken.
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Gymnastiek rooster

Dag
Maandag

Tijd
Groep
Leerkracht
13.00-13.45
5/6
Daniël Kroder
13.45-14.30
7/8
Daniël Kroder
Dinsdag
12.45-13.30
3
Daniël Kroder
13.30-14.15
4
Daniël Kroder
Donderdag
middag
4
groepsleerkracht
Vrijdag
3
morgen
groepsleerkracht
5/6
13.00-13.45
groepsleerkracht
7/8
13.45-14.30
groepsleerkracht
In de maanden dat het zwembad open is krijgen de kinderen zwemles op donderdag of
vrijdag. Groep 3 en 4 zwemmen na de zomervakantie niet, 5/6 en 7/8 wel op
vrijdagmiddag. Soms worden de gymlessen van Daniël Kroder op een andere locatie
gegeven, dat horen de kinderen van tevoren.


Gezonde school

Wij zijn een gezonde school met de certificaten voor welbevinden, milieu & natuur,
voeding en bewegen & sport. We hebben een gezond en groen schoolplein. We krijgen
daarbij ondersteuning van de GGD.
Meer informatie over de Gezonde School vindt u op www.gezondeschool.nl


Trakteren

De kinderen mogen als ze jarig zijn trakteren in de eigen groep. Graag een kleine
gezonde traktatie. De leerkracht in de groep doet gewoon met de traktatie mee. Er wordt
niet getrakteerd bij de andere leerkrachten.
De leerkrachten vieren hun verjaardag in de groep.


De openbare bibliotheek

We werken samen met de openbare bibliotheek aan projecten om het leesplezier te
bevorderen.


Rapporten en contactavond.

In september houden we een informatieavond.
Drie keer per jaar houden we 10 minuten gesprekken. De gesprekken beginnen na
schooltijd vanaf ongeveer 15.00 uur. U krijgt daarvoor een uitnodiging.
De kinderen worden vanaf groep 7 uitgenodigd mee te komen.


Luizencontrole

Na elke schoolvakantie is er op woensdag luizencontrole. Wanneer er iets gevonden
wordt dan bellen we de ouders om dat mee te delen.


Maandopening

Iedere maand houden we een gezamenlijke maandopening rond het thema van “Kind op
maandag”, de methode voor godsdienstige vorming. Elke maandagmorgen kunnen de
kinderen geld meenemen voor ons sponsorproject. We kiezen elk jaar samen met de
leerlingen en MR een nieuw project.


Maandsluiting
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Elke groep verzorgt één keer per jaar de maandsluiting. De ouders en belangstellenden
van de kinderen worden daarbij uitgenodigd. De maandsluiting wordt gehouden op
donderdagmiddag om 14.00 uur in de Baptistenkerk aan de Wilhelminalaan.


Nieuwsbrief

Elke maand krijgt u per mail een nieuwsbrief.


Mobiele telefoon

De mobiele telefoon mag op school en op het plein niet gebruikt worden.


Oud papier

Elke vierde zaterdag(wintertijd) en elke vierde vrijdagavond(zomertijd) van de maand
wordt het oud papier opgehaald door de beide scholen. Elke school levert drie
vrijwilligers. Wolter Gritter coördineert het ophalen. (0614796622)
Het oud papier levert gemiddeld €500 per maand op. Door deze inkomsten kunnen de
schoolreizen betaalbaar blijven.


Schoolreis

Groep 1 t/m 4 gaat met de bus naar een bestemming in de buurt.
Groep 5 t/m 8 gaat op schoolkamp met de fiets. We hebben vier bestemmingen, één
keer in de vier jaar gaan we naar Schiermonnikoog.
De kosten zijn €40 per kind per schooljaar.
Van €40 kunnen de schoolkampen niet betaald worden. Door de opbrengst van het oud
papier en acties van de activiteitencommissie lukt het toch. Soms blijft er van de
schoolreizen van groep 1 t/m 4 wat geld over, dat blijft dan staan voor de schoolkampen.
Omdat er een nieuwe bankrekening geopend moet worden is het nummer nog niet
bekend. Aan het begin van het schooljaar krijgt u dat op de schoolreisovereenkomst.



Sociaal team

In Borger-Odoorn zijn drie sociale teams. Het sociaal team is er voor u! U kunt er terecht
met vragen over hulp en ondersteuning. De medewerkers van het sociaal team zijn er
om met u mee te denken als u vragen of zorgen hebt over uw persoonlijke situatie. Dat
kan overal over gaan.
Misschien hebt u vragen of zorgen over uw kind(eren). Of vindt u het moeilijk om rond te
komen en wilt u hulp om uw geldzaken te regelen? Bent u werkloos en kunt u wel wat
advies gebruiken voor uw dagbesteding? Hebt u hulpmiddelen nodig omdat u slecht ter
been bent? Of bent u een poosje niet in staat om uw zaken te regelen? Bijvoorbeeld door
ziekte, een operatie of een tijdelijke beperking? Ook als u zich eenzaam voelt en graag
wat aanspraak wilt, bent u bij het sociaal team aan het goede adres. Er is geen vraag te
gek voor het sociaal team.
Loop gewoon even binnen tijdens de inloopmomenten op maandag en woensdag van 912 uur in ‘t Brughuus, bel 0800-2009 (gratis) of stuur een e-mail naar:
demonden@socialeteamsborgerodoorn.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u
op. Via de IB-er (Anja) kunt u ook contact zoeken met ons. Indien gewenst kunnen we
vanuit het sociaal team ook gesprekken op school voeren.
Met vriendelijke groet,
Titia Neef
sociaal werker/regisseur
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Mobiel: 06-11130909
E-mail: t.neef@socialeteamsborgerodoorn.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag



Sportdagen

Groep 3/4 doet mee aan het loopspeltoernooi.
Groep 5/6 heeft een trefbaltoernooi en een sportdag.
Groep 7/8 doet mee aan schoolvoetbal, een sportdag en een zwemtoernooi.
De data staan achterop het katern.


Schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering van kinderen van het onderwijsaanbod zijn zeer ingrijpende
maatregelen om ernstig wangedrag bij te sturen. Bij uitzondering zal dit plaatsvinden.
Schorsing kan maximaal vijf aaneengesloten schooldagen, de toegang tot de klas of het
kindcentrum wordt dan tijdelijk ontzegd, het onderwijsaanbod wordt op een andere
manier verzorgd. 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 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.


Verlof

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.
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een
uitzondering vormt de situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend
wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de
praktijk wordt deze regeling nauwelijks toegepast, omdat een aansluitende vakantie van
twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen.
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 procesverbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan
opleggen.


Ziekmelden
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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 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, wat voor alle scholen van Drenthe is opgesteld. 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.
De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de
leerplichtwet artikel 13, 14 en 15).


Feestelijke ouderavond

Elk jaar hebben we aan het einde van het schooljaar een feestelijke ouderavond. De ene
keer een musical verzorgd door groep 7/8 en het andere jaar doen alle kinderen wat.


Verkeersveiligheid / verkeersouders

Onze school heeft het verkeersveiligheidslabel, dat betekent dat we veel aandacht
besteden aan de verkeersopvoeding van de kinderen.
Er staan altijd brigadiers bij het Zuiderdiep voor en na schooltijd.
Tamara Schokker en Annelies Smid zijn de verkeersouders.


Activiteitencommissie/ouderraad

Onze activiteitencommissie zorgt voor het opzetten van en hulp bij allerlei activiteiten.
De voorzitter is Ramon Horst.
Leden zijn: Chris Mulder, Gerda Staal, Harold Cramer, Inge Soer, Mirjam Farci, Wolter
Gritter, Gerda Supèr, Anne Jager en Mirjam Suvee.


Namen leden MR

Oudergeleding: Clemens Willig vervanger van Iwan Jager en Sandra van Esveld
Personeelsgeleding: Anja Huijing en Amanda Breedveld.
Data MR vergaderingen komen in de nieuwsbrief.
 Geplande leertijd per vakgebied
Zie rooster op de site.
 De opsomming van de gebruikte methoden per vakgebied
Zie lijst op de site.


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.


Stichting vrienden van …
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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 MR en activiteitencommissie. De zittingsduur is drie jaar.


Schoolarts

De GGD-jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de
kinderen, ouders en medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het
zorgteam, logopedie en vaccinaties.
Screening in groep 2 en 7
Alle kinderen in groep 2 en 7 worden per mail uitgenodigd voor een screening door de
assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de
ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een
vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de
ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind
aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.
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.


Logopedie

Via de GGD en op verzoek van de leerkracht vindt logopedische screening plaats. Als
blijkt dat een kind logopedie nodig heeft dan kan dat bij een praktijk voor logopedie. Het
is mogelijk dat de logopedie door die logopedist onder schooltijd op school gegeven
wordt.


Opbrengsten eindtoets.

In 2018 zijn we overgestapt op de IEP toets, deze toets is overzichtelijker en daardoor
beter te maken. De afname is op twee ochtenden in plaats van drie.
Zowel voor de IEP-toets als de Centrale eindtoets bestaan er landelijke normen. Een
groep kan onvoldoende, voldoende of goed scoren. De plaatsing voor het VO kan
aangepast worden als een kind hoger scoort op de eindtoets dan de leerkracht verwezen
heeft. Ouders kunnen daar een verzoek voor indienen bij het VO.
Eindtoets uitslagen van de afgelopen 3 jaar.
2018
IEP-eindtoets
73,7
2019
IEP-eindtoets
na correctie
2020
Geen eindtoets
Corona crisis
Verwijzing van de afgelopen 3 jaar.
Pro
BB
KB
GL/TL
TL
1

1

2
2

3
2

TL/HA
VO
2

HAVO
4
5

onvoldoende
voldoende

HAVO/
VWO
3
1

VWO
4
3

2016
2017
10

3
1


2
1
2

4
5
4

1
2

2
2
4

1

1
2
1

2018
2019
2020

Het voortgezet onderwijs

De kinderen van onze school gaan naar scholen voor voortgezet onderwijs in Emmen, Ter
Apel en Stadskanaal. Ouders kiezen na het bezoek aan de opendagen een school die past
bij hun kind.
De leerkracht van groep 8 bespreekt met de IB-er het advies dat uitgebracht gaat
worden. De ouders en leerlingen worden uitgenodigd op school om het advies te
bespreken. Voor 1 maart wordt het advies doorgegeven aan de gekozen school.



Activiteiten die uitgevoerd zijn en die worden gedaan t.b.v. de
kwaliteitszorg.

Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen doorgevoerd moeten
worden om de kwaliteit van ons kindcentrum te verbeteren. Dit doen we cyclisch en
systematisch. We stellen hiervoor een vierjaren plan op. Dit plan wordt het
kindcentrumplan/schoolplan genoemd. Per onderwerp beschrijven we wat we ieder jaar
willen bereiken, wanneer we dat doen en wie er verantwoordelijk voor is. Dit plan wordt
jaarlijks geëvalueerd.
Voor het schrijven van dit 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. Een bezoek van de Inspectie
van het Onderwijs en het interne 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.

Onze kwaliteit waarborgen we door te werken met Coo7, een systeem dat de kwaliteit
van het lesgeven van de leerkrachten volgt. Ook wordt er door elke leerkracht jaarlijks
een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt en nascholing gevolgd.
Er is een schoolplan dat loopt van 2019 t/m 2023. De directeur maakt een MARAP
(management rapportage), die twee keer per jaar besproken wordt met het college van
bestuur. De IB-er en directeur maken twee keer per jaar een trendanalyse over de
leerresultaten van de leerlingen, die besproken wordt met het team. De gegevens halen
we uit het leerlingvolgsysteem Parnassys, waar ook ouders de resultaten van hun
kinderen in kunnen zien. Door in te loggen kunnen ouders de resultaten en notities
bekijken. Ouders kunnen eventueel hun eigen zienswijze toevoegen.
We gaan ervanuit, dat wanneer we binnen 4 weken geen reactie krijgen, ouders
akkoord gaan met de notities.
Voor elk kind wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei en naar stimulerende en
belemmerende factoren, zodat we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften
van het kind.
In februari/maart en juni/juli worden de rapporten meegegeven. De rapporten lopen
gelijk met de afname van de cito-toetsen. In groep 1 en 2 worden geen toetsen
afgenomen, maar observeert de leerkracht en noteert de vorderingen in het
observatiesysteem BOSOS. Groep 1 en 2 krijgt alleen aan het einde van het schooljaar
een rapport mee.
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We werken met vakantielezen, vanuit de bibliotheek krijgt groep 3 en 4 een tasje met
boeken mee om het lezen te onderhouden in de vakantie. Vanaf groep 5 geven we de
leerlingen zelf een tas met een boek mee.
Rots en Water Twee leerkrachten hebben twee extra studiedagen gevolgd en zijn nu
ook trainer. Zij zullen zorgen voor de continuering van het programma binnen de school.
Didactisch handelen De onderwijsinspectie heeft de school in mei 2019 bezocht. Het
rapport is te vinden op de site van de inspectie en op onze website. De inspectie
constateerde dat het didactisch handelen moest verbeteren. Het schooljaar 2019-2020 is
gewerkt aan deze herstelopdracht. Daarbij hebben we ondersteuning gehad van de PO
raad en Bureau Meesterschap.
Tijdens de lesbezoeken hebben de leerkrachten, volgens deze begeleiders, laten zien dat
de school over voldoende kwaliteit beschikt wat betreft het didactisch handelen. Helaas
konden we dit door de Corona crisis niet ook aan de inspectie laten zien.
Met Sprongen Vooruit, Voor alle groepen zijn de materialen aangeschaft. De
leerkrachten van groep 3, 5/6 en 7/8 hebben de cursus afgerond. De andere
leerkrachten zijn door de Corona crisis later begonnen en ronden in het schooljaar 20202021 af.
Nieuwe Digiborden, er zijn nieuwe digiborden met een touchscreen geplaatst. De
leerkrachten hebben scholing gehad om er zo effectief mogelijk mee te kunnen werken.
Door de Corona crisis heeft het digitaal werken en onderwijs op afstand een enorme
vlucht genomen. Leerkrachten en leerlingen kunnen door in Teams te werken digitaal
contact hebben. Leerlingen die niet naar school konden kregen zo toch instructie. Na de
herstart loggen kinderen die niet naar school kunnen in en volgen zo toch de instructie.
Start VSO en BSO, vanaf augustus 2019 zijn we gestart met voor- en naschoolse
opvang in de school.
Kinderopvang en voorschoolse educatie, vanaf augustus 2020 gaat de kinderopvang
en voorschoolse educatie (peuteropvang) ook van start. We gaan in het gebouw van De
Speulstee, dat voor gebruik opgeknapt wordt.
Voor de Kinderopvang van 0 tot 4 jaar plaatsen we een unit op het kleuterplein.

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. 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.
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Wij bieden graag een stageplek aan onze toekomstige collega’s.
Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons 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, die op
het kindcentrum ter inzage ligt.
Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst
terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: Anja Huijing, intern begeleider.
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
klachtencommissie@ckcdrenthe.nl

13

