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EEN WOORD VOORAF

Hierbĳ bieden wĳ onze schoolgids aan. Een schoolgids waarin wĳ onze visie, ons aanbod en onze kaders
beschrĳven.

Als uw kind 4 jaar wordt, als u bent verhuisd of door andere omstandigheden op zoek bent naar een
basisschool, staat u voor een belangrĳke keuze. Een keuze die mede bepalend zal zĳn voor de algehele
ontwikkeling van uw kind.

School 59 kenmerkt zich door een open en ontspannen sfeer, een persoonlĳke benadering naar kinderen én
ouders. In deze gids kunt u lezen wat onze manier van werken is. Op onze website: www.school59.nl kunt u
veel (actuele) informatie vinden.

Indien u na het lezen van deze schoolgids behoefte heeft aan een persoonlĳke kennismaking, maakt
u dan gerust een afspraak. Wĳ maken graag tĳd voor u vrĳ voor een vrĳblĳvend gesprek of een
rondleiding. Uw kind is bĳ de kennismaking uiteraard ook van harte welkom.

Ook voor ouders die al een of meer kinderen bĳ ons op school hebben, is dit gedeelte van de kindcentrum-
gids van belang. In onze gids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wĳ alle volwassenen die
de zorg voor onze leerlingen hebben.

Wĳ hopen dat u de gids met veel plezier zult lezen. Als u tĳdens of na het lezen vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, vertel ze ons.
Deze gids is met instemming van de medezeggenschapsraad van het onderwĳs opgesteld.

Met een vriendelĳke groet, namens het team,

Tineke de Jager
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1. DE OPVANG IN ONS KINDCENTRUM

Visie en missie
Kinderopvang is bedoeld om de taak van de
opvoeder gedurende een bepaalde tĳd over te
nemen. De opvang is een plaats waar kinderen
elkaar ontmoeten, met elkaar spelen en 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, onder-
steuning 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 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 zĳn 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 diverse
services 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 Riksen-
Walraven als leidraad. In ons pedagogisch werkplan
staat onze werkwĳze verwoord.

Peuteropvang
Vanaf 17 augustus 2020 bieden wĳ op School 59
peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op
School 59 werken we vanuit 1 visie, 1 team en 1
organisatie. De peuteropvang richt zich op de
verzorging en de ontwikkeling van peuters.
De werkwĳze van de peuteropvang komt goed
overeen met het klassieke peuterspeelwerk.
Peuters kunnen gedurende de schoolweek een
aantal ochtenden van 08.30 uur tot 12.30 uur naar
de peuteropvang komen.

Op de peuteropvang gaan wĳ werken met het VVE
programma Uk en Puk. Dit programma is er op
gericht om kinderen spelenderwĳs voor te bereiden
op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taal-
ontwikkeling, maar ook de sociaal emotionele
ontwikkeling. Het grote voordeel van onze klein-
schalige school en peuteropvang is, dat er mooie
doorgaande lĳn ontstaat tussen peuters en kleuters
De stap naar de basisschool zal voor uw peuter een
hele natuurlĳke stap zĳn.

Buitenschoolse opvang
Schoolgaande kinderen zĳn van harte welkom bĳ de
buitenschoolse opvang van School 59. Wĳ bieden
de kinderen buiten schooltĳd een fijne en vertrouwde
plek. Voor schooltĳd kunt u gebruik maken van de
voorschoolse opvang (VSO) en na schooltĳd kunt u
gebruik maken van de naschoolse opvang (NSO).
Wĳ vinden het belangrĳk dat school en de BSO
gescheiden blĳft. Zodra de schoolbel gaat, start voor
de kinderen hun vrĳe tĳd. Dit is op de buiten-
schoolse opvang niet anders.

De BSO van School 59 is er op gericht dat:
• Kinderen kunnen bĳkomen van de schooldag,

met wat drinken, fruit en een koekje;

• Kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen gaan
doen;

• Er wordt gewerkt met een dagelĳks wisselend
activiteitenaanbod met activiteiten op het gebied
van: techniek, sport, natuur, spel, koken, sport,
creatief, muziek en dans;

• We het buitenspelen zoveel mogelĳk stimuleren;

• We extra services kunnen aanbieden in de vorm
van:

▪ halen en brengen van en naar (sport)
verenigingen

▪ warme maaltĳdservice, zodat uw kind
alvast op de BSO kan eten

▪ ontbĳtservice voor de kinderen die
vroeg op de VSO komen

▪ thema bĳeenkomsten voor ouders.

Doelen
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)

• Betrokkenheid en inspraak van de ouders.

• Omgangstaal (in principe Nederlands).

• Afhandeling van klachten.

De opvang krĳgt jaarlĳks een controle 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
peuteropvang en/of naschoolse opvang. U
ontvangt dan een aanmeldformulier. De 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. Ook voor
vragen kunt u contact opnemen via eerder
genoemde telefoonnummer en mailadres.
Meer informatie is ook te vinden op
(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 u kind ziek zĳn en de opvang niet
kunnen bezoeken, dan kunt u dat doorgeven
via het telefoonnummer 0599-212321. 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 is het mogelĳk een dag(deel) extra af
te nemen, 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
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.

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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2. HET ONDERWĲS IN ONS
KINDCENTRUM

Waar de school voor staat
School 59 is een Christelĳke school. Het is een plek
waar kinderen zich veilig voelen en waar in een
plezierige en open sfeer met elkaar wordt gewerkt.
Vanuit onze christelĳke levensovertuiging en met de
bĳbel als inspiratiebron geven we als team vorm aan
deze sfeer. Respect en verantwoordelĳkheid voor
elkaar en de wereld om ons heen vormen
sleutelbegrippen.
Onze school staat open voor alle kinderen van wie
de ouders zich kunnen vinden in deze visie.
In de praktĳk streven we er naar:

• Elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te
bieden, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf
te ontplooien en waarin het onbekommerd zĳn
of haar plaats te midden van andere kinderen in
kan nemen.

• Te werken vanuit de mogelĳkheden van het
kind.

• Het kind te leren dat een mens er ook moet zĳn
voor een ander, dichtbĳ en veraf.

• Het kind te leren de maatschappĳ en mede-
mens open tegemoet te treden, zonder de last
van vooroordelen, maar op basis van respect en
acceptatie.

De organisatie van ons onderwĳs
Doordat we een kleine school zĳn, werken we met
driejarige groepen.

groep 1 en 2 (de kleuterbouw)
groep 3, 4 en 5 (de middenbouw)
groep 6, 7 en 8 (de bovenbouw)

Uiteraard zĳn onze methoden zoveel mogelĳk
afgestemd op het werken in driejarige groepen.
De lessen zĳn zo verdeeld, dat groepsinstructie
door de leerkracht en zelfstandig werken, elkaar
afwisselen. Op deze manier kan tĳdens het
zelfstandig werken van de ene groep een andere
groep instructie krĳgen. Zeker tĳdens deze
instructielessen krĳgt de leerkracht al gauw een
duidelĳk beeld of alle kinderen de leerstof oppikken.

De school heeft 4 lokalen. Er zĳn 3 leslokalen van
gelĳke grootte. Het grotere, vierde lokaal wordt,
behalve als speellokaal, ook voor de peuter-
opvang gebruikt. De hal is ingericht als open
leerplein met veel flexibile werkplekken.
Alle groepen kunnen hier gebruik van maken.

Methoden waar wĳ mee werken
De methoden (zie overzicht), waarmee wĳ op
school werken, voldoen vanzelfsprekend aan de
kerndoelen van het ministerie. Omdat wĳ ons op
School moeten houden aan de wettelĳke
bepalingen, wordt meer dan 50% van de
schooltĳd besteed aan lezen, taal en rekenen.

Groep 1 en 2
Bĳ ons op school leren de kinderen van groep 1 en
2 veelal tĳdens hun spel en maken zo spelenderwĳs
kennis met allerlei bewust gekozen materiaal.
Hierdoor wordt de ontwikkeling van elk kind op zĳn
eigen niveau zoveel mogelĳk gestimuleerd.
Aandachtsgebieden daarbĳ zĳn:
• lichamelĳke ontwikkeling

• sociale en emotionele ontwikkeling

• taalontwikkeling

• wereldoriëntatie

• muzikale vorming

• godsdienstige vorming

We werken met het digikeuzebord. Met dit systeem
kunnen we de vorderingen van de kinderen
bĳhouden en waar nodig ons onderwĳsaanbod
aanpassen aan wat een kind nodig heeft, zodat de
kinderen na groep 2 kunnen doorstromen naar
groep 3. De activiteiten van de dag worden van te
voren aan de kinderen verteld en getoond met
behulp van dagritme kaarten. Zo weet iedereen van
te voren wat er gaat komen.

Godsdienst
Tĳdens de lessen godsdienstige vorming
vertellen we verhalen uit de Bĳbel en
zingen we bĳpassende liedjes. We werken met
de methode `Kind op Maandag`.
Ook daarbuiten willen we laten zien wat dit voor
ons betekent. Aan de christelĳke feesten (Kerst
en Pasen) wordt veel aandacht besteed. Eens
per jaar organiseren we in samenwerking met
CBS “de Klister” en twee plaatselĳke kerken een
themaweek rond een Bĳbels thema. Deze week
wordt afgesloten met een gezamenlĳke
kerkdienst op zondag.

Taal
Vroeger was taalonderwĳs vooral gericht op
foutloos schrĳven. Ook nu hechten we
daar nog veel waarde aan. Daarnaast leren we

7

OVERZICHT METHODES

Vak Methode Groep
Godsdienst Kind opMaandag 1 t/m 8
Schrĳven Pennenstreken / Blokschrift 3 t/m 8
Lezen Veilig leren lezen, Kim versie 3
Begrĳpend lezen Lezen in beeld 4 t/m 8
Studievaardigheden Blits 6 t/m 8
Rekenen De wereld in getallen 5 3 t/m 8
Taal Taal op maat 4 t/m 8
Aardrĳkskunde Wereldzaken 5 t/m 8
Geschiedenis Tĳdzaken 5 t/m 8
Natuuronderwĳs Natuurzaken 5 t/m 8
Verkeer Let’s go! 4 t/m 8
Gymnastiek Bewegingslessen in het speellokaal

Basislessen gymonderwĳs
1 en 2
3 t/m 8

Muziek Eigen-wĳs 1 t/m 8
Wereldorientatie “Studie Snugger”(School tv) 3 en 4
Sociaal- emotionele ontwikkeling KiVa 1 t/m 8
Engels Take it Easy 7 en 8
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de kinderen om zich in woorden uit te drukken,
naar de ander te luisteren en één en ander
schriftelĳk weer te geven.
We werken met de nieuwe methode “Taal op
maat”. Vanaf groep 6 werken we met taal en
spelling volledig digitaal.

Lezen
Al tĳdens hun kleuterperiode worden de
kinderen vertrouwd gemaakt met boeken.
Er wordt veel voorgelezen en de kinderen
kunnen elke week een boekje lenen op
school (boekenpret). In onze school beginnen
de kinderen met lezen in groep 3.
We werken met de methode “Veilig leren lezen”,
de nieuwste versie.
Vanaf groep 4 komt de nadruk te liggen op het
ontwikkelen van leestempo en het begrĳpen van
teksten en verhalen.
In alle groepen krĳgen kinderen dagelĳks te
gelegenheid om “stil” te lezen. De kinderen van
groep 3 t/m 8 brengen om de week een bezoek aan
de bibliotheek.

Rekenen
Wie goed wil leren rekenen, moet vooral veel
oefenen. Kinderen moeten op een bepaald
moment automatisch weten wat de uitkomst van
een optelsom onder de honderd is. Of hoeveel 7
keer 6 is. Deze kennis is namelĳk de basis die
ze nodig hebben om ook ingewikkelde sommen
uit te kunnen rekenen. Wĳ zorgen er voor dat al
onze leerlingen die basis stevig ontwikkelen
door veel te oefenen en laten ze daarnaast zien
wat ze eraan hebben. De kinderen leren bĳ het
Rekenen namelĳk ook om praktische problemen
uit het dagelĳkse leven op te lossen.
Bĳvoorbeeld het omgaan met geld.

We werken met de methode “de Wereld in getallen
5”. Deze methode biedt de mogelĳkheid om
kinderen die rekenen moeilĳk vinden rekenstof “op
maat” aan te bieden, en voor kinderen die wat meer
kunnen op rekengebied is er het “plusschrift”. Vanaf
groep 6 werken de kinderen digitaal.

Wereldoriëntatie
De kinderen maken kennis met hun eigen
leefomgeving en van daaruit met de
wereld om hen heen. Vanaf groep 5 worden de
vakken aardrĳkskunde, geschiedenis en
natuuronderwĳs afzonderlĳk van elkaar
gegeven.

iPads en Chromebooks
In alle groepen op onze school wordt met de
devices gewerkt, want de kinderen groeien op in
een maatschappĳ waarin ze onvermĳdelĳk te
maken krĳgen met devices. Op school worden
ze hierop al voorbereid. De programma’s die we
op school gebruiken sluiten aan bĳ de leerstof
en werken volgens dezelfde opbouw. Het is
dus een goede aanvulling op en verdieping van
de leerstof. Digitale lesstof biedt de mogelĳkheid
om leerlingen op niveau in eigen tempo
zelfstandig bezig te laten zĳn.
In groep 1 en 2 werken de kinderen
voornamelĳk met programma’s die zĳn gericht
op het voorbereidend rekenen, aanvankelĳk
lezen en wereldoriëntatie.
Voor groep 3 hebben we een programma dat hoort
bĳ onze leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. In groep
3 t/m 8 wordt ook gewerkt met het programma “De
Wereld in getallen” dat bĳ onze rekenmethode
aansluit.
We hebben voor alle kinderen een iPad of een
chromebook tot onze beschikking

Tekenen en handvaardigheid
In de teken- en handvaardigheidlessen kunnen
kinderen spontaan en vrĳ werken. Ze hebben de
mogelĳkheid om hun fantasie te ontwikkelen
Door beeldende expressie met verschillende
materialen. Er worden technieken aangeleerd, hoe
ze met gereedschappen om moeten gaan, hoe
verschillende materialen als klei, papier, hout etc.
behandeld en verwerkt kunnen worden en welke
mogelĳkheden er bestaan om hieraan vorm te
geven.

Muziek
De waardering voor muziek proberen we de
kinderen bĳ te brengen door samen te
zingen, muziek te maken en te beluisteren. We
maken gebruik van de methode “Eigen-wĳs”.

Cultureel erfgoed
We willen kinderen gedurende de acht jaar dat
ze op school zitten kennis laten maken met
cultureel erfgoed in de omgeving van de school.
Om dat te bewerkstelligen hebben we een
cyclus van drie jaar opgesteld, zodat kinderen
tĳdens hun basisschoolperiode structureel
cultureel erfgoed bezoeken.

Gym
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen één keer
per week in het speellokaal. De kinderen van groep
3 t/m 8 maken op dinsdag gebruik van
sporthal “De Splitting”. Zĳ worden daar met de
bus naar toe gebracht. Op dinsdag krĳgen deze
groepen les van de combicoach, Stefan Kiestra.

Leerlingenraad
We hebben op school een leerlingenraad. De
raad bestaat uit vier leerlingen, één uit groep 5,
één uit 6, één uit 7 en één uit groep 8, en
vergadert vĳf keer per jaar. We vinden zo’n raad
belangrĳk omdat kinderen op deze manier
verantwoording leren nemen. Ook worden
kinderen zich ervan bewust dat je niet
uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je
namens anderen spreekt en handelt.

(T)Huiswerk
Vanaf groep 3 krĳgt uw kind zo nu en dan
huiswerk mee. Het gaat dan bĳvoorbeeld om het
extra oefenen van het lezen. In groep vier
worden thuis de tafels geoefend. Vanaf groep 5
krĳgt uw kind ook regelmatig een samenvatting
Van geschiedenis, natuur of aardrĳkskunde mee
naar huis, om te oefenen voor de toets.
In de bovenbouw krĳgen de kinderen elke week

een huiswerkmapje mee, met daarin
werkbladen voor bĳvoorbeeld rekenen of
begrĳpend lezen. Dit huiswerk is bedoeld om de
stof nog eens te herhalen. Als het huiswerk niet
begrepen wordt, gaat het terug naar school, dan
kan de leerkracht nogmaals instructie geven. Als
het thuis niet lukt, is dat een signaal dat de
leerstof nog niet begrepen is.

Aanmelden
Voordat u besluit uw kind op een basisschool aan te
melden, zult u er zeker van willen zĳn dat uw zoon
of dochter op een goede en sfeervolle school komt.
We bieden u daarom de mogelĳkheid vooraf een
kĳkje te nemen op onze school. Daarvoor kunt u
een afspraak maken met de directeur, Tineke de
Jager, (tel.212321). Zĳ zal u graag rondleiden en u
de nodige informatie geven. Nieuw aangemelde
kleuters worden ± 6 weken voor hun 4e verjaardag
bezocht door de leerkracht van groep 1/2. Hier
worden dan ook de 10 dagdelen besproken
wanneer uw kleuter op “visite” kan komen.

Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor 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.

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 keer 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
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.
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Verzuim
Als uw kind ziek is of om andere redenen de school
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, 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).

Het kan voorkomen dat een kind gezond naar
school gaat en onder schooltĳd ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets
dergelĳks. In zo’n geval zal er 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.

Groep: 1 2 3 4 5 6 7 8

Gymnastiek 2.15 2.15 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Zintuiglĳke en lichamelĳke oef. 10.15 12.30
Nederlandse taal 2.30 2.30 3.15 4.15 4.00 4.00 4.00 4.00
Lezen 6.45 4.00 4.00 3.30 3.00 3.00
Schrĳven 2 0.45 0.45 0.45 0.30 0.30
Taal 0.45 0.45
Engelse taal
Rekenen en wiskunde 1.00 1.00 3.30 5.30 5.00 5.00 5.00 5.00
Aardrĳkskunde 1.00 1.00 1.00 1.00
Geschiedenis 1.00 1.00 1.00 1.00
Natuur 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
Sociale redzaamheid 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
Verkeer 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
Tekenen 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Handvaardigheid 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Muziek 1.30 1.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Godsdienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Totaal 21.15 23.30 23.30 23.30 25.45 25.45 25.45 25.45

3. DE ORGANISATIE

CKC Drenthe
Onze school 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 groot stedelĳke tot kleine
plattelandscentra. Aangesloten zĳn bĳ een stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de
ontwikkelingsmogelĳkheden van onze school ten goede. Voor meer informatie: www.ckcdrenthe.nl

Visie CKC Drenthe
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 (9 personen) en een College van
Bestuur.

LESTĲD PER VAK PER WEEK
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4. ONS TEAM

De directie van School 59
De directie van onze school is in handen van Tineke de Jager. Tineke is op maandag, woensdag en
donderdag aanwezig.

De intern begeleider
Jacqueline Wind werkt bĳ ons op School als groepsleerkracht en als intern begeleider. Jacqueline is op
woensdag ambulant om haar IB taken uit te voeren.

De pedagogisch medewerker
Jolanda Loves werkt als pedagogisch medewerker op de peuteropvang en de naschoolse opvang. Anniek
Elzen is werkzaam als pedagogisch medewerker op de naschoolse opvang.

De leerkracht
Het team van School 59 bestaat uit 5 leerkrachten. De groepsverdeling van het schooljaar 2020-2021 ziet er
als volgt uit:

Vervanging bĳ ziekte van leerkrachten
De vervanging bĳ ziekte is in handen van Slim personeelsbemiddeling. Zĳ zorgen dat er een invaller
beschikbaar is bĳ ziekte. Mocht er geen invaller beschikbaar zĳn, proberen we het intern op te lossen.

Onderwĳsondersteunend personeel
Bĳ ons op school is Anniek Elzen werkzaam als onderwĳsassistent. Zĳ ondersteunt de groepsleerkracht door
met kleine groepjes kinderen te werken. Anniek is iedere dag aanwezig.

Stageplaatsen onderwĳs
Ieder jaar bieden wĳ studenten van het Noorderpoort college en van Stenden Hogeschool de mogelĳkheid
om bĳ ons stage te lopen. Wĳ bieden plaats aan zowel onderwĳsassistent studenten als Pabo studenten.

5. DE OUDERS

Ouderbetrokkenheid/inzet van ouders
Wĳ vinden het belangrĳk om ouders te betrekken bĳ
de schoolse activiteiten. Op dit moment zĳn de
ouders op de volgende manieren betrokken bĳ ons
onderwĳs:

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van
kinderen die onze school bezoeken en
vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad is
verantwoordelĳk voor bĳzondere activiteiten in of
rondom de school. Voorbeelden hiervan zĳn:
sinterklaasfeest, paasmaaltĳd en de gezellige
schoolavond.

De leden van de ouderraad zĳn:

Namens de ouders:
Monique Meĳer, Jannie van Rhee, Myrna Dokter en
Aaltsje Koudenburg en Elske Daniëls.

Namens het team:
Nelleke Vos

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (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 de school. Elke
school heeft verplicht een MR. Het MR-werk draait
om het aandragen van onderwerpen en het
innemen van een standpunt ten opzichte van
datgene wat het bestuur / de schooldirectie doet.
Eén van de belangrĳkste instrumenten van de MR
daarbĳ is de instemmings- en adviesbevoegdheid.
Het doel is dat belanghebbenden kunnen
meepraten over beslissingen die hen aangaan, en
deze behartigt. De MR bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding, in een
gelĳke verhouding.

De leden van onze MR zĳn:

Namens de ouders:
Jan Hofman en Harm van Rhee

Namens het team:
Jacqueline Wind en Ilse Kleefman

De gemeenschappelĳk medezeggenschapsraad
(GMR) bestaat ook uit een ouder- en
personeelsgeleding, maar buigt zich over

schoolbestuurlĳke aangelegenheden. De GMR gaat
over het beleid voor en van alle scholen van CKC
Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van
de vergadering aanwezig.

Verkeersbrigadiers
Omdat onze school aan een drukke weg staat,
vinden wĳ het belangrĳk om verkeersbrigadiers te
hebben. Elke morgen om 8.15 uur staan deze
vrĳwilligers (meestal ouders) klaar om u en uw kind
zo veilig mogelĳk over te zetten. Om 14.15 uur
wordt dit gedaan door de leerkrachten van onze
school.
De leerlingen uit groep 7 en 8 zĳn onder begeleiding
van een volwassene ook verkeersbrigadier. Om de
veiligheid van uw kinderen te waarborgen
verzoeken wĳ u dringend om uw kinderen niet
eerder dan 10 minuten voor schooltĳd op school te
laten komen.

Oud papier
Wĳ hebben, in samenwerking met OBS School 75,
besloten om het ophalen van het oud papier zelf te
gaan organiseren, omdat dit voor ons een
belangrĳke inkomstenbron is. Wĳ zĳn in zee gegaan
met Van den Hende Recycling b.v. Op de tweede
zaterdag van elke maand wordt, met hulp van
vrĳwilligers van beide scholen, het oud papier
opgehaald.

Groep 1/2 Groep 3/4/5 Groep 6/7/8
Maandag Nelleke Vos Ilse Kleefman Suzan Klinkhamer
Dinsdag Nelleke Vos Ilse Kleefman Suzan Klinkhamer
Woensdag Nelleke Vos Ilse Keefman Suzan Klinkhamer
Donderdag Nelleke Vos Ilse Kleefman Jacqueline Wind
Vrĳdag Nelleke Vos Elly Wiersema Jacqueline Wind
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Vrĳwillige ouderbĳdrage
De ouderbĳdrage bedraagt voor dit jaar
(2020/2021):

voor 1 kind: € 27,-
voor 2 kinderen op school: € 50,-
voor 3 kinderen op school: € 68,-
voor 4 kinderen op school: € 85,-

Van deze bĳdragen worden schoolreisjes,
schoolfeest(en), vieringen enz. betaald. Voor het
schoolkamp van groep 6, 7 en 8 (twee keer per drie
jaar) wordt een extra bĳdrage van €30,- gevraagd.
We bieden de mogelĳkheid om gedurende het
schooljaar voor het kamp te sparen.

De bedragen zĳn laag en niet kostendekkend. Alle
bĳdragen hebben een vrĳwillig karakter. Wel is het
zo, dat wĳ als school geen activiteiten kunnen
organiseren als wĳ daarvoor niet de middelen
ontvangen. De ouderbĳdrage kan overgemaakt
worden op: bankrekeningnummer: NL52 RABO
03112 08 584. “Stichting Vrienden van School 59”.

Privacy wetgeving
Wĳ gaan zorgvuldig om met de privacy van onze
kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement,
wat met instemming van de GMR is vastgesteld en
ter inzage op school ligt. De gegevens die over
kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wĳ
maken alleen gebruik van persoonsgegevens als
dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
kinderen en voor de organisatie die daarvoor nodig
is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat
voor onze school de doelen zĳn voor de registratie
van persoonsgegevens. De meeste gegevens
ontvangen wĳ van ouders bĳ de inschrĳving op onze
school. Hieronder noemen we in het kort een aantal
onderdelen uit het privacyreglement

Leerkrachten en ondersteunend personeel
registreren gegevens over de kinderen, zoals cĳfers
en vorderingen. Soms worden bĳzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een kind, zoals medische
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De kindgegevens worden opgeslagen in onze
digitale administratiesystemen. Deze programma’s
zĳn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt
tot medewerkers van onze school. Omdat wĳ
onderdeel uitmaken van CKC Drenthe, worden (een
beperkt aantal) gegevens gedeeld in het kader van
de gemeenschappelĳke administratie.

Tĳdens de lessen maken wĳ gebruik van een aantal
digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set
met persoonsgegevens nodig om bĳvoorbeeld een
kind te kunnen identificeren als dat inlogt. Wĳ
hebben met de leveranciers duidelĳke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krĳgen.
De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken
als wĳ daar toestemming voor geven, zodat misbruik
van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en
over hun kind(eren) in te zien.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook
op een school kunnen klachten voorkomen. We
gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel
mogelĳk binnen de muren opgelost worden via de
leerkracht of de directie. Voor klachten waar geen
oplossing voor wordt gevonden hebben wĳ een
klachtenregeling opgesteld, die op school ter inzage
ligt.

Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de
meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen
bĳ de contactpersoon van onze school: (Nelleke
Vos, 0599 212321)

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

Naast de eigen klachtencommissie zĳn er de
volgende commissies:

• De Commissie van beroep funderend onderwĳs
voor behandeling van klachten van werknemers
tegen besluiten van hun werkgevers.

• De Landelĳke commissie voor geschillen WMS
voor behandeling van
medezeggenschapgeschillen

• De Geschillencommissie passend onderwĳs
voor behandeling van geschillen betreffende het
passend onderwĳs.

Meer informatie is te vinden op
www.onderwĳsgeschillen.nl

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 de school 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 school ter inzage.
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7. DE ZORG VOOR ONZE KINDEREN

Het volgen van de ontwikkeling
We vinden het belangrĳk dat onze leerlingen goed
begeleid worden en optimale aandacht krĳgen. Om
de ontwikkeling en vorderingen van ieder kind
afzonderlĳk goed te kunnen volgen, werken we met
een leerlingvolgsysteem, waarin vorderingen van elk
kind afzonderlĳk bĳgehouden worden. In de groepen
3 t/m 8 wordt twee keer per jaar een toetsweek
gehouden. De volgende onderdelen komen dan aan
de orde:

• Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8)

• Begrĳpend lezen (groep 4 t/m 8)

• Technisch lezen (groep 3 t/m 8)

• Spelling (groep 3 t/m 8)

• Voor de sociaal emotionele ontwikkeling vullen
we een observatielĳst in.

De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2
wordt bĳgehouden door de leerkracht door middel
van observaties en wordt vastgelegd in het
leerlingvolgsysteem behorende bĳ het
Digikeuzebord.

De toetsresultaten worden besproken en vastgelegd
in ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast gebruiken we
voor groep 3 t/m 8 het gehele jaar door de toetsen
uit onze lesmethoden. Op al deze manieren krĳgen
we op tĳd de juiste informatie om goed in te kunnen
spelen op eventuele problemen. De kinderen van
groep 1 t/m 8 krĳgen twee keer per jaar een rapport
mee naar huis.

Het kan zĳn dat een kind een periode extra
aandacht krĳgt van de leerkracht om het probleem
te verminderen of op te lossen. Deze begeleiding
leggen wĳ vast in een hulpplan, wat u ter
ondertekening aangeboden wordt.

Passend Onderwĳs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet ‘Passend
Onderwĳs’ van kracht. De kernpunten uit deze wet
zĳn dat:

• Reguliere en speciale scholen op het gebied
van ondersteuning aan leerlingen
samenwerken;

• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de
leerling schriftelĳk is aangemeld dient te zorgen

voor een passende plek indien er sprake is van
zeer specifieke onderwĳsbehoeften van een
kind);

• Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening
samen werken aan de integrale ondersteuning
aan leerlingen vanuit onderwĳs en zorg;

• Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt,
maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan
worden.

Samenwerkingsverband
Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de
gemeente Borger – Odoorn zĳn verenigd in het
Samenwerkingsverband (SWV) 22.02, SBO de
Toermalĳn, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM Emmen

Onderwĳs, passend bĳ iedere leerling
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 team bestaat uit deskundigen op het gebied van
gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en
lichamelĳke beperkingen. Tussen het OT-lid en onze
IB-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 onder-
steuningsbehoefte van het kind. 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 in
gezamenlĳkheid met ouders gekeken naar
mogelĳkheden voor extra ondersteuning in het
speciaal basisonderwĳs (SBO) of het speciaal
onderwĳs (SO). Onze school is aangesloten bĳ het
Samenwerkingsverband (SWV) 22.02. Alle
schoolbesturen van het basisonderwĳs in de
gemeente Borger-Odoorn en Emmen 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 toelaatbaar-
heidsverklaring aanvragen bĳ de Commissie van
Advies van het samenwerkingsverband. Meer
informatie over het SWV is te vinden op
www.swv2202.nl.

6. HET ONDERWĲS

De kwaliteit van ons onderwĳs

We bieden op onze school onderwĳs van een goede
kwaliteit. Uiteraard beseffen we dat het altĳd beter
kan. U kunt ons daar bĳ helpen door een positief-
kritische opstelling. Wĳ zullen dat zeker weten te
waarderen en er voor zover mogelĳk ons voordeel
mee doen.

Schoolplan
Van scholen wordt verwacht dat zĳ een schoolplan
maken. In het schoolplan 2019-2023 wordt de
ontwikkeling die onze school doormaakt en de koers
voor de komende vier jaar beschreven. Dit
kwaliteitsdocument wordt ter goedkeuring naar de
inspectie van onderwĳs gestuurd.

Tevredenheidspeilingen
Omdat we waarde hechten aan uw mening over
onze school en over ons onderwĳs houden we eens
in de twee jaar een tevredenheidpeiling onder
ouders, leerlingen en teamleden. We zĳn erg blĳ
met de resultaten van de peiling van mei 2019.

Onze ouders zĳn zeer tevreden en geven de school
gemiddeld een 7,9!

Als pluspunten worden genoemd:

• Vakbekwaamheid van de leerkrachten

• Veiligheid op school en op het plein

• Het contact tussen ouders en school

• Kinderen gaan met plezier naar school

Ook de kinderen zĳn erg tevreden over de school en
geven gemiddeld een 8,4. Met gemiddeld een 9 die
de leerkrachten aan de school gaven in 2017
moeten we de conclusie trekken dat het goed
werken en leren is op School 59. Op deze uitslag
zĳn we trots en uiteraard gaan we er zorg voor
dragen dat de kwaliteit hoog blĳft!

Goede doelen
Elke maandagmorgen kunnen de kinderen geld
meebrengen voor een goed doel. Via de info wordt
u op de hoogte gehouden voor welk goed doel er
gespaard gaat worden.

Cultuur
Eenmaal per jaar wonen de verschillende
jaargroepen een schoolvoorstelling bĳ in het kader
van culturele vorming. Dit wordt mede
georganiseerd door Kunst & Cultuur Drenthe via het
zogenaamde Podiumplan.

Veilig verkeer
De kinderen van groep 7 worden in de gelegenheid
gesteld hun verkeers- diploma te halen. Er is een
schriftelĳk deel, dat landelĳk wordt geregeld, en een
praktisch deel in onze woonplaats. Van de kinderen
van groep 5 t/m 8 worden jaarlĳks de fietsen
gekeurd.
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Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbĳ
Tot de leeftĳd van vier jaar bezoekt u regelmatig met
uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar
we blĳven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft
advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding
van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altĳd met uw kind
bĳ ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen
of om grote zorgen.

Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ ,
jeugdverpleegkundige en jeugdarts, helpt u bĳ
vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast hebben wĳ overleg met de school op het
moment dat er zorgen zĳn. We werken hierbĳ
samen met de intern begeleider. De assistent voert
het gezondheidsonderzoek uit bĳ alle leerlingen in
groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek
bestaat uit:

• het invullen van een vragenlĳst via Mĳn
Kinddossier door ouders

• het meten van lengte, gewicht en controle van
de ogen en het gehoor van uw kind

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een
vragenlĳst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te
benaderen is via www.mĳnkinddossier.nl, vindt u
ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling,
groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftĳd
van 12 jaar.

Vragen aan de JGZ
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of
opgroeien van uw kind? Blĳf er niet mee rondlopen.
Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken
graag met u mee. U kunt ons bellen voor een
telefonisch advies of voor een afspraak op het
spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.

Contact met de JGZ
Stel uw vraag via ons mailadres jgz@ggddrenthe.nl
en vermeld daarin de naam, geboortedatum en de
school van uw kind. U kunt ook op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

Sociaal Team
In Borger-Odoorn zĳn sociale teams, waar ouders/
verzorgers terecht kunnen met vragen over hulp en
ondersteuning, opvoeding en opgroeien. De
medewerkers van het sociaal team zĳn er om mee
te denken.

Sociaal team het Veenland
Bezoekadres:
MFA Noorderbreedte
Noorderdiep 137,
9521 BC Nieuw-Buinen
Email: hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl

Op www.passendonderwĳs.nl (website van
ministerie OCW) en op
www.passendonderwĳsenouders.nl kunnen ouders /
verzorgers meer informatie vinden over de
samenwerkingsverbanden en over Passend
Onderwĳs.

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwĳs,
onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen
ouders / verzorgers terecht met alle vragen over
extra ondersteuning binnen het onderwĳs. Het
Steunpunt Passend Onderwĳs is telefonisch
bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon,
gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek +
kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Voor het onderwĳs aan (hoog) begaafde leerlingen
werken we samen met andere scholen binnen onze
stichting en hebben wĳ een eigen beleidsplan
opgesteld. Eén keer per week vindt de regionale
plusklas plaats op School 59. Kinderen van
Kindcentrum de Klister, Kindcentrum de Marke en
School 59 krĳgen dan een dag les van een externe
plusklasleerkracht. Daarnaast hebben wĳ een eigen
beleidsplan. Daarin streven wĳ naar het compacten
van de reguliere lesstof en het verdiepen en
verbreden van extra lesstof.

Dyslexie
Om dyslexie in een zo vroeg mogelĳk stadium op te
sporen, volgen wĳ het dyslexieprotocol. Hierin staat
aangegeven wanneer welke leestoetsen moeten
worden afgenomen en welke maatregelen je aan de
hand van bepaalde resultaten moet nemen. Het
dyslexieprotocol is op school in te zien. Het
aanvragen van een dyslexieverklaring wordt niet
door de school bekostigd, maar u kunt een
vergoeding aanvragen bĳ uw eigen zorgverzekeraar.
Kinderen met een dyslexieverklaring werken met
taal en spelling op een laptop.

Grenzen aan de zorg
Ons streven is om de zorg voor de leerlingen op
verantwoorde wĳze vorm te geven. Er kunnen zich
echter situaties voordoen, waarin de grens van onze
zorg aan de leerlingen wordt bereikt en wĳ niet meer
die zorg kunnen bieden die noodzakelĳk is. De
grens wordt bereikt bĳ:

• Verstoring van rust en veiligheid
Als een leerling dusdanig ernstige
gedragsproblemen heeft welke leiden tot een
ernstige verstoring van de rust en de veiligheid
in de groep, waardoor het niet meer mogelĳk is
kwalitatief goed onderwĳs aan de gehele groep
en/of aan het betreffende kind te bieden.

• Verhouding tussen verzorging en onderwĳs
Als een leerling zoveel hulp en begeleiding
vraagt zodat zowel de zorg aan de betreffende
leerling als het onderwĳs aan de betreffende
leerling onvoldoende tot zĳn recht kunnen
komen.

• Verstoring van het leerproces van de andere
kinderen
Als het onderwĳs aan een leerling een zodanig
beslag legt op de tĳd en de aandacht van de
leerkracht, zodat andere kinderen en de groep
onvoldoende begeleid kunnen worden.

• Aantal zorgleerlingen in een groep

Per aanmelding van een leerling die extra zorg
nodig heeft, zal de afweging moeten plaatsvinden of
er voldoende ruimte aanwezig is om de leerling te
kunnen begeleiden. Twee zorgleerlingen per groep
is voor ons het maximum dat een leerkracht nog
verantwoord kan begeleiden.

Voortgezet onderwĳs
Na de basisschool gaan de kinderen naar het
voortgezet onderwĳs. Ze hebben de keuze uit vele
scholen. Wĳ proberen hen bĳ die keuze te helpen.
Na acht jaar hebben we ons een goed beeld kunnen
vormen van de mogelĳkheden van elk kind. Op
basis van die kennis proberen we, in goed overleg
met de ouders en het kind zelf, tot het juiste advies
te komen. De Cito-toets in groep acht vindt dit jaar
pas in april plaats en zal dus geen belangrĳke rol
meer spelen bĳ het advies. Het percentage
leerlingen dat naar de diverse vormen van
voortgezet onderwĳs gaat, wisselt van jaar tot jaar.
Wĳ doen ons uiterste best om het maximale uit elk
kind te halen. Of een schoolsoort haalbaar is, is niet
alleen afhankelĳk van schoolprestaties, ook
motivatie, gedrag en werkhouding spelen een rol.
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De naam van de school is “School 59”.
Het nummer 59 heeft een historische
achtergrond. In de veenkoloniale
tĳd werd Nieuw-Buinen verdeeld in kavels
en de school staat, vanaf Stadskanaal
gerekend, tegenover kavel 59.
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CKC School 59
Zuiderdiep 159
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599-212321
E-mail: school59@ckcdrenthe.nl

www.school59.nl


