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Deze bijlage is voor ouders en verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle 

praktische informatie voor dit schooljaar staat bij elkaar. Deze bijlage maakt onderdeel 

uit van onze kindcentrum gids. Deze gids is tevens te vinden op onze website 

www.cbsdewingerd.nl  

 

Dalton Kindcentrum De Wingerd 

Floralaan 1A 

9421 NP Bovensmilde  

Telefoon school:   0592-412991  

Telefoon peuteropvang:  06-27023528 

Email:    dewingerd@ckcdrenthe.nl  

Website:   www.ckcdewingerd.nl 

 

 

• Schooltijden en pauzes 
De kinderen op De Wingerd gaan naar school met een continurooster volgens 

het 5 gelijke dagen model. Dat betekent dat alle groepen, 1 t/m 8, elke dag 

van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.  

De ochtendpauze van groep 3 t/m 8 is van 10.00 – 10.15 uur.  

Tijdens de lunch eten de kinderen in hun eigen klas met de leerkracht. Daarna 

of daarvoor hebben ze een half uur pauze. 

 

 

• Het binnengaan van het gebouw  

 
Peuteropvang  

Om 8.30 uur doen de pedagogisch medewerkers de deur open en is er een inloop tot 

8.45 uur.  

 

Groepen 1 en 2 

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders vanaf 8.20 uur naar binnen 

worden gebracht via de ingang bij het onderbouwplein.  

 

Groepen 3 t/m 8 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8  mogen om 8.20 uur de school binnen gaan. Zij 

gaan naar hun eigen lokaal waar de leerkracht vanaf dat moment aanwezig is. 

 

 

• Het verlaten van het gebouw 
 

Peuteropvang 

Om 12.30 uur komt een peuterleidster de ouders van het plein halen en kunnen de 

kinderen uit het lokaal opgehaald worden.  

 

Groepen 1 en 2 

De kinderen worden door de leerkracht om 14.00 uur naar buiten gebracht, waar ouders 

de kinderen op het onderbouwplein opwachten.  

 

Groepen 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. 

 

http://www.cbsdewingerd.nl/
http://www.ckcdewingerd.nl/
http://www.bdbcoaching.nl/bestaat-positieve-stress/uw-brein-als-medicijn/
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• Het team van Dalton Kindcentrum De Wingerd  
 

 

         

                          
Carolien Blokhuis  Nynke Visser     Anouk van Veen Saskia Klein       
Groep 1/2A      Groep 1/2A en 1/2B   Groep 1/2B    Groep 3 en 4 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kimberley de Jong        Brenda Dijkhuis           Marieke Westera Marlies Etman  
Groep 3          Groep 4                 Groep 5, stagecoach, adj. dir.    Groep 5 

          

 

                           

       

            

                           

 

 

 

 

 

 

 
Julia Wubs       Tineke Hoogeveen  Lisette Zandvoort 
Groep 6   groep 7/8   groep 7/8 en 6 
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Wilma Beugel       Jos Brink            Inge Euving   
IB-er en plusklasleerkracht     Onderwijsassistent           Onderwijsassistent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fenès Siepel   Evelien Russchen  Tanzin Reilman 

Conciërge   Pedagogisch medewerkster Pedagogisch medewerkster 
                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henny Janssens 

Directeur  
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• Groepsindeling onderwijs 

 

• Schoolvakantie 
 Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  15   oktober      2022 23   oktober      2022 

Kerstvakantie  24   december   2022  8    januari       2023 

Voorjaarsvakantie  25   februari      2023  5   maart          2023 

Paasvakantie    7   april           2023 10   april           2023 

Meivakantie  22   april           2023   7   mei            2023 

Hemelvaart  18   mei            2023 19   mei            2023 

Tweede Pinksterdag 29   mei            2023  

Zomervakantie  22   juli             2023   3   september  2023 

 

• Margedagen onderwijs 
Studiedagen kinderen vrij: 

Vrijdag         7  oktober      2022 

Maandag     21  november  2022 

Woensdag   18  januari       2023 

Maandag       6 maart         2023 

Dinsdag      11  april           2023 

Donderdag    6  juli             2023 

 

• Peuteropvang 
In De Kiem is elke ochtend peuteropvang van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

 

• Voor- en naschoolse opvang 
Kids First verzorgt kinderopvang tussen 7.00 uur en 18.30 uur. 

E-mail: bovensmilde@kidsfirst.nl  

 

• 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. 

 

Groep 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

1/2A Carolien  Carolien 

 

Carolien 

 

Nynke Carolien 

1/2B Anouk Anouk Nynke 

 

Anouk Anouk 

3 Kimberley 

 

Kimberley Saskia Saskia 

 

Kimberley 

4 Brenda Brenda Brenda Brenda 

 

Saskia 

 

5 

 

Marieke Marlies Marlies Marieke Marieke 

6 Julia Julia  Julia  Julia Lisette 

 

7/8 Lisette 

 

Lisette  

 

Tineke  Tineke 

 

Tineke 

 

mailto:bovensmilde@kidsfirst.nl


7 

Praktische  informatie Dalton Kindcentrum De Wingerd 2022-2023 

 
• Foto en film opnamen 
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Ouders kunnen zelf in 

Social Schools aangeven of zij toestemming geven voor het wel/niet gebruiken van 

beelden van hun 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 te wijzigen in Social Schools.  

 

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, zijn voor ons praktische communicatievormen, 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. 

 

• Gymnastiek rooster  
 

Maandag Woensdag Donderdag 
(vakleerkracht) 

Vrijdag 

      9.00-9.40 gr. 7-8   

  10.20-11.00 gr. 6   

    11.00-11.40 gr. 5  

 12.30-13.15 gr. 7-8 12.30-13.15 gr. 3 12.40-13.20 gr.3 12.15-13.00 gr.6 

 13.15-14.00 gr. 5  13.15-14.00 gr. 4  13.20-14.00 gr. 4  
 

• De openbare bibliotheek/ de bieb op school 
We zijn in de gelukkige positie dat de openbare bibliotheek onderdeel is van onze Brede 

School. Elke groep kan leesboeken en informatieve boeken lenen voor de klas.  

In samenwerking met de openbare bibliotheek doen we aan leesbevordering in de vorm 

van een bezoek aan de bibliotheek, een voorleeswedstrijd in de bovenbouw, 

schrijverstournee, de Drentse boeken top 5, Leesvirusproject in groep 5, 

Kinderboekenweek etc. 

Voor het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten stimuleren wij 

de kinderen ook zelf de bibliotheek te bezoeken. Daarom is een gratis lidmaatschap aan te 

bevelen. Als school gebruiken we het programma ‘Schoolwise’. Hiermee raken de kinderen 

wegwijs in de bibliotheek.  
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• De informatievoorziening aan ouders  
 
Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken digitaal. De nieuwsbrief staat ook op de 

website van de school. 

 

Website 

Op onze website: www.cbsdewingerd.nl kunt u terecht voor informatie over de school. 

Elke ouder krijgt een inlogcode die toegang geeft tot het beveiligde ouderportaal Social 

Schools. U kunt de app van Social Schools voor uw mobiele device downloaden via de App 

Store of de Google Play store. 

 

Kindcentrumgids en praktische bijlage 

De kindcentrumgids met praktische bijlage verschijnt elk jaar aan het begin van het 

schooljaar, na goedkeuring van de MR, digitaal en op verzoek op papier. De 

kindcentrumgids en bijlage staan ook op onze website. 

 

Jaarkalender  

Zoveel mogelijk activiteiten van het schooljaar staan op de jaarkalender, die aan het begin 

van het jaar aan alle gezinnen wordt meegegeven. Herinneringen aan bijzondere data en 

eventuele wijzigingen staan steeds in de nieuwsbrieven vermeld. Ook in Social Schools 

kunt u de actuele agenda vinden. 

 

Startgesprekken 

We houden in de tweede en derde week van het schooljaar startgesprekken met alle ouders 

van onze kinderen. Het doel van dit startgesprek is kennismaken, het uitwisselen van 

informatie en wederzijdse verwachtingen voor het aankomende schooljaar. U kunt zich 

hiervoor t.z.t. inplannen via het ouderportaal Social Schools. Het is gewenst dat uw kind, 

vanaf groep 1, hierbij aanwezig is. 

 

Ouderinformatie vanuit OR en MR 

De ouders van de ouderraad en de medezeggenschapsraad maken een jaarverslag. Deze 

ligt vanaf half oktober ter inzage op school. 

 

Koffieochtend 

Tweemaal per jaar wordt er een koffieochtend voor alle ouders gehouden. Hier 

worden samen met de directie allerlei schoolse zaken besproken. Ook is er dan 

gelegenheid om algemene vragen aan elkaar te stellen. 

 

Oudercontactweken  

Op drie momenten verspreid over het schooljaar heeft u gedurende een week de 

mogelijkheid om een gesprek in te plannen met de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Deze contactmomenten zijn facultatief, op verzoek van de ouders en/of van de 

leerkracht(en). U kunt zich hiervoor t.z.t. inplannen via het ouderportaal Social Schools. 

Vanaf groep 1 is het mogelijk dat uw kind hierbij aanwezig is. 

 

Kijk/contactavonden 

Deze avonden worden gehouden naar aanleiding van het uit te reiken schoolrapport. U 

ontvangt hiervan tijdig bericht en kunt zich dan via het ouderportaal aanmelden. We 

verwachten alle ouders te spreken op deze middagen/avonden. Uiteraard kunt u ook altijd 

een afspraak maken met de leerkrachten om over uw kind of over het onderwijs te praten 

buiten deze momenten om. 

 

Rapporten en oudergesprekken 

De rapporten, vanaf groep 1, zijn een weergave van de toetsen, testen, observaties en het 

welbevinden van de kinderen. 

Het rapport wordt twee keer per jaar meegegeven, in februari en in juni/juli.  
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Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. 

De school zal deze informatie op verzoek aan de ouders 

geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder 

niet het ouderlijk gezag heeft over het kind. Een ouder 

zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op 

dezelfde informatie (maar moet daar wel zelf om 

vragen!). 

Als school willen we geen speelbal tussen ouders 

worden. Vanwege onze neutrale positie hebben wij 

ervoor gekozen beide ouders in principe op gelijke 

wijze te informeren (tenzij dit in strijd is met het 

belang van het kind). Het adres van de niet met het 

ouderlijke gezag belast zijnde ouder zal in onze 

administratie worden opgenomen. Voor zover van toepassing wordt uw medewerking 

gevraagd bij het vastleggen van oudergegevens. Wij vragen begrip voor onze positie.  

 

Als de adresgegevens van de niet bij het kind wonende ouder bij ons bekend zijn, wordt 

hij/zij door de school voorzien van bijvoorbeeld de schoolgids en door middel van de 

jaarkalender op de website/berichten in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van 

ouderavonden, contactavonden (wel op een ander tijdstip dan de andere ouder) enz.  

Betreffende ouders dienen voor het bijwonen van de spreekuur- en rapportavonden zelf 

contact met school op te nemen om een afspraak met de leerkracht(en) in te plannen. 

Als dit niet is toegestaan, bijv. via een gerechtelijke uitspraak, moet het schriftelijk 

bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.  
 

• Leerlingenraad 
Dalton kindcentrum De Wingerd heeft een leerlingenraad bestaande uit 

8 democratisch gekozen kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 

Gemiddeld om de zes weken komt de leerlingenraad samen om 

ingebrachte onderwerpen uit alle klassen te bespreken. Dit doen ze 

onder begeleiding van iemand van de directie. Na afloop worden de 

belangrijkste afspraken/besluiten in alle groepen besproken. Op deze 

manier willen we de kinderen laten meedenken over de school en het 

onderwijs, dit past binnen onze daltonvisie. 

 

• Luizencontrole 
Elke eerste week na een schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis 

door de kriebelmoeders. Wanneer er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd worden 

de ouders daarvan op de hoogte gebracht. We volgen de richtlijnen van de GGD voor de 

te volgen procedure.  

 

• Schoolfotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op De Wingerd. Er worden foto’s gemaakt van de 

groep, van elk kind en van broertjes en zusjes. De foto’s zijn door u te bestellen bij de 

fotograaf. U krijgt daarvoor een persoonlijke code. 

 

• Sinterklaasfeest 
Op 5 december bezoekt Sinterklaas De Kiem en daarmee ook De Wingerd. Hij wordt door 

alle kinderen ontvangen op het schoolplein. Vervolgens brengt hij een bezoek aan alle 

groepen. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes, kopen voor elkaar een cadeau en 

maken een surprise met een gedicht. 

 
• Kerstfeest 
Dit schooljaar vieren we het Kerstfeest op donderdag 22 december 2022.  

 
• Paasfeest 
De donderdag voor Pasen houden we op school een paasviering. 

Dit schooljaar vindt dat plaats op donderdag 6 april 2023. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGueLn7tjdAhXPJlAKHcYgDosQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sintjanwaarland.nl/nw-26348-7-3630019/nieuws/startgesprekken_voor_groep_5_tm_8.html&psig=AOvVaw3MwQenNV_Ed-1T7lhYOUi3&ust=1538058011144046
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• Sportdag/Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april 2023 vinden de Koningsspelen plaats. Op deze dag gaan alle kinderen 

sporten. Hierbij zoeken we weer de samenwerking met IKC De Meenthe.   

 

• Buitenschoolse activiteiten 
Ook buitenschools doet onze school mee aan verschillende 

(sport)activiteiten als deze worden georganiseerd. Dit betreft o.a. 

voetbal en handbal. 

Tevens worden er regelmatig excursies gemaakt, zoals natuurexcursies 

of cultuurexcursie.  

Voor het vervoer van de kinderen worden dan ouders benaderd. Bij het 

vervoer van kinderen maken we gebruik van ons vervoersprotocol.  

 

• Mobiele telefoon afspraken 
De leerlingen nemen geen mobieltjes mee naar school. Wanneer dit wel noodzakelijk is, 

gaat het mobieltje in de la van de keerkracht tijdens schooltijd. Aan het eind van de 

schooldag mag de leerling de telefoon weer meenemen naar huis. 

 

• Schoolreis 
In samenwerking met de ouderraad worden er schoolreisjes georganiseerd. De kosten 

hiervan worden betaald uit de ouderbijdrage. De schoolreizen staan onder leiding van de 

leerkrachten. Een aantal ouders zal bij de reizen assistentie verlenen.  

Dit schooljaar zijn de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 8 op donderdag 15 september 

2022. 

 

• Schoolkamp 

Groep 8 gaat dit schooljaar op schoolkamp, van woensdag 24 mei t/m vrijdag 26 mei. 

 

• Verkeersveiligheid/ verkeersouders 
De Wingerd is in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Er zijn 

twee verkeersouders die samen met de directie verkeersactiviteiten inplannen 

voor het schooljaar. Deze Streetwise activiteiten worden georganiseerd door de 

ANWB.  

Indien wij voor het vervoer van onze kinderen gebruik maken van vrijwillige 

ouders als chauffeur, gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de 

inzittendenverzekering, het dragen van autogordels en het gebruiken van 

stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer informatie verwijzen wij naar het 

vervoersprotocol dat op school ter inzage ligt. 

 

• De Medezeggenschapsraad (MR)  
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 

het kindcentrum. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de 

instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR bestaat uit een oudergeleding en een 

personeelsgeleding, in een gelijke verhouding. Vacatures voor de MR worden via het 

ouderportal verspreid.  

 

Oudergeleding: 

Ruth van der Wee    Voorzitter 

Paula Kroeze     Secretaris 

José Tigelaar    Lid 
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Personeelsgeleding:  

Julia Wubs 

Carolien Blokhuis 

Brenda Dijkhuis 

 

Data MR vergaderingen:  

6 september 2022 

25 oktober 2022 

13 december 2022 

31 januari  2023 

14 maart  2023 

9 mei  2023 

4 juli  2023 

 

 

• De Ouderraad (OR) 
De ouderraad bestaat uit 12 leden. De OR ondersteunt het schoolteam bij verschillende 

activiteiten. Zij vergadert gemiddeld één keer per maand. Bij deze vergadering is een 

teamlid aanwezig. In oktober wordt er een algemeen ouderinformatiemoment 

georganiseerd. 

 

Leden OR: 

Marjolein Baron  Voorzitter 

Ymare van Halen  Penningmeester 

Roos Reitsma   Secretaris  

Erik Smit   Verkeersouder 

Niek van der Berg 

Marjolein Takens 

Marieke Moes 

David Warnders 

Alice Hagendoorn 

Jamie Staal  

Mereth Usmany 

Sandra van den Akker 

 

Lisette Zandvoort  Namens team 

 

Data OR vergaderingen: 

12 september 2022 

11 oktober 2022 

16 november 2022 

15  december 2022 

6 februari 2032 

18 april  2023 

10 mei  2023 

15 juni  2023 

 

• Oudercommissie peuteropvang (OC) 
Kinderopvang De Kiem heeft een oudercommissie. Deze is op zoek naar nieuwe leden. 

Leden: 

Jaline Hordijk-Hoekstra Voorzitter 

 

• Christelijke identiteit 
Onze school is een Christelijke Daltonschool 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 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 
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normen bijgebracht worden. En bovenal, dat ieder mens gelijkwaardig is en dat dit leven 

zich tevens afspeelt binnen bepaalde gezagsverhoudingen. Daarbij dienen we elkaar, 

kinderen, ouders en schoolteam met respect te behandelen ongeacht geslacht, huidskleur 

of achtergrond.  

Het is van belang dat allen die bij de school betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij 

ons op school. Zowel naar de kinderen als ouders wordt een persoonlijke benadering 

nagestreefd.  

 
• Daltononderwijs 
Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst. 

Haar uitgangspunten waren, en zijn bij Daltonscholen nog steeds gebaseerd 

op vrijheid in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze 

drie uitgangspunten hebben als doel om het leer- en leefklimaat op elkaar 

af te stemmen. Zij prikkelen ons om het onderwijs zo vorm te geven, dat 

alle kinderen en leerkrachten zich daar prettig bij voelen. De kernwaarden 

reflectie en effectiviteit zijn daar later aan toegevoegd, en voor de 

(school)leiding het onderwerp ‘borging’. 

 

• Wat kinderen leren  
Het jonge kind - Groep 1, 2  

De aanpak in groep 1, 2 verschilt met die van de andere groepen binnen de basisschool.  

Het werken in de klas gebeurt vanuit de kring en ook tijdens het spel. De inrichting van de 

klas is hierop aangepast waarbij er van de kring wordt uitgegaan met daaromheen ruimte 

voor spel.   

 

Alle vakken worden aangeboden in samenhang met een thema. Dit thema wisselt om de 

3 à 4 weken. In groep 1 ligt de nadruk op het kennismaken het naar school gaan en de 

activiteiten die daarbij horen. Er is veel ruimte voor gewoontevorming en regelmaat.  

 

In groep 2 en begin groep 3 worden verschillende activiteiten aangeboden die 

voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven.  
 

Bewegingsonderwijs wordt gegeven in het speellokaal of in De Spil. Zowel spelvormen als 

lessen met toestellen en andere materialen komen aan bod.  

 

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 van de 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. wereldoriëntatie, Engels enz.  

 

Godsdienstige vorming 

We gebruiken de methode “Kind op Maandag”. Deze methode legt een natuurlijke relatie 

tussen de verhalen uit de bijbel en de kinderlijke leef- en belevingswereld. Het rooster 

staat vermeld in de nieuwsbrief. Elke week wordt een lied aangeleerd, dat bij de verhalen 

en het niveau van de kinderen past. In groep 7 en 8 worden ook diverse geestelijke 

stromingen behandeld. 

 

Nederlandse taal 

In de beginfase vormen taal, spreken en lezen en schrijven nog 

een eenheid. Er is veel aandacht voor creatief taalgebruik, zowel 

mondeling als schriftelijk. 

Voor het taalonderwijs wordt in de groepen 4 t/m 8 gebruik 

gemaakt van de nieuwste versie (2019) van de methode ‘Taal op 

maat’. Groep 3 gebruikt de methode Veilig leren lezen. 
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Spelling 

Bij het vak spelling wordt de gehoorde taal omgezet in geschreven tekens. Deze 

schrifttekens zijn gebonden aan bepaalde afspraken en spelen een functionele rol bij het 

schriftelijk verwerken van taal. De groepen 4 t/m 8 werken met de spellingmethode 

‘Staal’. Groep 3 gebruikt de methode Veilig leren lezen. 

 

Rekenen en Wiskunde 

In de groepen 1 en 2 vindt voorbereidend rekenonderwijs met behulp van het 

rekenmateriaal van ‘Met sprongen vooruit’ plaats. De domeinen tellen-rekenen en meten-

meetkunde komen aan de orde. Door middel van oefeningen, spelletjes, rekenroutines en 

prentenboeken wordt de stof aangeboden. Dit kan groepsgewijs of individueel.  

 

De groepen 3 t/m 8 werken met de rekenmethode ‘Pluspunt 4.0’ (versie 2019), groep 3 

en 4 in werkboeken en groep 5 t/m 8 in de digitale versie op de IPad. Bij deze methode 

wordt veel gewerkt met situaties uit het dagelijkse leven met projecten over gewicht, 

maat, tijd, geld, omtrek, oppervlakte enz. En is veel ruimte voor 

automatiseringssommen. 

 

Lezen 

Bij jonge kinderen is vaak al interesse aanwezig voor letters. Er is daarom ook een 

leeshoek aanwezig in het kleuterlokaal. Daarbij zijn mogelijkheden voor stempelen, 

letters schrijven of verven. Ook dit in samenhang met het thema.  

In groep 3 gebruiken we de methode “Veilig leren lezen”.  

In de hogere groepen wordt het technisch lezen verder geoefend. Hierbij maken wij 

gebruik van de methode Lekker Lezen. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken wij 

de methode Nieuwsbegrip en het digitale programma Junior Einstein.   

We willen de interesse voor lezen bevorderen door o.a. het stimuleren van een 

lidmaatschap van de bibliotheek, voorlezen en stillezen in de groep, aandacht geven aan 

de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober enz.  

Ook doen we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, het project Leesvirus in groep 5 

en aan verschillende overige activiteiten van de bibliotheek.  

 

Schrijven 

De kinderen leren schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Deze 

methode heeft een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 en sluit aan 

bij de motorische ontwikkeling van de kinderen.  

 

Engels 

In groep 6, 7 en 8 wordt het vak Engels gegeven. Wij gebruiken hiervoor 

de methode ‘Just do it’. Met behulp van audiofragmenten wordt gelet op de juiste 

uitspraak en worden Engelse liedjes aangeleerd. Ook zijn er leesboeken en strips in 

eenvoudig Engels. 

 

Verkeer 

In groep 1 t/m 3 maken we gebruik van de materialen voor verkeer van Veilig Verkeer 

Nederland. In groep 4 t/m 8 gebruiken wij de krantjes van VVN.  

Er zijn twee verkeersouders die samen met de directie verkeersactiviteiten inplannen 

voor het schooljaar. Deze Streetwise activiteiten worden georganiseerd door de ANWB.  

 

Creatieve vakken 

Vanaf groep 3 besteden we minimaal 2 ½ uur per week aan de vakken tekenen, muziek, 

handvaardigheid en drama. We bieden dit o.a. aan d.m.v. een crea-circuit op de 

vrijdagmiddag.  
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Wereldoriëntatie 

In de groepen 3 en 4 wordt aan dit vak 

gewerkt door middel van een werkboek 

wereldoriëntatie behorend bij de methode 

‘Wijzer’, hierin zijn natuur, geschiedenis en 

aardrijkskunde op een passend niveau 

geïntegreerd.  

In de groepen 5 t/m 8 maken we bij 

geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuur/techniek gebruik van de digitale 

methode ‘Wijzer’ op de IPad.  

 

Natuur en Milieu Educatie 

Vanuit de stichting IVN worden diverse onderwijsactiviteiten georganiseerd. Jaarlijks 

wordt er een project georganiseerd waaraan een aantal weken wordt gewerkt in alle 

groepen.  

 

Cultuurmenu 

Het Cultuurmenu, aangeboden door Kunst & Cultuur Drenthe en het 

ICO in Assen, biedt onze school de mogelijkheid structureel en 

laagdrempelig aandacht te besteden aan de kunstdisciplines: 

audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.  

Elk jaar staat voor uw kind een ander kunstvak centraal.  

Kinderen komen in het Kunstmenu in hun eigen omgeving in 

aanraking met kunst. Uw kind leert naar kunst te kijken en zich 

kunstzinnig te uiten. U ziet op school straks kunstenaars of docenten drama of muziek 

verschijnen. Ook komen er voorstellingen op school, of de kinderen gaan naar een 

voorstelling op een andere school in de buurt.  

Het Cultuurmenu wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, de gemeente Midden-

Drenthe en de kindcentra. 

 

Bewegingsonderwijs 

De kinderen van groep 1 en 2 spelen dagelijks (bij 

goed weer) buiten. Bij slecht weer worden er lessen 

bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal.  

De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week een 

gymles in de sporthal ‘De Spil’. Eén les wordt 

gegeven door de eigen leerkracht en één les door 

een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

 

Actief burgerschap en sociale integratie 

Wij besteden in ons onderwijs aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie, om 

jonge mensen voor te bereiden op deelname aan een diverse samenleving.  

Ook als ‘kleine’ burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de 

maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap 

voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. 

De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse lessen van 

groep 1 t/m 8 aan de orde. Dit betreft o.a. de schooltv-lessen, het tv-

weekjournaal en het oplossen van de `Grej of the day´, samen met de 

ouders. Ook tijdens de andere lessen (o.a. godsdienst, geschiedenis, 

aardrijkskunde en natuur/techniek) komt burgerschap en integratie 

aan de orde. Burgerschap vraagt om samenwerking. Dat leren we onze 

kinderen. Als school werken we samen met de Kinderopvang, de 

bibliotheek en scholen voor voortgezet onderwijs om een doorgaande 

lijn te bewerkstelligen. Ook onderhouden we contacten in de regio/het dorp met o.a. 

collega-kindcentra, de buurtacademie, diverse verenigingen, welzijnsinstellingen, de kerk 

en MFA De Spil. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ0tiQ6NjdAhVJblAKHQqIB4MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DmRzYuWlfMr8&psig=AOvVaw3SIfJtXu6I1QMY7O3VwN0m&ust=1538056238335248
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• Het pedagogisch klimaat en PBS 
Op De Wingerd willen wij een gezond en veilig pedagogisch klimaat realiseren. Wij 

hebben daarom gekozen voor de schoolbrede aanpak PBS (Positive Behaviour Support). 

PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 

probleemgedrag. 

 

De basiselementen van PBS zijn: 

Kinderen weten wat van hen verwacht wordt. 

Aan de hand van de 3 gemeenschappelijke kernwaarden respect, verantwoordelijkheid 

en persoonlijke ontwikkeling hebben we met elkaar bepaald welk gedrag we van de 

kinderen verwachten. 

De verwachtingen zijn in beeld gebracht d.m.v. foto’s met ‘Kiemetje’. De foto’s hangen in 

school, zodat de kinderen weten welk gedrag van hen verwacht wordt op de 

verschillende plekken in school. 

 

Gedrag wordt aangeleerd 

In het jaarprogramma zijn wekelijkse lessen van PBS opgenomen. We geven 

les in gedragsverwachtingen. Deze worden met de kinderen besproken en 

geoefend.  

 

Gewenst gedrag wordt beloond 

Om gewenst gedrag te stimuleren, hebben wij een beloningssysteem 

ontwikkeld. De kinderen kunnen druifjes verdienen. Na het verzamelen van 

een druiventros, krijgt de groep een groepsbeloning. 

 

Bij ongewenst gedrag volgt een consequentie. 

Als team hebben wij afspraken gemaakt over de consequenties bij 

ongewenst gedrag. 

 

Samenwerking tussen school, ouders, kinderopvang en Yorneo 

De school heeft een PBS team en een PBS coördinator. Als school krijgen we begeleiding 

van Yorneo bij de verdere implementatie van PBS in de school. De ouders worden 

betrokken bij de ontwikkelingen. Zij worden regelmatig geïnformeerd over 

ontwikkelingen m.b.t. PBS en tijdens contactmomenten stimuleren wij hen ook thuis 

positief gedrag van de kinderen te verwachten. 

Om een doorgaande lijn te laten ontstaan, wordt ook de kinderopvang betrokken bij de 

aanpak volgens PBS. 

 

Gedrag wordt geregistreerd 

Negatieve gedragingen van kinderen worden bijgehouden in een incidentenregistratie. Zo 

hebben wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen wij ingrijpen bij 

problemen. 

 

 

 

PBS voorkomt pesten 

PBS kent een duidelijke aanpak tegen pesten. Het 

pestpreventieprogramma bestaat uit vaste lessen. Hierin wordt 

de reactieketen ‘stop-loop-praat’ aangeleerd en geoefend met 

de hele klas. 
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• Het voortgezet onderwijs  
Binnen ons leerlingvolgsysteem (LVS) worden de vakken spelling, taal, begrijpend lezen, 

technisch lezen en rekenen/wiskunde in groep 3 t/m 8 per (half) leerjaar getoetst m.b.v. 

de landelijk genormeerde Cito-toetsen.  

 

De keuze voor een vervolgschool vergt een 

zorgvuldige afweging en mag niet afhankelijk zijn van 

alleen een Cito-toets of een eindtoets. Daarom 

gebruiken we sinds enkele jaren de Plaatsingswijzer.  

Hierbij worden de Cito schoolresultaten vanaf groep 

6 gebruikt om te komen tot een goed oordeel. Wij 

baseren ons, naast leerresultaten, ook op o.a. 

inzet/motivatie en gedrag.  

Voor groep 8 is een eindtoets verplicht. Onze school 

heeft gekozen voor de IEP-eindtoets. Deze eindtoets 

wordt in april afgenomen. De verwijzing voor het voortgezet onderwijs is dan al afgerond, 

dus de eindtoets wordt niet gebruikt voor de verwijzing naar het VO. 

 

Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs 

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is conform de verwachtingen op grond van 

het Leerlingvolgsysteem, de plaatsingswijzer (die een goed beeld geeft van de laatste 

drie jaren van uw kind) en de ontwikkeling van de kinderen. 

Zijn de kinderen eenmaal geplaatst op de school voor voortgezet onderwijs, dan heeft de 

leerkracht van groep 8 een gesprek met de desbetreffende school voor Voortgezet  

Onderwijs om een zo goed mogelijke overgang te waarborgen.  

 

jaar 

Praktijk 
VMBO 
BLW 
met 

VMBO  VMBO VMBO VMBO VMBO  
VMBO 
TL/ 

HAVO VWO 
Onder- LWOO 

KBL 
met 

BBL KBL TLW/ TL HAVO 

wijs   LWOO     GLW     
2019-
2020 

       2  3     

2020-
2021 

 4   2 3 3  1 2 

2021-
2022 

 2  1 5 1 2 1 4  

 

• 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.  

 

• Stichting vrienden van …  
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. 

 

• Schoolarts  
De GGD-jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de 

kinderen, ouders en medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het 

zorgteam en logopedie. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkIq66NjdAhVPKlAKHdokBn0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.daltondeleeuwerik.nl/weekbrieven/voortgezet-onderwijs/&psig=AOvVaw3SJCYjDRUiTH7yZ32MnETg&ust=1538056322985198
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Screening in groep 2 en 7 

Alle kinderen in groep 2 en 7 worden schriftelijk 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 
Een goede spraak /ontwikkeling is van groot belang voor de algemene ontwikkeling van 

een kind. Vroegtijdig signaleren van problemen op het gebied van spraak/taal is daarom 

erg belangrijk. 

 

Op de kindcentra in de gemeente Midden-Drenthe wordt een logopedische screening 

aangeboden door een logopedist(e) van GGD Drenthe. Dit is echter alleen een screening. 

Behandelingen worden op school niet meer uitgevoerd. 

 

Groep 1: 

Twee keer per schooljaar vindt een screening plaatst van de laatst ingestroomde 

leerlingen in groep 1. De ouders van deze leerlingen ontvangen een brief met het 

verzoek een vragenlijst digitaal in te vullen. Voorafgaand aan de screeningen wordt ook 

aan de leerkracht gevraagd welke leerlingen zij willen aanmelden voor een logopedische 

screening. 

 

Groep 2: 

Eén keer per jaar vindt een 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 de screeningen wordt ook aan de leerkracht gevraagd welke leerlingen 

zij willen aanmelden voor een logopedische screening. 

 

Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over logopedie. 

http://www.ggddrenthe.nl/logopedie

