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Voorwoord 
 
 
 
Hierbij bieden wij ouders1 en andere belangstellenden onze kindcentrum gids aan. Een gids waarin wij 
onze visie, aanbod en kaders beschrijven.  
 
Als kindcentrum bieden wij in één gebouw van 7.00 uur tot 19.00 uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg aan. Dit aanbod verzorgen wij vanuit een 
gezamenlijke visie, vanuit met meerdere organisaties. Door optimale samenwerking in het gebouw, 
zorgen wij dat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en dat kinderen met plezier de 
dag doorbrengen. Wij vinden dat opvang en onderwijs elkaar versterken als het gaat om kwaliteit en 
aanbod. Daarnaast is het een dienstverlening naar ouders en kinderen.  
Jarenlang gaan de kinderen dezelfde weg van huis naar het kindcentrum. U vertrouwt uw kind toe aan 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten voor een groot deel van een kinderleven. Een kindcentrum 
kies je dan ook met zorg.  
 
Kinderopvang en scholen verschillen in visie, werkwijze en sfeer. Dat maakt het kiezen niet 
eenvoudig. In onze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe 
wij werken aan de kwaliteit van ons kindcentrum. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die 
nu kinderen op ons kindcentrum hebben. Aan hen leggen wij verantwoording af voor onze manier van 
werken, voor de resultaten die wij halen en bieden we praktische informatie. 
 
Wij hopen dat u onze gids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties 
heeft, vertel ze ons! Deze gids is met instemming van de medezeggenschapsraad van het onderwijs 
opgesteld.  
 
Met vriendelijke groeten, namens het team  
 
 

 
 
 
 
 
 
Marike Vast        

 
 
 
 
CKC de Vaart 
Prof. Dr. Obbinkstraat 2a 
9423 PR Hoogersmilde 
0592-459055 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
1 In onze kindcentrumgids spreken we steeds over ouders. Daar waar staat ouders wordt in voorkomend geval ouder, voogd of 
verzorger(s) bedoeld. 
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1. De OPVANG in ons kindcentrum 
 
Wij zijn een kindcentrum. Dat betekent dat in één gebouw kinderen van 0-13 jaar van 7.00 uur tot 
19.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg. Dit aanbod 
verzorgen wij vanuit een gezamenlijke visie, met meerdere organisaties. Door optimale samenwerking 
in het gebouw, zorgen wij dat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en dat kinderen 
met plezier de dag doorbrengen. Kindcentrum de Vaart vindt dat opvang en onderwijs elkaar 
versterken als het gaat om kwaliteit en aanbod. 
  

Visie en missie  
Kinderopvang is bedoeld om de taak van de opvoeder gedurende een bepaalde tijd van de dag 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, 
ondersteuning bij de opvoeding door het meedenken rond vragen van ouders over opvoeden en 
opgroeien. Voor alle soorten van opvang geldt dat dit zowel kan op structurele als 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. 

 
       

Kinderdagverblijf 
Binnen ons kindcentrum bieden wij in een veilige omgeving een vertrouwde kinderopvang voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar, verzorgd door Anneloes Blankensteijn, Jolanda de Boer en Annemiek 
Tolman. In een eigen knusse groepsruimte met aparte buitenruimte verzorgen onze vaste 
pedagogisch medewerkers op professionele wijze de kinderdagopvang, vijf dagen in de week van 7 
tot 19 uur.  

Onze kijk op kinderopvang 

• Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen. 

• Wij hanteren daarom voor de jongere kinderen het ritme van thuis. 

• Voor de peuters werken we met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en 
veiligheid zorgen. 

• Onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en 
opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen. 

• Ons aanbod is erop gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, 
zodat ze zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

• Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele 
oudere broertjes/zusjes. 

• Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen. 

 
Peuteropvang 

                  
Samen spelen, ontdekken en ontwikkelen!  
Binnen kindcentrum de Grift bieden wij naast kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar ook 
aparte peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuteropvang richt zich net als de 
kinderdagopvang op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De werkwijze van de 
peuteropvang komt echter meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de 
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peuters gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden van 8.30 tot 12.30uur naar de 
peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken.  
 
Binnen kinderopvang de Grift werken we vanuit één visie, één team. In een eigen knusse 
groepsruimte met aparte buitenruimte verzorgen onze vaste pedagogisch medewerkers op 
professionele wijze de peuteropvang op de ochtenden per week van 8.30-11.30 uur. Het grote 
voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de 
basisschool een hele natuurlijke zal zijn.                                                                   
 

Buitenschoolse opvang 
 
Leuk, actief en makkelijk! 
Schoolgaande kinderen van De Vaart en andere scholen in en rondom Hoogersmilde 
zijn van harte welkom bij ons op de Buitenschoolse opvang (BSO).  
Op de BSO bieden we de kinderen een vertrouwde en gezellige plek, om plezier te 
hebben met elkaar.  Onze vaste pedagogisch medewerkers verzorgen dagelijks voor en na schooltijd 
allerlei leuke activiteiten uit DOENkids. Voor schooltijd kunt u gebruik maken van de voorschoolse 
opvang (VSO) en na schooltijd van de na- of buitenschoolse opvang (NSO/BSO). 

 
Vrije tijd, lekker spelen en een leuk activiteitenprogramma! 

• Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen behoeftes om zich na schooltijd plezierig te voelen. 

• Maar één ding staat bij ons voorop: als de schoolbel gaat, start voor de kinderen hun vrije tijd! 

• Zonder te hoeven reizen naar een andere locatie, blijven de kinderen voor de BSO op 
Kindcentrum De Grift. 

• Ons aanbod is erop gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, 
zodat ze zich prettig voelen en kunnen doen waar ze zin in hebben. 

• Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele 
jongere broertjes/zusjes. 

• Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen. 
  

Doelen 
In de kinderopvang (inclusief peuteropvang) houden wij ons aan de wettelijke kwaliteitseisen op het 
gebied van:  
o Veiligheid en gezondheid van de kinderen. 
o Opleiding en deskundigheid van het personeel. 
o Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling) 
o Betrokkenheid en inspraak van de ouders. 
o Omgangstaal (in principe Nederlands). 
o Afhandeling van klachten. 
 
Het externe toezicht op de opvang vindt plaats middels jaarlijkse 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 opvang 
Via het telefoonnummer 0592-409865, 06-11523247 (de Grift) of 
mailadres kinderopvang@ckcdrenthe.nl. kunnen ouders een kind bij het 
kantoor van Kinderopvang CKC Drenthe aanmelden voor kinderopvang, 
peuteropvang en/of naschoolse opvang. U kunt ook altijd aan de 
pedagogisch medewerker of de directeur, Marike Vast vragen om een 
aanmeldingsformulier. 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 eerdergenoemde telefoonnummer of via 
www.ckcdrenthe.nl of www.cbsdevaart.nl. 

2 UK en Puk (uit methode voor:  voor- 
en vroegschoolse educatie  0-4 jaar) 

mailto:kinderopvang@ckcdrenthe.nl
http://www.ckcdrenthe.nl/
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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 opvang 
Mocht u kind ziek zijn en de opvang niet kunnen bezoeken, dan kunt u dat doorgeven via het 
telefoonnummer 06-11523247. 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 de 
pedagogisch medewerker worden aangevraagd. Opvang tijdens een extra dag(deel) vindt op de eigen 
stam-/basisgroep plaats, maar als 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, als 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 18.00 opgevangen 
worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het pedagogisch werkplan van ons kindcentrum. 
 
 
 
 

2. Het ONDERWIJS in ons kindcentrum 
 

Visie en missie  
De missie van CKC De Vaart is:  
 

Groeien op je eigen wijze –van baby tot tiener- 
 
In ons Christelijk Dalton Kindcentrum (i.s.m. De Grift kinderopvang) krijgt ieder kind - van baby tot 
tiener – de ruimte om te ontdekken en te worden wie hij/zij is. Verschil mag er zijn. 
 
De visie van CKC de Vaart 
De onderstaande waarden vormen een leidraad voor onze ontwikkel- en onderwijsactiviteiten 
 
Identiteit  
We leven en werken vanuit de christelijke grondhouding. Dat is onder andere zichtbaar in ons 
kindcentrum in de respectvolle omgang met elkaar. De verhalen uit de bijbel geven ons 
aanknopingspunten voor het gesprek over zaken die vandaag in de wereld van het kind gebeuren of 
belangrijk zijn.  
 
Samen en veilig  
Samen maken we het kindcentrum tot een vertrouwde en veilige omgeving waar kinderen de ruimte 
krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien. De leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers zorgen vanuit hun professionaliteit voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor 
kinderen. Zij zijn zich bewust van het belang van interactie met kinderen, ouders en elkaar. We 
stimuleren de ontwikkeling van sociaal gedrag. We laten de kinderen veel samenwerken, ook tussen 
verschillende leeftijdsgroepen. Door eigen keuzes te maken, ontwikkelen kinderen zich tot 
zelfbewuste burgers. Mede hierdoor ontwikkelen de kinderen een positief zelfbeeld. 
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Toekomst en ontwikkelingsgericht 
Ons kindcentrum is een lerende organisatie. Niet alleen onze kinderen leren, maar ook onze 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Er werkt een bekwaam team dat zich voortdurend blijft 
ontwikkelen. Wij leren leren, om te gaan met verantwoordelijkheden en leren zelfstandig te zijn. Wij 
leren samenwerken en effectief om te gaan met onze tijd. Door middel van reflectie optimaliseren we 
de ontwikkeling en stemmen het aanbod zo optimaal mogelijk af, op ieder individu. Verder leren we 
kinderen eigenaar te zijn van hun leerproces. Zodat zij goed voorbereid zijn op de snel veranderende 
maatschappij.  
 
Leef- en leeromgeving 
Onze kinderen groeien op in een bosrijke en landelijke omgeving, midden in de natuur in Drenthe. We 
vinden het belangrijk dat onze omgeving en actief leren een grote plaats inneemt binnen ons 
onderwijs. Hierbij willen we graag zoveel mogelijk de theorie en de praktijk combineren. Kinderen 
gaan in de natuur/buiten/met materiaal ontdekkend leren. Workshops en bedrijfsbezoeken sluiten 
hierbij aan. Onderzoekend en ontwerpend leren speelt een grote rol. 
    

Manier van werken 
o De school kent een mix van theorie en praktijk. 
o Opvang en onderwijs ondersteunen elkaar 
o Wij zijn een Daltonschool.  
o De Christelijke identiteit is belangrijk en wordt samen uitgedragen. 
o De school heeft een open karakter en biedt een veilige leeromgeving. 
o Er is een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. 
o Binnen het onderwijs is veel aandacht voor de omgeving (de natuur). 
o We gaan uit van de talenten van de leerlingen. 
o Spelend leren en lerend spelen zijn belangrijk in de hele school. 
o We streven naar een goede samenwerking tussen school en ouders. 
o We starten elke morgen met twintig minuten leesonderwijs. 
o In groep 1 t/m 8 is aandacht voor het leren van de Engelse taal. 
o ICT heeft een belangrijke plaats binnen ons onderwijsprogramma. 
o Wij volgen vorderingen van onze leerlingen met een leerlingvolgsysteem. 

 
Dalton 
Onze school is een Daltonschool. Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën 
van Helen Parkhurst (1887 - 1973). De visie over de opvoeding van en het 
onderwijs aan kinderen wordt binnen het Daltononderwijs samengevat in vijf pijlers:  
 
Vrijheid/ verantwoordelijkheid 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. 
Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We 
geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het 
maken van keuzes. Leerlingen die dit aankunnen, mogen het zelf proberen, anderen  
nemen we bij de hand. Bijvoorbeeld nadenken met wie een kind goed kan 
samenwerken, wat een goede werkplek voor de verschillende kinderen is.  
Zelfstandigheid 
Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Deze 
vaardigheid hebben kinderen nodig om later als volwassenen goed te kunnen functioneren. Wanneer 
je een probleem hebt stimuleren we kinderen om eerst zelf na te denken, te overleggen of anders hulp 
te vragen bij de leerkracht.         
       
Samenwerking 
Wij besteden veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te 
luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in 
de maatschappij. We denken dan onder andere aan samen werken aan een project of elkaar helpen 
bij het leren van de tafels. 
 
Effectiviteit 
Wij vinden het belangrijk om effectief met tijd, mensen en middelen om te gaan. De taakbrief is hierbij 
een belangrijk onderdeel. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief 

Leren werken met de weektaak 
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ontwikkelen. Handig leren plannen, gebruik maken van hulpmiddelen zoals een 
rekenrek, breukenstrook enzovoort. 
 
Reflectie 
Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we tot ons gezamenlijke 
doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook ons team 
reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen. 
Reflecteren betekent dat je nadenkt over je eigen ervaringen en gedrag. Het 
onderliggende idee om leerlingen te laten reflecteren is dat leerlingen leren van 
hun eigen gedrag. 
 

Onze doelen  
Voor de uitvoering van onderwijs, zijn de wettelijke kaders (kerndoelen) van toepassing:  
De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en 
kunnen. De overheid stelt de kerndoelen voor het onderwijs vast. Vakken waarvoor kerndoelen gelden 
zijn wettelijk verplicht: 

o Nederlands 
o Engels 
o Rekenen/wiskunde 
o Oriëntatie op jezelf en de wereld 
o Kunstzinnige oriëntatie 
o Bewegingsonderwijs 

 
Voor ons aanbod is ons uitgangspunt is dat ieder kind deze kerndoelen behaald. Hierbij maken we wel 
onderscheid in de wijze waarop kinderen deze doelen halen. We houden rekening met leerstijlen, 
leertempo en interesses van de kinderen. Verschil mag er zijn!  
 

• Wij bieden ruimte en aandacht voor die kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben. 

• Wij leren onze leerlingen zelfstandig te handelen en te functioneren als voorbereiding op hun rol in 
de maatschappij. 

• Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen en samen te 
werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich 
in een steeds veranderende maatschappij te redden. 

• Wij leren onze leerlingen kritisch te zijn op hun presteren. Door regelmatig met hen over hun werk 
te praten, willen we ze leren ‘plannen’ en handelen en resultaten met elkaar in verband te 
brengen. 

• Wij leren onze leerlingen om te gaan met een iPad en/of Chromebook. Het gebruik van deze 
computers is niet alleen ondersteuning voor het onderwijs, maar we willen leerlingen ook 
vaardigheden aanleren zoals tekstverwerken, presentaties, internet en e-mail. 
 

Identiteit 
De Vaart is een open christelijke basisschool met een open karakter. Wij leven vanuit een christelijke 
grondhouding Dat is onder andere zichtbaar in ons kindcentrum in de respectvolle omgang met 
elkaar. Bijbelverhalen worden op een eigentijdse manier verteld en toegespitst op de huidige praktijk 
waarin de kinderen zich bevinden. 
Wij willen onderwijs bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. Daarbij is het niet 
noodzakelijk dat u lid bent van een kerk. Wij proberen 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. 
 

Het gebouw en de omgeving 
Hoogersmilde is een streekdorp, gebouwd aan weerszijden van de Smildervaart 
CKC De Vaart is sinds de zomer van 2013 gehuisvest in een Multi Functionele Accommodatie (MFA) 
De Grift. De oude locatie aan de Rijksweg was authentiek, maar voldeed niet meer aan de huidige 
onderwijsbehoeften. De naam van De Grift is afgeleid van de vaarweg (grift) waarlangs vroeger turf 
kon worden afgevoerd. In 1635 werd besloten zes dubbele woningen aan de westzijde van de Grift te 
bouwen. De eerste school van Hoogersmilde stond ook aan de Grift. 
De MFA ligt midden in het dorp Hoogersmilde en biedt, naast onze school, onderdak aan de openbare 
basisschool Pieter van Thuyl en onze gezamenlijke kinderopvang. Het gebouw is goed bereikbaar. 
Voor de MFA is een éénrichtingsroute gemaakt waar ouders/verzorgers hun kinderen veilig af kunnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lintdorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drentsche_Hoofdvaart
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zetten. Ook is er ruime fietsenstalling. De leerlingen van de school komen uit het dorp en wijde 
omgeving. De meeste kinderen komen op de fiets. De locatie van de MFA biedt kinderen veel 
speelmogelijkheden zoals een ruim plein, een trapveldje, pannakooi en floorballcourt. Voor optredens 
en presentaties is er in het gebouw een theateropstelling. Voor sport en spel is er een speellokaal. 
Ook is er goed toegeruste sporthal waar kinderen de ruimte hebben om volop te bewegen is in de 
buurt van de school.        
 

De schoolgrootte 
We starten in dit schooljaar met 53 leerlingen. We werken met combinatie-groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-
8. Op de ochtenden worden de basisvakken gegeven; taal, lezen, rekenen en schrijven. ‘s Middags 
werken we aan schoolbrede projecten in de combinatiegroepen 1-2-3, 4-5-6 en 7-8, en vanaf januari 
is dit 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. Tijdens de middagen wordt vooral lesgegeven in de vakgebieden: Oriëntatie 
op jezelf en de wereld, Natuur & Techniek, Bewegingsonderwijs en Kunstzinnige Oriëntatie.  
Het schoolteam bestaat uit negen personeelsleden waaronder de directeur, de MIB-er en de 
administratieve kracht.  
 

Leerling populatie 
De kinderen zijn qua aantallen jongens en meisjes aardig in evenwicht. De grootste groepen zitten in 
de groepen 6-7, en ook groep 1-2 is goed gevuld. Veel kinderen stromen door vanuit de peutergroep 
of kinderopvang naar onze kleuterklas. Een enkele keer komen kinderen vanuit een andere 
kinderopvang of zonder dat er opvang is geweest. 
De kinderen op ons kindcentrum komen uit gezinnen met heel diverse achtergronden, zowel qua 
identiteit (christelijk als niet-christelijk) als qua opleidingsniveau. Daarnaast is zijn er in verhouding een 
groot aantal kinderen die moeite hebben met taal en lezen.  Een deel van de kinderen heeft een niet-
Nederlandse culturele achtergrond. Deze mix van culturen en achtergronden maakt dat de klassen 
ook een goede afspiegeling zijn van onze maatschappij. Kinderen leren over en weer van elkaar.  
 
Wat betekent dit  
Een van onze speerpunten is aansluiten bij verschillen tussen kinderen. Dit is niet zomaar een van 
onze speerpunten, maar ook nodig om al onze kinderen te geven waar ze recht op hebben: onderwijs 
dat uitdagend is en bij ze aansluit. De achtergrond van onze kinderen maakt dat we bijvoorbeeld extra 
investeren in ons leesonderwijs, dat we rekening houden met laaggeletterdheid, maar ook dat we 
voldoende pluswerk hebben en kinderen in de gelegenheid stellen aan te sluiten bij een plusklas. 
Ook de opvang heeft te maken met deze populatie en besteed veel aandacht aan een uitdagende en 
talige speel- leeromgeving. Zo wordt er o.a. voorgelezen en zingt men allerlei kinderliedjes. 

 
Aanmelden onderwijs 
Wanneer ouders hun kind willen aanmelden of interesse hebben in het kindcentrum, kan met de 
directeur een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen 
ouders vragen stellen over ons onderwijsaanbod en de ondersteuning die wij bieden. Als een ouder 
nog niet bekend is op het kindcentrum, wordt ook een rondleiding gegeven, zodat de ouder een goed 
beeld kan vormen van de sfeer en de inrichting van ons gebouw. Daarna wordt een aanmeldformulier 
meegegeven. Als er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind, zal 
voorafgaand aan de aanmelding eerst een vervolgafspraak worden gepland voor het verkennen van 
deze behoefte en de mogelijkheden van ons kindcentrum. De MIB-er kan bij dit gesprek worden 
uitgenodigd.  
 
Voordat een kind vier jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen. Afspraken hierover 
worden met de groepsleerkracht van groep 1 gemaakt.  
Door verhuizing en/of verandering van school stromen ook tussentijds kinderen in. Hiervoor geldt 
dezelfde aanmeldingsprocedure als hierboven omschreven. De toeleverende school levert een 
onderwijskundig rapport aan. Met de gegevens hiervan kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang zo 
soepel mogelijk verloopt. 
 

Leerplicht onderwijs 
In de Leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. 
Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren. Vanaf het vijfde jaar is 
ieder kind leerplichtig. 
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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 
opnemen. 
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de 
situatie waarbij 1x per jaar 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 proces-verbaal 
wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan opleggen. 
 

Ziekmelden 
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag 
vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat 
hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan 
ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen 
geregistreerd.  
 
Bij regelmatig te laat komen of verzuim van 16 uur in een periode van vierweken, volgen wij het 
ziekteverzuimprotocol opgesteld door de leerplichtambtenaar. In samenspraak met de 
leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van het verzuim is. Indien er geen wettige reden 
voor het verzuim is, kan een proces-verbaal worden opgemaakt, Veilig thuis worden ingeschakeld of 
een zorgmelding worden gedaan. 
De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de leerplichtwet artikel 
13, 14 en 15) 
 

Uw kind wordt ziek op het kindcentrum 
Het kan voorkomen dat een kind gezond naar het kindcentrum gaat en tijdens deze uren ziek wordt, 
zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal door het kindcentrum 
altijd contact worden opgenomen met de ouders of met een door hen aangewezen persoon. 
 
Een enkele keer komt het voor dat ouders of aangewezen personen niet te bereiken zijn. Als deze 
situatie zich voordoet, dan zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of het kind gebaat is met 
een ‘eenvoudige’ pijnstiller en/of dat een arts geconsulteerd moet worden. Hierbij worden de medische 
gegevens uit het aanmeldingsformulier (o.a. allergieën) meegenomen.   
 

Aantal uren onderwijs per jaar per groep 
In acht jaar tijd moeten de kinderen 7520 uur onderwijs volgen. Daarbij mag het aantal lesuren in de 
onderbouw (groep 1 t/m 4) niet minder dan 3520 zijn en in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) niet minder 
dan 4000 uur. In overleg met de oudergeleding van de MR zijn onze onderwijstijden hierop afgestemd.  
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Hieronder een overzicht van het aantal minuten per vakgebied per week, uitgesplitst per groep. 

         

Vakgebieden/Groepen 1 2 3 4 5 6 7 8 

Godsdienstonderwijs 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bewegingsonderwijs 345 345 90 90 90 135 135 135 

Binnen spelen en leren 395 395             

Taal/rekenen 150 150             

Taakonderwijs w.o.     685 685 685 685 685 685 

   Taal/lezen/spelling     385 385         

   Taal/lezen         170 170 170 170 

   Spelling         125 125 125 125 

   berg. lezen         75 75 75 75 

   Rekenen     225 225 225 225 225 225 

   Schrijven     75 75 30 30 30 30 

   Engels         60 60 60 60 

Pauze 75 75 75 75 75 75 75 75 

Lezen     175 130 100 100 100 100 

Engels 45 45 45 45 60 60 60 60 

Muziek 75 75 30 75 30 30 30 30 

Aardrijkskunde         45 45 45 45 

Geschiedenis         45 45 45 45 

Verkeer     30 30 30 30 30 30 

Natuur en techniek 105 105 105 105 90 90 90 90 

Handvaardigheid en tekenen 90 90 90 90 90 90 90 90 

Sociaal emotionele vorming 
w.o.  75 75 75 75 75 75 75 75 

   Reflectie     45  45 45 45 15 15 15 15 

Totaal 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 
 

3. De organisatie  
 
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). 

 
 

http://www.ckcdrenthe.nl/
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Kwaliteitszorg 
Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen doorgevoerd moeten worden om 
de kwaliteit van ons kindcentrum steeds te verbeteren. Dit doen we cyclisch en systematisch. We 
stellen hiervoor periodiek een vierjaren plan op. Dit plan wordt het kindcentrum plan genoemd. Per 
onderwerp beschrijven we wat we ieder jaar willen bereiken, wanneer we dat doen en wie er 
verantwoordelijk voor is.  
 
Voor het maken van dit plan maken we gebruik van interne- en externe informatie. Om het jaar nemen 
wij tevredenheidspeilingen af onder kinderen (vanaf groep 5), ouders en leerkrachten. Voorbeelden 
van interne informatie zijn de tevredenheidspeilingen die wij om het jaar afnemen onder kinderen 
(vanaf groep 5), ouders en leerkrachten. Ook de onderwijsresultaten en een bezoek van de inspectie 
van het onderwijs en het interne auditteam zijn voorbeelden van externe informatie zijn voorbeelden 
van externe informatie 
 
Onder kwaliteit valt ook geschoold en deskundig personeel. Ieder jaar stellen wij een scholingsplan op 
met de beschrijving van de te volgen scholing. Scholing kan in teamverband gevolgd worden, maar 
ook individueel.  
 

Actuele voornemens 
Om een voorbeeld te geven in de verbetertrajecten van vorig jaar, volgt hier een opsomming van deze 
punten:  
 
Vorig jaar hebben we aan onderstaande zaken uitvoering gegeven: 

- Een groene bewegende school met een uitdagend schoolplein realiseren 

- Uitvoering geven aan Engelse methode Stepping Stones 

- Uitvoering geven aan onze visie en missie, visiegericht werken 

- Werkwijze met extra ondersteuning inzetten en ontwikkelen (extra leerkracht 3 ochtenden en extra 
onderwijsassistent 2 ochtenden) 

- EDI (expliciete directe instructie) borgen 

- Inzet blink, SOEMO, werken aan wat werkt en de gedragsverwachtingen verder inzetten voor 
sociale veiligheid. 

- Implementeren nieuwe computers (Chromebook en IPad) 

- Implementeren pluspunt 

- Uitvoering geven aan scholingsplan (Sprongen vooruit) 

- Uitvoering geven aan van de WO-methode BLINK 

- Uitvoering geven aan schrijfmethode Klinkers 

- Verder uitwerken Daltonboek voor de periode 2018 – 2022 

- Uitvoering gegeven aan opbrengstgericht werken en het maken van data- en trendanalyses 

- Uitvoering geven aan het scholingsplan (expliciete Directe Instructie) 

- Met verschillende onderwijsspecialisten deelnemen aan de kenniskringen 

- Verder werken aan het verhogen van de leerresultaten 

- Beleidsplan uitzetten voor Bewegingsonderwijs 

- Invoering Engelse methode voor alle teamleden                              

 
Ook voor het komende schooljaar hebben wij speerpunten bepaald:  
 

- Leesmotivatie en leeskwaliteit verhogen door o.a. BLINK lezen in te zetten  

- Uitvoering geven aan onze visie en missie, visiegericht werken (keuzes maken die hierbij passen)  

- EDI (expliciete directe instructie) borgen 

- Verder werken aan het verhogen van de leerresultaten 

- Uitvoering gegeven aan opbrengstgericht werken en het maken van data- en trendanalyses 

- Uitvoering geven aan scholingsplan Sprongen vooruit (sluit aan 
bij pluspunt) 

- Met verschillende onderwijsspecialisten deelnemen aan de 
kenniskringen (CKC-academie of CKC Café) 

- Inzet blink, SOEMO, werken aan wat werkt en de 
gedragsverwachtingen verder inzetten voor burgerschap en 
sociale integratie en veiligheid. 
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- Inzetten knap-kast (keuze werk) voor meervoudige intelligentie (Howard Gardner ‘Frames off 
mind’)  

- Een groene bewegende school met een uitdagend schoolplein opstarten en realiseren in 
2021/2022 

- Gymleerkracht vanuit Midden-Drenthe en nieuw beleidsplan ontwikkelen  
  
 

4. Ons team 
 

De directie van het kindcentrum  
De directeur is Marike Vast. Zij is drie dagen per week aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor het brede 
aanbod en de kwaliteit op ons kindcentrum. Met vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot de 
directie.  
De directeur heeft geen vast spreekuur. Doorgaans staat de directeur bij aanvang en uitgaan van de 
school bij de deur of op het leerplein. De directiekamer is op de eerste verdieping, hier kunt u meestal 
gerust binnenlopen. Ook kunt u van tevoren een afspraak maken. Bij afwezigheid van de directeur is 
juf Inge Stamhuis het aanspreekpunt. 
 

De Meerschoolse Intern Begeleider (MIB-er) 
De MIB-er is een leerkracht met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen van de 
ontwikkeling van de kinderen, het coördineren van de ondersteuning en het mede initiëren van 
innovatie/ontwikkeling op schoolniveau. De eigen leerkracht en de MIB-er/IB-er bespreken regelmatig 
de vorderingen van alle kinderen. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanbieden van de 
aangepaste leerstof en noteert dit in het logboek. De MIB-er werkt op meerdere kindcentra van CKC 
Drenthe, vandaar de naam Meerschoolse Intern Begeleider. 
 

De pedagogische medewerker (Kinderopvang) 
Op ons kindcentrum zijn de pedagogische medewerkers de spil in de opvang. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Zij begeleiden kinderen, 
zowel in groepsverband als in individueel opzicht in het kinderdagverblijf, peutergroep of naschoolse 
opvang in de leeftijd van 0- 13 jaar. Het pedagogisch werkplan is de basis van handelen. De 
pedagogische medewerkers vervullen vele taken, waaronder spelbegeleiding, organiseren van 
activiteiten, het volgen van de ontwikkeling van kinderen via observaties en de verzorging van 
kinderen. Met collega’s en ouders onderhouden zij regulier overleg over de kinderen.  
 
De pedagogisch medewerkers worden in hun vak en het pedagogisch handelen ondersteunt door de 
pedagogisch coach en de locatie ondersteuner. 
 
Een aantal momenten in het jaar werken school en opvang samen, bijvoorbeeld bij het 
sinterklaasfeest, voorleesontbijt en Palmpasen. Ook worden ontwikkelingsmaterialen over en weer 
gedeeld. 
 

De leerkracht  
De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij 
degenen die ervoor zorgen dat kinderen zich ontwikkelen de basisvaardigheden beheersen om straks 
in het voortgezet onderwijs verder te leren. 
 
Daarnaast hebben leerkrachten ook taken buiten de lesuren. Denk hierbij aan deelname aan de 
medezeggenschapsraad, overleg met de MIB-er, contacten met ouders, contacten met andere 
kindcentra, begeleiden bij sportdagen, het volgen van 
scholing etc.  
                                     
Vervanging bij ziekte van leerkracht 
Bij ziekte van een leerkracht wordt een invalkracht 
gevraagd. Als er geen invalkracht beschikbaar is, probeert 
de directie om een andere oplossing te vinden. Lukt dit 
niet dan zullen de kinderen in het uiterste geval naar huis 
worden gestuurd. Ouders worden hiervan tijdig op de 
hoogte gesteld.  
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De OICT-er  
De Onderwijs Informatie- en Communicatietechnieker is samen met de directie en het team 
verantwoordelijk voor het computeronderwijs op ons kindcentrum. In het ICT-plan staat beschreven 
hoe wij ICT inzetten bij het onderwijs en de opvang en wat onze beleidsvoornemens voor de komende 
periode zijn. De OICT-er is een leerkracht met een extra taak. 
 

Ondersteunend personeel 
Op onze school werkt een ochtend en een middag per week een onderwijsassistent. Onze 
onderwijsassistent heet Jolanda de Boer. Zij ondersteunt de leerkrachten en werkt voornamelijk met 
groepjes leerlingen, vaak buiten de klas.  
Ook heeft de school voor een ochtend per week een administratieve kracht in dienst. Zij ondersteunt 
de directeur bij alle administratieve handelingen. Op onze school is Hennie Heuker de administratieve 
kracht.  
 

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 groep zien lesgeven en in 
gesprek gaan met hun, of met hun PABO docent, over de wijze waarop dit uitgevoerd en de keuze 
voor deze manier van lesgeven. Het opleiden van studenten levert voor ons ook wat op. We krijgen de 
nieuwste inzichten via de studenten en worden ook 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 ook stageplaatsen aan. 
Onderwijsassistenten kunnen ook als pedagogisch medewerkers ingezet worden in een zgn. 
combinatiefunctie. Op deze manier dragen zij bij aan een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs 
en zien kinderen dezelfde gezichten gedurende de dag.   
  
Wij bieden graag een stageplek aan onze toekomstige collega’s.   
 
Voor het MBO zijn wij als kindcentrum ook een leerbedrijf. Dat betekent dat leerlingen kennis maken 
met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt.  Een deskundige praktijkopleider van het 
leerbedrijf zorgt voor de begeleiding van de leerling. 
 
 

5. De ouders 
 

Ouderbetrokkenheid 
Betrokken ouders hebben een positief effect op de inzet en prestaties van kinderen. Alle reden dus 
om de samenwerking met onze ouders zo goed mogelijk vorm te geven. 
Als schoolteam hechten we veel belang aan een goed contact met u als ouders; voor ons beiden staat 
het belang en het welbevinden van uw kind voorop. Dat contact kan formeel zijn, maar ook heel 
informeel. We vinden het fijn wanneer u regelmatig de school binnen loopt voor het stellen van een 
vraag of voor het bekijken van werk van uw kind. Is er een (klein 
of groot) probleem dan stellen we het op prijs als u hiervoor een 
aparte afspraak maakt met de leerkracht om het probleem te 
bespreken. 
Bij ons op het kindcentrum bestaat de ouderbetrokkenheid uit 
de volgende zaken:  
- Inzet bij ouders bij het leerproces/ begeleiding bij 
‘huiswerk’.  
- Het bieden van hulp bij activiteiten/ uitjes  
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- Het bieden van hulp bij het organiseren van vieringen.  
- De leerlingen laten kennismaken met uw beroep of talent.  
- Lid zijn van de OR of MR van de school. 
- Lid zijn van de OC van de opvang 
- Bieden van hulp bij het uitzoeken van biebboekjes, samen lezen 
-  Het bieden van hulp bij activiteiten op de opvang 
 

Informatievoorziening/ contact 
Gedurende het jaar informeren wij ouders over de voortgang van hun kind(eren) en de ontwikkelingen 
van het kindcentrum. Dit doen wij middels: 
- Het verspreiden van een nieuwsbrief. 
-  Het organiseren van start en voortgangsgesprekken met de leerkracht van de groep. 
- Het delen van informatie via de ouderportal. 
- Het organiseren van een open dag voor zowel nieuwe ouders als de huidige ouders 
-  Het organiseren van een peutermeespeelochtend 
 

Nieuwsbrief 
Eens per drie weken, wordt er een nieuwsbrief gepubliceerd. Daarin wordt informatie gegeven over 
concrete schoolzaken en over allerlei veelal organisatorische zaken. U ontvangt de nieuwsbrief 
digitaal. Op verzoek kunnen ouders/verzorgers een papieren versie ontvangen.  
 

Inzet van ouders 
Ouders kunnen bijdragen aan de kwaliteit van ons kindcentrum, door deelname aan diverse organen. 
Vanuit het onderwijs gaat het dan om de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit de kinderopvang kunnen ouders lid 
worden van de oudercommissie (OC) en centrale oudercommissie (COC). Hieronder lichten we de 
verschillende raden en commissies toe: 
 
De OR bestaat uit ouders en personeelsleden. De OR is verantwoordelijk voor het organiseren van de 
jaarlijkse activiteiten zoals, zoals schoolreizen en schoolkampen maar ook: 

• Vieringen 

• Fancy Fair 

• het sinterklaasfeest 

• het kerstfeest 

• excursies en sportactiviteiten 

• afscheid groep 8 
De OR bestaat uit 8 leden. De samenstelling van de OR kan rouleren, wanneer nodig wordt in het 
ouderportal een oproep gedaan voor nieuwe leden. 
 
De MR bestaat uit ouders en personeel. De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te 
maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR, invloed uitoefenen op het beleid van 
ons kindcentrum. Elke kindcentrum heeft verplicht een MR. Eén van de belangrijkste instrumenten van 
de MR is de instemmings- en adviesbevoegdheid. Vacatures voor de MR worden via het ouderportal 
verspreid. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dan mailen naar de MR: 
mr.devaart@ckcdrenthe.nl 

 
De GMR bestaat ook uit ouders en personeel, maar buigt zich over bestuurlijke zaken. De GMR gaat 
over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van 
de vergadering aanwezig.  
 
De Oudercommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van 
verschillende groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van opvang zaken op het 
kindcentrum en namens de ouders geeft de OC-advies. Vanuit de OC kan een ouder zitting nemen in 
de COC van CKC Drenthe Kinderopvang die overlegt met de directeur kinderopvang en adviseert 
over beleid dat organisatie breed wordt ingevoerd. Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden voor de 
OC, zij kunnen contact opnemen met de voorzitter van de oudercommissie van de locatie, het 
mailadres van de OC: oc.vaart@ckcdrenthe.nl.    

Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen allerlei 
onderwijsactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8, sportdag etc. Dit zijn 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderopvang_(Nederland)
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activiteiten waarvoor wij geen bekostiging ontvangen van de 
Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald 
uit de ouderbijdrage.  
Deze ouderbijdrage is vrijwillig en geldt voor ouders van 
leerlingen in het onderwijs. De bedragen voor dit schooljaar zijn: 

• voor het eerste kind:   € 50,- 

• voor het tweede kind:   € 47,50 

• voor het derde en elk volgend kind: € 45,- 
U kunt uw ouderbijdrage overmaken op het banknummer van de 
ouderraad NL86 RABO 0328900869, t.n.v. Stichting Vrienden 
van CBS de Vaart. 
 
Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum. Voor kinderen 
die niet het gehele schooljaar meemaken op ons kindcentrum, wordt een evenredig deel van de 
ouderbijdrage in rekening gebracht. 
 
De ouderbijdrage voor de kinderopvang hangt af van de opvangsoort en het aantal dagdelen dat 
ouders afnemen. De tarieven voor onze opvang en een rekentool om uit te rekenen wat de netto 
kosten in een specifieke gezinssituatie zijn, is te vinden op de website van CKC Drenthe. Het betreft 
hier de verplichte ouderbijdrage in de bekostiging van de opvang.   

 
Privacywetgeving 
Op ons kindcentrum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. De manier waarop we 
dat doen is vastgelegd in het privacyreglement. Op onze website kunt u dit reglement vinden. Dit 
reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.   
  
De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 
persoonsgegevens die nodig zijn voor de begeleiding van onze kinderen en de organisatie van ons 
onderwijs en de kinderopvang. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de 
inschrijving op onze school/bij de kinderopvang). Daarnaast leggen leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers gegevens over onze kinderen vast: bijvoorbeeld cijfers, vorderingen en bijzonderheden 
over de ontwikkeling van uw kind.     
Soms worden er extra persoonsgegevens vastgelegd. Denk daarbij b.v. aan dyslexie, ADHD, 
allergieën e.d.   
In verband met de identiteit van ons kindcentrum willen wij graag de geloofsovertuiging vastleggen, 
zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden. Het geven van 
deze informatie is echter niet verplicht.   
   
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers die daar voor hun 
werk gebruik van moeten maken.   
Voor de kinderen van de kinderopvang worden gegevens opgeslagen in ons digitale 
administratieprogramma Kidsadmin. Hier gelden de dezelfde voorwaarden als voor de 
leerlinggegevens.   
   
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. De leverancier van deze 
leermaterialen moet daarvoor over enkele leerlinggegevens kunnen beschikken. Wij hebben met de 
leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze gegevens. De leverancier mag 
de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik wordt 
voorkomen.   
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, zullen wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer van 
belang zijn voor het kindcentrum, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor 
vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.   

 
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, wat op het kindcentrum ter inzage ligt.  
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Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen 
bij de contactpersoon van onze school: mevrouw A. Lunshof, 06-23756577.  
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: 
 
1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers 

tegen besluiten van hun werkgevers. 
2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van 

medezeggenschapgeschillen  

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

Meer informatie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 
                                                                                                                                                              

Schorsing en verwijdering 
Schorsing en verwijdering van kinderen van het onderwijs zijn zeer ingrijpende maatregelen om 
ernstig wangedrag bij te sturen. Bij uitzondering zal dit plaatsvinden. Schorsing kan maximaal voor vijf 
aaneengesloten schooldagen. De toegang tot de klas of het kindcentrum wordt tijdelijk ontzegd. 
Huiswerk moet georganiseerd worden. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van 
redenen meegedeeld aan ouders. Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing. Bij schorsing 
wordt door de directie de inspectie en de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Voordat een kind 
terugkeert, worden schriftelijke afspraken gemaakt om vergelijkbare situaties te voorkomen. 
Definitieve verwijdering van een kind gebeurt uitsluitend door het College van Bestuur na overleg met 
de directeur. Het document ‘Schorsing en verwijdering’ ligt op het kindcentrum ter inzage. 
 

Veiligheid en arbeidsomstandigheden 
Als kindcentrum willen wij de veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders garanderen. Hiervoor 
wordt regelmatig voor het onderwijsgedeelte een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 
Er wordt dan gekeken naar de veiligheid van het gebouw, het meubilair en de 
arbeidsomstandigheden. Eventuele verbeterpunten moeten worden opgelost. 
 
De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD, in opdracht van de gemeente. Naast de 
wettelijke eisen, kijkt de GGD ook naar veiligheid in en om het gebouw, de hygiëne, de 
groepssamenstelling, geschoold personeel, ziektebeleid en Voor- vroegschoolse educatie. Eventuele 
verbeterpunten moeten opgelost worden. 
 
Op ons kindcentrum is een aantal leerkrachten en pedagogisch medewerkers geschoold als 
bedrijfshulpverlener. Ook oefenen wij meerdere keren per jaar het ontruimingsplan.  
 
Daarnaast willen wij voor iedereen, een sociaal-emotionele veiligheid bieden. Hiervoor geldt een 
gedragsprotocol.  
 
Daarnaast hebben we voor het onderwijsgedeelte veiligheidsbeleid ingevoerd, bestaande uit een anti-
pestprotocol, een anti-pest-coördinator, een incidentenregistratie en een jaarlijkse monitoring van 
leerlingen. Tijdens de lessen besteden we regelmatig aandacht aan de sociale omgang met elkaar.  
Hiervoor gebruiken we de methodiek Werken aan wat werkt en de SOEMO-kaarten, daarnaast 
werken we in het gehele kindcentrum aan gedragsverwachtingen (gebaseerd op Positief behavior 
Support). 
 

mailto:klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als chauffeur, 
gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittenden verzekering, het dragen van gordels en het 
gebruiken van stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer informatie verwijzen wij naar het 
protocol dat het kindcentrum ter inzage ligt.  
 
We willen en kunnen echter niet alle risico’s voor kinderen wegnemen. Kinderen ontwikkelen zich met 
vallen en opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen met aanvaardbare risico’s leren omgaan. 
Ongelukjes en bijna ongelukjes worden op de opvang in een logboek bijgehouden en in het onderwijs 
in de incidentenregistratie, zodat we ons beleid rondom veiligheid indien nodig bij kunnen stellen. 
Ouders worden van ongelukjes die zich bij hun kind voordoen, vanzelfsprekend op de hoogte gesteld. 
 

 

6. Het onderwijs  
 
Wat leren kinderen 
In de jongste groep worden de leeractiviteiten wisselend aangeboden in de kring, bij het spelen en 
werken en tijdens het bewegen binnen in het speellokaal of buiten. Hiervoor is er een jaarplan met de 
verschillende doelen, het behalen van deze doelen wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. 
Vanaf groep 3 worden ’s morgens de basisvakken (taal, rekenen, lezen, schrijven en vanaf groep 5 
ook aardrijkskunde en geschiedenis) aangeboden in kleine combinatiegroepen. ’s Middags wordt er 
Kunstzinnige Oriëntatie aangeboden, Natuur & Techniek of Beweging. 
Op onze school wordt Engels gegeven aan alle groepen.     
   
         
 Groep (1/2) 3 t/m 8 

Burgerschap en sociale integratie 
In de methode BLINK zit actief burgerschap en sociale integratie in verschillende thema’s verwerkt. In 
de inleidende tekst van de kerndoelen bij 'Oriëntatie op jezelf en de wereld’ staat onder andere het 
volgende over burgerschap en sociale integratie: 
 
'Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en 
te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. Tegelijk stelt de 
samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, 
waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als 
verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in 
belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor 
samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van.'  
 
Deze manier van kijken en denken zit in alle thema’s van Blink Wereld verweven; het gaat niet alleen 
om inhoud en stof, maar zeker ook om hoe en waar je dit terugziet in de echte wereld om je heen en 
wat je daar zelf van vindt. Daarbij is actief burgerschap goed te verbinden met het zelf onderzoeken 
en ergens zelf goed over nadenken. Dat betekent dat je geen losse methode voor burgerschap 
aanschaft, maar zelf bekijkt hoe je vanuit de thema’s en vanuit je eigen visie als school bepaalde 

onderwerpen kunt verbinden. 
Voor meer informatie kunt u op CKC de Vaart een uitgebreide verantwoording per kerndoel inzien. 
 
  

Het pedagogisch klimaat 
Een positieve relatie tussen leerlingen en leerkrachten heeft natuurlijkerwijs een 
positief effect op het welbevinden van leerlingen. Op onze 
school hechten we er belang aan dat elk kind zich prettig voelt. 
Op de contactavonden willen we naast de schoolvorderingen 
graag met u spreken over het welbevinden van uw kind. Om 
een fijne school te zijn en te blijven, hebben we in het 
afgelopen jaar afspraken en gedragsverwachtingen 
ontwikkeld. Deze afspraken en gedragsverwachtingen zijn 
samen met de kinderopvang, YORNEO (vanuit PBS->, Vroeg 
Erbij en IKC de Pieter van Thuylschool ontwikkeld. En gaat uit 
van drie basisregels: 
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ik accepteer en respecteer een ander  
ik ben aardig en eerlijk 
ik ben zuinig op spullen van mijzelf of van een ander 
 
Ook is er een sociaal veiligheidsplan (met pestprotocol). Deze ligt ter inzage op school en is ook op de 
website in te zien. 
 
 

Resultaten van tevredenheidspeilingen 
Leerlingen  
Onze leerlingen waarderen onze school met een hoog cijfer. Het gemiddelde cijfer is een 8! 
Daar zijn wij best trots op. Wij hebben het tevredenheidsonderzoek afgenomen bij alle kinderen uit 
groep 6 t/m 8. De kinderen hebben deze nauwkeurig en serieus ingevuld. Wij vinden het belangrijk dat 
leerlingen zich gewaardeerd voelen en zich thuis voelen op onze school. Wij zijn hier heel blij mee. 
Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of 
niet) gepest worden. 
 
Ouders/verzorgers  
De kinderen geven ons als gemiddeld cijfer een 8,0. De ouders geven ons gemiddeld een 7,9. Een 8- 
en óók een cijfer om trots op te zijn. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de vragen: 
- 'Gaat uw kind met plezier naar school?' 
- 'Voelt uw kind zich veilig op school?'  
met respectievelijk een 9,1 en een 8,8 zijn gewaardeerd.  
Want met plezier naar school gaan en je veilig voelen zijn de eerste en grootste vereisten om te 
kunnen ontwikkelen.   
 
De vragen; 
'Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen?' 
- ‘In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?’ 
- ‘Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?’ 
zijn van alle vragen het 'laagst' beantwoord. Maar met respectievelijk een 7,0, 7,5 en 7,5 nog altijd met 
een goed cijfer. Maar voor ons zijn dit wél punten om mee aan de slag te gaan. We willen ons inzetten 
om de goede punten te behouden en natuurlijk, waar mogelijk, verder te ontwikkelen. 
 

Eindopbrengsten afgelopen drie jaar 
De resultaten van de eindtoets voor CKC de Vaart wisselen van jaar tot jaar. Ze zijn natuurlijk 
afhankelijk van de jaarlijks wisselende samenstelling van groep 8. Hierbij speelt de groepsgrootte, en 
het groepsgemiddelde, een rol. Een leerling met beperkte mogelijkheden heeft in een kleinere groep 
veel invloed op de score. 
2016-2017 79,3 
2017-2018 74,4 
2018-2019   83,4 
2019-2020 -----  (door de coronaperiode is de eindtoets in 2020 niet afgenomen. 
Het afgelopen jaar lag de score boven het landelijk gemiddelde en ook dit schooljaar worden diverse 
interventies ingezet om boven het landelijk gemiddelde te blijven scoren. Toch zeggen deze scores 
niet alles over de kwaliteit. Een hardwerkende leerling met beperkte mogelijkheden kan in de ogen 
van ouders en leerkrachten een prima resultaat behalen, terwijl hij/zij op de eindtoets ver onder het 
gemiddelde scoort.  

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs  
De uitstroom naar het voorgezet onderwijs afgelopen drie jaar 

Niveau uitstroom 2018 2019 2020 

PRAKTIJK-onderwijs 1  1 

VMBO KL/LWOO 1 1 1 

VMBO BB    

VMBO KL 1 2  

VMBO TL 1 2 1 

VMBO TL/HAVO 1 1  

HAVO  4  
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HAVO/VWO 1 1 1 

VWO 2  1 
 

De verwijzingen naar het voortgezet onderwijs zijn conform de verwachtingen op grond van het 
leerlingvolgsysteem en de ontwikkeling van de kinderen. We ontvangen van een aantal oud-leerlingen 
de resultaten, de rapporten en de doorstroomgegevens. Voor het grootste deel van de kinderen blijkt 
de verwijzing de juiste te zijn geweest. 
 

Voortgezet onderwijs 
Net als andere scholen van CKC Drenthe werken we binnen 
onze school met de plaatsingswijzer. Deze wijzer geeft een 
overzicht van de leervorderingen van de leerlingen vanaf groep 6 
tot en met groep 8. De resultaten van de CITO-volgtoetsen van 
de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen worden hierin 
genoteerd. De gegevens geven uiteindelijk een compleet beeld 
van de mogelijkheden van uw kind. Zo compleet dat wij als 
school in staat zijn uw kind op een zorgvuldige en verantwoorde 
wijze te adviseren richting het Voortgezet Onderwijs. 
De laatste jaren kiezen de leerlingen en ouders het meest voor 
aanmelding bij een van de scholen voor Voortgezet Onderwijs 
Assen, Diever en Beilen. 
 
 

7. De begeleiding van onze kinderen 
 
Volgen van ontwikkeling  
Van alle kinderen vanaf vier jaar volgen wij de ontwikkeling, in de kinderopvang moeten ouders hier 
toestemming voor geven. Om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen, is er 
regelmatig overleg tussen de leerkrachten van groep 1, de intern begeleider en de pedagogische 
medewerkers. Voor een doorgaande lijn is het wenselijk als informatie over de ontwikkeling van het 
kind vanuit de opvang mag worden doorgegeven aan het basisonderwijs. Ouders moeten hiervoor 
toestemming geven.    
 
In de kinderopvang wordt met deskundigen van GGD en Yorneo samengewerkt aan het welbevinden 
van de kinderen onder de noemer ‘Samen Vroeg Erbij (SVE)’. Bij vragen over de begeleiding van 
kinderen, kan de pedagogische medewerker ondersteuning vanuit SVE krijgen. Vanzelfsprekend 
alleen na toestemming van en in overleg met ouders. Meer informatie over de werkwijze van SVE 
staan beschreven in de SVE-protocol en SVE-zorgroute die op ons kindcentrum ter inzage ligt.  
 
Vanaf groep 3 volgen wij de leerresultaten iedere dag in het gemaakte werk, om de zoveel weken met 
toetsen van de methode en twee keer per jaar met een aantal landelijk toetsen. In de groepen 1 en 2 
volgen wij de ontwikkeling door observaties. Al deze gegevens leggen we vast in een dossier, het 
zogenaamde leerlingvolgsysteem.  
 

Passend onderwijs 
In het dagelijks contact en het volgen van kinderen zien wij de ontwikkelingen. Soms merken we dat 
er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van 
passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar 
wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.  
 
De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij 
de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen, wordt extra uitdagend materiaal 
aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de MIB-er worden 
ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer 
kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de 
grenzen in ons aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar onze website. 
Hieronder staan in het kort een aantal zaken beschreven. 
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Sociale ontwikkeling 
Op de Vaart heeft het team gekozen om naast Werken aan Wat Werkt en de gezamenlijke afspraken 
en gedragsregels (gebaseerd op Positief behavior support) in het gehele gebouw/kindcentrum ook 
een methode te gebruiken om aandacht te besteden aan normen en waarden. Een dergelijke 
ondersteuning kan kinderen immers helpen bij hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling.  
Anderzijds vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich 'weten te gedragen': welk gedrag past bij welke 
situatie? Welk gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend worden ervaren? Ook op die 
ondersteuning mogen kinderen rekenen. 
 
SOEMO is opgebouwd uit de woorden 'sociaal' en 'emotioneel'. Het resultaat voor kinderen van de 
SOEMO-werkwijze is zelfbewustzijn en sociale weerbaarheid. 
Onderwerpen van de SOEMO-kaarten. 
Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen, heimwee, zenuwachtig, stoer. Soms 
probeert een kaart leerlingen vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld 'je spullen terugvragen' of 
'belangstelling tonen voor een ander'. Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen aan de 
orde, bijvoorbeeld 'als een vriendje bij mij thuis speelt, ben ik de baas', of 'als iemand mij een klap 
geeft, mag ik terugslaan'. 
 
Door middel van samenwerking en overdracht tussen kinderopvang en onderwijs ontstaat een 
doorgaande lijn. 
 

Basisondersteuning CKC Drenthe  
Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de leerkracht en/of 
het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe. Dit 
team bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en 
lichamelijke beperkingen. Iedere deskundige is als vast contactpersoon gekoppeld aan een 
kindcentrum. Tussen het OT-lid en onze MIB-er/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 ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding door de 
leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden ingeschakeld 
(maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc.). 
 
Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor een kind, wordt samen met 
ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (SBO) of 
het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) 
22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-
Drenthe en Tynaarlo zijn lid van dit SWV. De schoolbesturen werken samen, om de ondersteuning 
aan ieder kind te bieden en deskundigheid met elkaar te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en 
SO aangesloten. 
 
Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het 
samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijs-po-22-
01.nl. 
 

Doublure/ overgangsnormen 
Tijdens het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, kan het zijn dat een kind een achterstand ten 
opzichte van de groep krijgt en we een stilstand of vertraging zien, ondanks de extra hulp die wordt 
geboden. Met de ouders wordt dan overlegt wat beter is voor het kind: doorstromen met een 
aangepast programma of nog een jaar in dezelfde groep (doublure). Wanneer er wordt besloten dat 
een kind zitten blijft is dat altijd op basis van een achterstand op meerdere gebieden. We kiezen 
alleen voor zitten blijven als we verwachten dat het kind zich hierdoor 
beter zal ontwikkelen. Als ouders en leerkrachten het niet eens worden 
over het besluit tot zitten blijven, dan neemt de schooldirectie 
uiteindelijk de beslissing. Ons beleid ‘overgangsnormen’ ligt op het 
kindcentrum ter inzage.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  
 

http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
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Kinderen opvoeden is een prachtige uitdaging, maar niet altijd even makkelijk. Het is dan ook niet gek 
dat ouders zo nu en dan vragen hebben. Bij CJG Midden-Drenthe is allerlei informatie en hulp over 
het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-23 jaar beschikbaar  
Het CJG is gevestigd aan de Nassaukade in Beilen. De jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en het 
schoolmaatschappelijk werk zijn onderdeel van het CJG en zijn de CJG-contactpersonen voor ons 
kindcentrum. 
     
 
CJG Midden-Drenthe 
Nassaukade 4, Beilen 
T: (0593)  52 41 36 
E: info@cjgmiddendrenthe.nl  
I: www.cjgmiddendrenthe.nl  

 
 
 
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 maatschappelijk werker en 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. 
 

8.  Namen en e-mailadressen 
 

CKC Drenthe  
 
Het kantoor van CKC Drenthe is gevestigd aan de  
Groningerstraat 96     9402LL te Assen 
Postadres: Postbus 167   9400 AD Assen   tel. 409865 
E-mail: info@ckcdrenthe.nl 
 
T 0592 - 40 98 65 (kinderopvang) 

T 0592 - 34 68 01 (onderwijs) 
Website: www.ckcdrenthe.nl 
 

mailto:info@cjgmiddendrenthe.nl
http://www.cjgmiddendrenthe.nl/
http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
mailto:info@ckcdrenthe.nl
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Leerplichtambtenaren Gemeente midden Drenthe: 
Het algemeen telefoonnummer:  
0593-539222 
 

Inspectie van het onderwijs: 
info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: tel. 0800 – 8051 (gratis) 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900 – 1113111 (lokaal tarief) 
 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin:  
CJG Midden-Drenthe 
Nassaukade 4, BEILEN 
0593 - 524136 
info@cjgmiddendrenthe.nl 
www.cjgmiddendrenthe.nl 
 

Jeugdgezondheidszorg (jeugdarts/-verpleegkundige):  
GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 144, 9400 AC  Assen  
0592   30 63 17 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur) 
jgz@ggddrenthe.nl  
 

Schoolmaatschappelijk werk: 
Maatschappelijk Werk NoorderMaat       www.noordermaat.nl 
Regiokantoor Midden-Drenthe      Nassaukade 4 9411 KG    Beilen              tel. 0593.522262 
Schoolmaatschappelijk werkster:   N. Dijkstra  dijkstra@noordermaat.nl 
 
 
Klachtenregeling: 
Contactpersoon van de school: 
Mevrouw A. Lunshof   tel. 06-45936468  
 
Advies- en meldpunt Kindermishandeling:             tel. 0900 - 12312300  
 
Vragen over het onderwijs: 0800-8051 
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:  
Meldpunt Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
http://www.noordermaat.nl/
mailto:dijkstra@noordermaat.nl
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Praktische informatie van A tot Z 2020-2021 
Deze praktische informatie is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle 
praktische informatie voor dit schooljaar staat bij elkaar.  
 

Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs is op woensdag en vrijdag voor de groepen3/4/5 en 6/7/ 8 in de gymzaal. De 
leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben elke dag beweging op het programma staan. Bij slecht weer 
gebeurt dit in het speellokaal van onze MFA. 
 
Als uw kind niet mag of kan deelnemen aan de gymles moet hij/ zij voor deze les een door de 
ouder/verzorger geschreven briefje tonen aan de leerkracht, met de reden waarom niet kan worden 
deelgenomen. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat gymschoenen en -kleding een merkteken of een naam van uw kind dragen? 
Wilt u erop letten dat de kinderen hun gymkleding steeds meenemen, als ze gym hebben en dat de 
gymkleren regelmatig worden gewassen?  
 
In de gymzaal zijn gymschoenen gewenst (niet de gymschoenen die ook buitengedragen worden). 
Tijdens de gymnastiekles dragen de kinderen een sportbroekje met sport (T-)shirt of een turnpakje. 
Verder is het handig dat de kinderen een haarelastiekje en afplaktape voor de oorbellen meenemen. 
De kinderen kleden zich om in de kleedruimte van de gymnastiekzaal. De gymnastiekzaal mag niet 
betreden worden met gymschoenen met zwarte zool of met buitenschoenen. 
 
Gymnastiek rooster 

Dag Tijd Groep Leerkracht 

Woensdag  8:30-9:30 3-4-5 Vakleerkracht gym 

Woensdag 12:00-13:00 6-7-8 Vakleerkracht gym 

    

Vrijdag 12:00-13:00 3-4-5 Marincke 

Vrijdag 13:00-14:00 6-7-8 Mirjam 

    

 
 
Binnengaan en verlaten van het gebouw  
Het binnengaan van het gebouw 
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders vanaf 8.15 uur naar binnen worden 
gebracht. Tijdens dit inloopmoment van de groepen1-2-3 en 4 is het de bedoeling dat u met uw kind 
samen een spelletje gaat doen aan de tafel, het werk van uw kind bekijkt of in groep 3-4  met uw kind 
gaat lezen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 blijven buiten spelen totdat de bel gaat. Vanaf 8.15 
uur is er toezicht op het plein. Als de bel gaat, gaan de kinderen per groep in de rij staan. Ze gaan 
onder toezicht van de groepsleerkracht naar binnen. 
 
De kinderen van de kinderopvang gaan met de ouder of verzorger naar binnen en hangt de jas en tas 
aan de kapstok. De kinderen worden in de groep gebracht en de ouder of verzorger kan even samen 
met het kind een spelletje of puzzel doen in het lokaal. Zo kan een kind even rustig wennen aan de 
situatie. 
Wanneer een kind naar de BSO gaat zal uw kind/kinderen naar de BSO worden gebracht. De 
pedagogisch medewerker vangt uw kind/kinderen op. 

 
Het verlaten van het gebouw 
Kinderopvang 
Kinderen worden door ouders altijd opgehaald uit de groep. En enkele keer kan een kind dat naar de 
BSO gaat alleen naar huis. Hiervoor moeten ouders een toestemmingsformulier invullen. 
 
Groepen 1 en 2 
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht, waar ouders de kinderen op het plein 
opwachten.  
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Groepen 3 t/m 8 
De leerkrachten van de groepen 4 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. 
 

Buitenschoolse sportactiviteiten 
Onze school neemt deel aan verschillende sportactiviteiten buiten de schooltijden om. Deze 
activiteiten worden georganiseerd door de sportbonden en/of sportverenigingen: schoolvoetbal voor 
jongens en meisjes, handbal etc. Voor het vervoer en de begeleiding van de leerlingen zullen we 
zeker uw hulp weer nodig hebben. 
 

Donateur worden van de stichting CKC Drenthe 
CKC Drenthe stelt de betrokkenheid van ouders en andere belangstellenden zeer op prijs. 
Indien u donateur wilt worden van de stichting, kunt u een mail sturen aan bestuur@ckcdrenthe.nl. Er 
geldt een minimale bijdrage € 10,00. Alle donateurs worden twee keer per jaar via het CKC-bulletin 
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen CKC Drenthe. 
 
 
Stichting vrienden van de Vaart  
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van … (De Vaart). 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. 
 

Fotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf, voor individuele, gezins- en groepsfoto’s.   
Wij laten onze foto’s dit jaar aan het begin van het schooljaar maken door foto Kruger uit Assen. In de 
nieuwsbrief worden verdere mededelingen over de schoolfotograaf gedaan. 
 

Foto en filmopnamen 
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen ouders jaarlijks om 
toestemming over het wel/niet gebruiken van beelden van uw kind. Bij de toestemming wordt 
onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen 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. 
 

Groepsindeling 
Hieronder treft u de groepsindeling schooljaar 2019-2020. 
De ochtend is er onderwijs in 4 groepen, en op twee dagendelen een onderwijsassistent. Kinderen 
krijgen tijdens de ochtenden instructies van de basisvakken: taal, lezen, rekenen en schrijven. ’s 
Middags wordt er lesgegeven in grotere groepen. Dan is er vooral Natuur & Techniek, Kunstzinnige 
Oriëntatie en Beweging.  
 

 1/2 3/4 5/6 7/8 

Maandag Inge Jedidja  Marincke Mirjam 

Dinsdag Inge Jedidja Linda Mirjam 

Woensdag Inge Jedidja Marincke Linda 

Donderdag Inge Linda Marincke Mirjam 

Vrijdag Inge Linda Marincke Mirjam 

 

Kerk- en Schooldienst          
Elk schooljaar wordt in het voorjaar een Kerk- en Schooldienst gehouden. In 
samenwerking met de voorganger van de Protestantse Gemeente Hoogersmilde 
wordt dan een bepaald thema voorbereid. Een week lang horen de leerlingen 
verhalen uit de Bijbel over het thema, leren daarbij liederen, maken tekeningen en kleine werkstukken. 

De kerk van Hoogersmilde 
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In de kerkdienst staat dit thema centraal en deze dienst vormt ook de 
afsluiting van de themaweek op school. 
 

Kerstfeest 
Ook dit jaar wordt het kerstfeest gevierd in de laatste week voor de 
kerstvakantie. Dit jaar wordt het kerstfeest in de kerk gevierd. In de 
nieuwsbrieven zult u hierover geïnformeerd worden. 
                                

Kunstmenu  
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan 
kunst - en cultuureducatie. Het Kunstmenu, 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 kunstenaars of docenten literatuur, muziek, drama of dans verschijnen. 
Ook komen er voorstellingen op school, of de kinderen gaan naar een voorstelling op een andere 
school in de buurt. De kinderen van groep7/8 doen weer mee aan de Kunstschooldag op het ICO in 
Assen. 
  

Logopedie 
Jaarlijks komt een logopediste de kinderen in groep 1 screenen.  
Bij de screening wordt gelet op: 

• Uitspraak (articulatie) 

• Taalbegrip en taalgebruik 

• Stem 

• Ademhaling 

• Luistervaardigheid en gehoor 

• Mondgedrag 

• Vloeiendheid 
Als de screening heeft plaatsgevonden, wordt u meestal schriftelijk of mondeling van de uitkomst op 
de hoogte gesteld. Er kan een vervolg nodig zijn (controle/onderzoek) of bijvoorbeeld een 
adviesgesprek of verwijzing. Als u het zelf nodig vindt dat uw kind logopedisch bekeken wordt kunt u 
dit bespreken met de leerkracht. Als u niet wilt dat uw kind logopedisch wordt gescreend, wilt u dit dan 
zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie? 
 
Het is ook mogelijk om op school logopedie te krijgen. Afspraken hiervoor kunt u maken via 
onderstaande gegevens.  
 
Logopedie Dyslexie Coaching 
06-25226991 
info@logopedie-coaching.nl 
 

Luizencontrole  
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Een groep vrijwillige ouders heeft 
deze taak op zich genomen. Als er bij uw kind neten of luizen worden geconstateerd, 
wordt er contact met u opgenomen zodat u maatregelen kunt nemen. Voor de te nemen 
maatregelen kunt u terecht op de site van de GGD Drenthe.    
                                                                                                         
            

Mobiele telefoon  
Op school zijn tijdens schooltijden geen mobiele telefoons toegestaan, wanneer een 
leerling toch een mobiel bij zich heeft dan zal de leerling deze in zijn of haar tas bewaren 
of inleveren bij de leerkracht.  
 

Methoden per vakgebied 
De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de 
basis voor elke andere ontwikkeling. Deze basisvakken bieden wij vooral op de ochtenden aan. In 
onderstaand overzicht staat beschreven welke methode wij voor de basisvakken gebruiken. 

https://logopedie-coaching.nl/locaties/mailtoinfo@logopedie-coaching.nl
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Vakgebied Methode Inhoud 

Godsdienstige 
vorming 

Trefwoord Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch 
verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in 
een serie samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn 
voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen 
werkelijkheid. De thema’s worden van verschillende 
kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit de 
wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. 
Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het 
oproepen van vragen en dilemma’s, reflecteren op 
het eigen handelen en het ontwikkelen van het 
kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen 
krijgen betekenis. 
We beginnen en eindigen de dag met een gebed. 

Voorbereidend lezen 
en rekenen 

Digikeuzebord/ 
kleuteruniversiteit 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met thema's.  
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen: 
aan het dagritme in de klas, aan elkaar, aan om 
gaan met het materiaal en het opruimen. Er is veel 
aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De 
kinderen maken 1 of 2 werkjes in de week waarbij 
een techniek of een vaardigheid wordt aangeleerd. 
Bij de oudste kleuters wordt dit uitgebreid naar 3 
werkjes in de week. De leerkracht heeft hier meer 
een sturende rol. 
 
Voor de verschillende leer- en vormingsgebieden 
gebruiken we o.a. het digikeuzebord en de 
projecten van kleuteruniversiteit. De vakken komen 
in samenhang met elkaar aan de orde. Voorbeelden 
van thema’s zijn: vakantie, herfst en Sinterklaas. 
 
De kleuteruniversiteit biedt digitale lesmaterialen 
aan voor (kleuter-)leerkrachten. De 
kleuteruniversiteit maakt thematische projecten op 
basis van (prenten-) boeken, in samenwerking met 
uitgevers van kinderboeken.  
 

Lezen  Letterklankstad (groep 3) 
 

Leesniveau 
De evenwichtige lesopbouw van LetterKlankStad 
gaat van startniveau tot aan een beheerst eind 
groep 3 niveau. Daarbij komen ook bekende 
`hobbels` als eind-d/b, open en gesloten lettergreep, 
en het spellen/inprenten van het woordbeeld aan 
bod. Met kleur, vorm en ordening ontstaat inzicht in 
de structuur en ordening van de letters en klanken 
van de Nederlandse taal. Dit maakt dat leerlingen 
grip krijgen op taal en het lezen vanuit de analyse 
geautomatiseerd wordt. 

Taal  Staal (vanaf groep 4) In deze methode is spelling en taalvaardigheid met 
elkaar verweven. Spellingscategorieën die worden 
aangeleerd worden in de taallessen toegepast.  
Met ingang van schooljaar 2015-2016 maken wij 
gebruik van de ondersteunende spellingsdidactiek 
‘Zo leer je kinderen leren en spellen’ 
 
Voor het oefenen van woorden bieden wij vanaf 
groep 3 elke dag een 5 woordendictee aan en 
maken wij gebruik van de volgende ICT-
programma’s; 
Taalzee, Staal taal 

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip (vanaf groep 5) 
Feestneus (VLL) (groep 3)  
Begrijpend luisteren (groep 3) 
 
We gaan starten met BLINK 
lezen (Pilot) 

Nieuwsbegrip levert actuele leesteksten waarbij de 
moeilijke woorden van tevoren worden ingeoefend.  
Voor het begrijpend luisteren gebruiken we eigen 
teksten/voorleesboeken. 
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Schrijven  Klinkers We gebruiken de methode Klinkers. 
In de methode kan men kiezen voor blokschrift, 
verbonden schrift of een combinatie hiervan. 
In principe worden op school de schrijfletters 
aangeleerd en leren de leerlingen het verbonden 
schrift. 

Rekenen  Pluspunt 
 

Vanaf het najaar van 2019 gaan we werken met de 
methode Pluspunt 4 digitaal. Elke leerling krijgt een 
IPad (groep3-4) of een Chromebook (5-8) in 
bruikleen om de lesstof digitaal te kunnen 
verwerken. 
Vanaf groep 3 komen de volgende rekenkundige 
begrippen elk jaar aan bod: Getalbegrip; optellen en 
aftrekken; meten; tijd; geld; meetkunde; 
automatiseren en flexibiliseren (snelheid van 
uitrekenen en strategieën gebruiken); verhoudingen 
en grafieken. Ieder jaar bouwt voort op het vorige 
leerjaar en breidt de stof uit. 
Vanaf groep 3/4 leren de leerlingen 
vermenigvuldigen en delen. Vanaf groep 5 begint 
men met kommagetallen en met cijferen 
(schematisch + en – sommen uitrekenen). In groep 
6 leren de kinderen ook cijferend vermenigvuldigen 
en delen. Ook maken zij dan kennis met breuken. 
En in groep 7 start men met het rekenen met 
procenten 

 

 
Opdracht van Blink  

(voertuig dat zich verplaatst d.m.v. lucht) 

 
De overige vakken bieden wij zoveel mogelijk aan op de middagen. Voor de gebruikte methoden, zie 
onderstaand overzicht:  
 
Geschiedenis  
Aardrijkskunde 
Natuur & Techniek 
Burgerschap en 
sociale integratie 

Blink 
 
 
 
 

Blink Wereld biedt een totaalpakket voor 
wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. 
Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren 
vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om 
na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 
 
Blink Wereld is na de lancering in 2013 direct 
genomineerd voor een IPON Award. In 2015 heeft 
Blink Wereld de prestigieuze Comenius award 
mogen ontvangen. 

Geschiedenis  
Aardrijkskunde 
Natuur & Techniek 

 Ook wordt er projectmatig af en toe gebruik 
gemaakt van het aanbod van de schooltelevisie, 
zoals de serie ‘Nieuws uit de Natuur’ en Huisje 
Boompje Beestje. 
Net als in de onderbouw wordt er ook een project 
gekozen in het kader van NME (Natuur- en Milieu 
Educatie). Verder nemen wij deel aan het 
basisschoolprogramma Natuurwijs. 

Topografie De Junior Bosatlas Topo Topografie is in de eerste plaats het opbouwen van 
een kaartbeeld aan de hand van de 300 zorgvuldig 
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geselecteerde namen: 100 voor Nederland, 100 
voor Europa en 100 voor de wereld. Deze 300 Topo 
Toppers zorgen ervoor dat leerlingen een 
topografisch referentiekader opbouwen.  

Verkeer  Op voeten en fietsen (groep 5 
en 6) 
Jeugdverkeerskrant (groep 7 
en 8) 

Op onze school besteden we regelmatig aandacht 
aan verkeer. Wij behaalden het Drents 
Verkeersveiligheidslabel. Samen met de 
verkeersouders worden er jaarlijks projecten 
uitgezocht voor alle groepen. Verkeer is vooral een 
praktisch vak waarbij we oefenen in de omgeving. 
Voor de bovenbouwgroepen is er de verkeerskrant 
Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant. 

Engels  Stepping Stones Junior 
(groep1 t/m 8) 

Je goed in het Engels kunnen redden is belangrijker 
dan ooit. Kinderen leren tot ongeveer hun negende 
jaar het makkelijkst een vreemde taal, dus vroeg 
beginnen loont. Daarom hebben wij ervoor gekozen 
om van groep 1 tot en met 8 Engels te geven. 
 
Stepping Stones Junior vormt een eenheid met 
Stepping Stones, de meest gebruikte methode 
Engels in het voortgezet onderwijs. 
De methode bevat 1100 woorden, dus kinderen 
ontwikkelen een ruimte woordenschat. 

Tekenen/ Beeldende 
vorming 

Voor het vakgebied 
Kunstzinnige Oriëntatie is een 
eigen beleidsplan ontwikkeld 

Voor onze creatieve vakken (tekenen, 
handenarbeid) hebben we eigen beleidsplan 
ontwikkeld waarbij we uitgaan van de kerndoelen. 
Binnen dit beleidsplan wordt elk jaar een actieplan 
opgezet. 
Op maandagmiddag is er voor de groepen 1 t/m 8 
de creamiddag. Het onderwijs wordt hier thematisch 
aangeboden.  
Daarnaast maken we als school gebruik van het 
aanbod van Kunstmenu Midden-Drenthe. 

Muziek  123ZING (1 t/m 8) In ieder geval 1x per week krijgen de kinderen 
muziekles uit de digitale methode 1.2.3. Zing. De 
123ZING Muziekmethode is een digitale, flexibele 
en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek 
voor groep 1 t/m 8.   Alle domeinen van muziek: 
zingen, muziek maken, luisteren, noteren en lezen, 
bewegen komen aan bod. 
De leerlingen van groep ¾ (blokfluiten) en 5/6 
(ander blaasinstrument) krijgen onder schooltijd 
muziekles van Stalman Muziekservice. 

Bewegingsonderwijs Leerlijn vakleerkrachten CKC 
Drenthe 
Basis lessen 
Bewegingsonderwijs deel 1+2  
 

De groepen 1 en 2 hebben gymnastiek in het 
speellokaal van onze school.  
De groepen 3 t/m 8 hebben doorgaans twee keer 
per week gymnastiekles in het gymnastieklokaal 
aan de Bosrand vlak bij de school. Als het weer het 
toelaat worden er buitenlessen gegeven op het 
grasveld tegenover de school. 

 
Natuur en Milieu Educatie 
“Zelfs in een groene provincie als Drenthe hebben kinderen tegenwoordig 
minder contact met de natuur. Buiten spelen en leren van de natuur zijn al 
lang geen vanzelfsprekende zaken meer. Wetenschappelijk onderzoek laat 
niet alleen zien dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de toename van 
welvaartsziekten onder kinderen samenhangt met de toenemende 
verwijdering tussen kind en natuur. Ook blijkt uit onderzoek dat het loont om 
jeugd en jongeren een topervaring in de natuur te laten beleven, omdat het 
hun kijk op natuur beïnvloedt. De verwachting is dat deze kinderen daardoor 
op latere leeftijd meer betrokkenheid en inzet tonen voor (behoud van) natuur 
en landschap.”  

(Bron: www.ivn.nl )  
 

     Kijken bij een vader bij het hakselen 
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Wij vinden natuur binnen ons onderwijs om bovenstaande reden heel belangrijk. Daarom gaat onze 
natuur coördinator 5x per jaar naar een bijeenkomst voor scholing en ons hele team 1x per jaar. Twee 
keer per jaar bieden wij schoolbreed een thema aan. Deze thema’s zijn vakoverstijgend en worden 
(waar mogelijk) gecombineerd met onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie Blink.     
Ook brengt elke groep minstens twee keer per jaar een bezoek aan een natuur en/of techniek 
gerelateerd bedrijf/locatie. Bijvoorbeeld aan een veehouderij, landbouwbedrijf, bloemkwekerij, 
kinderboerderij, ontdekbos o.i.d.  Verder komen er regelmatig gastsprekers bij ons op school om te 
vertellen over leuke interessante dingen die aansluiten bij het huidige thema van dat moment.   
 

Naoberschap 
In ieder geval één keer per jaar wordt er een inzameling gehouden voor de Voedselbank. Na de 
kerstvakantie begin januari en eventueel tijdens het vieren van de verjaardag van de leerkracht. Het 
eten wordt verzameld op het leerplein van de school en wordt eventueel met leerlingen naar de 
Voedselbank Midden-Drenthe gebracht.  
Ook wordt er één keer in de twee jaar een schoenendoosactie gehouden waarbij de leerlingen 
gevraagd wordt een lege doos te vullen met spullen voor een kind in een ander land. 
Meer hierover leest u in de nieuwsbrieven. 
 

Oudergesprekken 
Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn er op De Vaart start- en vervolggesprekken met de ouders 
(en leerlingen). Deze gesprekken hebben tot doel om samen te praten over het welbevinden en de 
ontwikkeling van de leerlingen. De gesprekken dragen ertoe bij dat ouders en leerkrachten meer 
gesprekspartners zijn. In de gesprekken willen we ook alle kinderen van groep 1 t/m 8 laten 
participeren. Een belangrijk deel van de dag brengt uw kind door op De Vaart. Dat betekent dat de 
ondersteuning in de ontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten 
is. De Vaart wil graag een open school zijn en vindt het daarom belangrijk regelmatig contact met 
ouders te hebben, om op deze manier de betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden. Als ouder 
merkt u soms snel wanneer het, om welke reden dan ook, het minder goed gaat met uw kind. Maar 
ook als u merkt dat dingen een positieve invloed hebben horen wij dit graag.  
 

Het startgesprek 
Dit gesprek vindt plaats in een van de eerst weken van het schooljaar. Dit gesprek is voornamelijk 
luistergesprek waarbij u vertelt en de leerkracht informeert. Wanneer u wil is er een praatformulier 
beschikbaar met onderwerpen waar u het over kunt hebben. 
De leerlingen van de groepen 1 tot en 8 zijn ook (gedeeltelijk) aanwezig bij het gesprek. Mocht u 
informatie in vertrouwen met ons willen delen, dan kan dat tijdens het tweede gedeelte van het 
gesprek. Uw zoon of dochter kan dan even op de gang wachten. Tijdens dit gesprek worden er met u 
vervolgafspraken gemaakt, al naar gelang de onderlinge wensen. 
In ieder geval wordt u ook uitgenodigd voor het vervolggesprek. 
 

Het vervolggesprek 
Dit gesprek vindt plaats na verschijning van het eerste rapport. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op 
de ontwikkelingen van uw zoon of dochter. De leerlingen van groep 6 tot en met 8 kunnen 
Hier dan ook hun reflectie op geven. 
 
In ieder geval drie keer per jaar is de mogelijkheid om gesprekken met de leerkracht te plannen. Deze 
zijn bedoeld om de vorderingen en het wel en wee van uw kind met u te bespreken. Tijdens de 
gesprekken kunnen ook de onafhankelijke cito-volgtoetsen met u besproken worden. In februari en juli 
krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapporten mee. De leerlingen van groep 1 krijgen aan het 
einde van het schooljaar een rapport. 
 

Paasfeest 
Het Paasfeest wordt wisselend in de groepen of met de hele school gezamenlijk gevierd. Een 
voorbereidingscommissie maakt hiervoor een programma. U wordt hierover geïnformeerd via de 
nieuwsbrief. 
 

Palmpasen 
Elk lopen kinderen uit de peuteropvang en de kleuters een Palmpasenoptocht naar het Wolthus met 
hun zelfgemaakte Palmpasen-stok 
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Plusgroep 
Sinds schooljaar 2019-2020 heeft de school een bovenschoolse plusgroep. Eén keer per week gaan 
kinderen van de CKC-scholen rondom Smilde naar de Schutkampen om daar les te krijgen in de 
plusgroep. Doel van de plusgroep is verbreding van het onderwijsaanbod. Verrijking vindt plaats in de 
klas. Dit houdt in dat er verrijkingsstof voor bepaalde (basis)vakken (bv, rekenen) in de klas wordt 
gegeven. 
 

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. 

 
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 
 

Schoolbibliotheek 
Hoogersmilde heeft geen eigen bibliotheek. De Gemeente Midden-Drenthe heeft 
de beide scholen enkele honderden boeken geschonken die opgenomen zijn in 
onze gezamenlijke schoolbibliotheek.  
De bibliotheek is een keer per week open voor elke groep. Vrijwillige ouders 
verzorgen de uitleen en ruil van boeken. 
Elk jaar bezoekt de bibliothecaresse van de bibliotheek onze school om de 
bekroonde boeken te presenteren in elke groep. In samenwerking met de bibliotheek doen we 
daarnaast mee aan projecten die het lezen stimuleren zoals de Kinderboekenweek, Schrijver op 
bezoek, Nationale Voorleesdagen, Drentse Top 5 en het Leesvirus. 

 
Schoolvakantie 
Eerste schooldag: 17-8-2020 
 

 Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  10 oktober 2020 18 oktober 2020 

Kerstvakantie  19 december 2020  3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  20 februari 2021 28 februari 2021 

Paasvakantie  2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie  24 april 2021 9 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli 2021 22 augustus 2021 

 
Margedagen:     Margemiddag vanaf 12:00 uur 
12 november    9 oktober 
20 april                                                  29 november        
3 juni                                                     4 december 
11 februari                                            18 december 
               19 februari 
               21 juni  
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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. 
 

Schoolreisjes 
De schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 zijn dit schooljaar op 11 mei 
Het schoolkamp voor groep 7/8 is gepland  10, 11, 12 mei 
Definitieve planning en bestemming worden in nauw overleg met de OR vastgesteld.  
Voor de begeleiding rekenen we ook dit jaar weer op uw hulp! 
 

Schooltijden en pauzes  
 
Groep  1 t/m 8 :  Maandag    8.30-14.00 5 
                  Dinsdag     8.30-14.00 5 
            Woensdag   8.30-14.00                5      
            Donderdag  8.30-14.00 5  
            Vrijdag     8.30-14.00 5 
 
                                          Totaal   =  25   uren 
 

 
Voor de groepen 3 t/m 8 is de ochtendpauze van 10.15 -10.30 uur. De kinderen eten en drinken van 
tevoren in de klas, bij voorkeur fruit en een beetje drinken. In alle groepen wordt tijdens het fruit eten 
voorgelezen. 
De lunchpauze is van 12.15 -12.30 uur. Vooraf eten en drinken de kinderen samen met de leerkracht 
de lunch. Wilt u zoveel mogelijk kiezen voor lunchbakjes en –bekers voorzien van naam i.p.v. zakjes 
en pakjes? 
 

Sinterklaasfeest 
Natuurlijk bezoekt de Sint met zijn knechten ook De Vaart. Zij worden 
door de kinderen ontvangen op het schoolplein. Vervolgens brengen ze 
eerst een bezoek aan de peuters, groep 1 en 2, 3 en 4 en daarna kort aan 
de rest. De kinderen van het kinderdagverblijf en groep 1 t/m groep 4 
ontvangen een cadeautje. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes 
en kopen voor elkaar een surprise ter waarde van een vooraf bepaald 
bedrag. 
 

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. 
 

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. 
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Trakteren 
Wanneer uw kind jarig is mag het de eigen klas en de meesters en juffen 
trakteren. 
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=2ahUKEwikudPX1sTdAhUFGuwKHUjsAwQQjRx6BAgBEAU&
url=https://www.ladylemonade.nl/gezonde-traktaties-
fruit/&psig=AOvVaw16MMgJUSUqaXHo4mxv4zGP&ust=1537364250756433
Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. Voor ideeën https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-
en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx 
 

Vieringen 
Op onze school vinden we het belangrijk om samen stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen en 
feesten. Bij de start van een thema is er een gezamenlijke opening. Deze worden gehouden op het 
traptheater van de MFA. De openingen worden voorbereid door de leerkrachten, evt. samen met 
enkele leerlingen. Daarnaast kennen we de Adventsvieringen, de Kerstviering en de Paasviering.   
 

Verkeersouders 
We willen graag twee verkeersouders op onze school. Het verkeersouderschap is een project van 
Veilig Verkeer Nederland. De meeste scholen in de gemeente Midden-Drenthe zijn overgegaan tot het 
aanstellen van verkeersouders. Verkeersouders kunnen op schoolniveau, op plaatselijk en op 
gemeentelijk niveau allerlei activiteiten ontplooien, met als doel de verkeersveiligheid voor de 
schoolgaande kinderen te bevorderen. Momenteel zijn we nog op zoek naar twee verkeersouders 
voor onze school. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikudPX1sTdAhUFGuwKHUjsAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ladylemonade.nl/gezonde-traktaties-fruit/&psig=AOvVaw16MMgJUSUqaXHo4mxv4zGP&ust=1537364250756433
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikudPX1sTdAhUFGuwKHUjsAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ladylemonade.nl/gezonde-traktaties-fruit/&psig=AOvVaw16MMgJUSUqaXHo4mxv4zGP&ust=1537364250756433
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikudPX1sTdAhUFGuwKHUjsAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ladylemonade.nl/gezonde-traktaties-fruit/&psig=AOvVaw16MMgJUSUqaXHo4mxv4zGP&ust=1537364250756433
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikudPX1sTdAhUFGuwKHUjsAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ladylemonade.nl/gezonde-traktaties-fruit/&psig=AOvVaw16MMgJUSUqaXHo4mxv4zGP&ust=1537364250756433
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