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Voorwoord
Hierbij bieden wij ouders en andere belangstellenden onze kindcentrumgids aan. Een gids
waarin wij onze visie, aanbod en kaders beschrijven.
Als kindcentrum bieden wij, in één gebouw, voor kinderen van 0-13 jaar onderwijs en
opvang aan. Dit aanbod verzorgen we vanuit een gezamenlijke visie.
Jarenlang gaan de kinderen dezelfde weg van huis naar het kindcentrum. U vertrouwt uw
kind toe aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten voor een groot deel van een
kinderleven. Een kindcentrum kies je dan ook met zorg.
Kinderopvang en scholen verschillen in visie, werkwijze en sfeer. Dat maakt het kiezen
niet eenvoudig. In onze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten
wij hanteren en hoe wij werken aan de kwaliteit van ons kindcentrum. Natuurlijk is deze
gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op ons kindcentrum hebben. Aan hen
leggen we verantwoording af voor onze manier van werken, voor de resultaten die we
halen en bieden we praktische informatie.
We hopen dat u onze gids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, vertel ze ons! Deze gids is met instemming van de
medezeggenschapsraad van het onderwijs opgesteld.
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Elsje Strijker
Directeur Kindcentrum Het Octaaf
Witterhoofdweg 1c
9405 HX Assen
Tel: 0592-351506
e-mail: hetoctaaf@ckcdrenthe.nl
website: www.octaafassen.nl
Twitter: @CbsHetOctaaf
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Ons kindcentrum
Opvang in ons kindcentrum
Visie en missie
Kinderopvang is bedoeld om de taak van de opvoeder gedurende voor 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 over vragen van ouders over opvoeden en opgroeien. Voor alle soorten van
opvang geldt dat dit zowel op structurele als flexibele en incidentele basis kan.
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 van, met de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven als
leidraad. In ons pedagogisch werkplan staat onze werkwijze verwoord.
Kinder- en peuteropvang
Binnen ons kindcentrum bieden wij in een veilige
omgeving een vertrouwde kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 4 jaar, verzorgd door
Kinderopvang Het Schakelveld. In een eigen
groepsruimte met aparte buitenruimte verzorgen
onze vaste pedagogisch medewerkers op
professionele wijze de kinderdagopvang, vijf dagen
in de week van 7 tot 19 uur.
Naschoolse opvang
De opvang voor en na schooltijd voor de kinderen
van 4 tot 12 jaar verzorgen we in onze eigen
ruimtes binnen Het Octaaf. Vaste pedagogisch
medewerkers verzorgen wekelijks een ruim
aanbod activiteiten, maar natuurlijk is er ook
ruimte om lekker te spelen op ons eigen mooie
groene schoolplein! Dagelijks maken tussen de 15
tot 30 kinderen gebruik van de voor- en/of na
schoolse opvang.
Doelen
In de kinderopvang (inclusief peuteropvang) houden wij ons aan de wettelijke
kwaliteitseisen op het gebied van:
o
o
o
o
o
o

Veiligheid en gezondheid van de kinderen
Opleiding en deskundigheid van het personeel
Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
Betrokkenheid en inspraak van de ouders
Omgangstaal (in principe Nederlands)
Afhandeling van klachten
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Het externe toezicht op de opvang vindt plaats middels een 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
Via het telefoonnummer 0592-409865 of mailadres
kinderopvang@ckcdrenthe.nl kunnen ouders een kind bij
het kantoor van Kinderopvang CKC Drenthe aanmelden
voor kinderdagverblijf, peuteropvang en/of naschoolse
opvang. Ouders ontvangen dan een aanmeldformulier. De
netto kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin
anders. Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag
die via de Belastingdienst kan worden ontvangen
wanneer ouders werken of studeren. Op de website is alle
informatie over de tegemoetkoming te vinden. Voor
vragen kan contact opgenomen worden via
eerdergenoemde telefoonnummer, mailadres of via
(www.ckcdrenthe.nl).
Nadat het ingevulde aanmeldingsformulier door ouders is
teruggestuurd, wordt de plaatsing via het kantoor van
CKC Drenthe Kinderopvang geregeld. Zij geven de
informatie weer aan ons door. Een paar weken voordat
een kind op de groep zal komen, nodigen wij ouders en
kind uit voor een intakegesprek en rondleiding. Het
gesprek bestaat uit het uitwisselen van informatie en het
noteren van belangrijke gegevens van het kind tussen
ouders en pedagogisch medewerker(s) van de groep
waar het kind zal worden opgevangen.
Voordat de opvang daadwerkelijk zal plaatsvinden, zullen
wij, in overleg met ouders, momenten aanbieden waarop
het kind alvast kan wennen op de groep.
Ziekmelding
Mocht uw kind ziek zijn en de opvang niet kunnen
bezoeken, dan kunt u dat voor de opvang doorgeven via
06-40054268 of het telefoonnummer van school 0592351506. 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/ 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 het
ouderportal worden aangevraagd. Opvang tijdens een
extra dag(deel) vindt op de eigen stam-/basisgroep
plaats, maar indien dit niet mogelijk is, kan het in
overleg op een andere groep. Ook tijdens margedagen van het onderwijs kunnen
kinderen gebruik maken van de opvang, wanneer deze vallen op een dag waarop
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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.
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Onderwijs in ons kindcentrum
De basis van ons onderwijs wordt gevormd door:
1. De kerndoelen, landelijk vastgesteld door de Inspectie van Onderwijs.
2. Meervoudige intelligentie (mi), de principes van mi geven ons handvaten om vorm
te geven aan ons onderwijs. Het leerdoel staat centraal, de wijze van bereiken
van het leerdoel mag verschillen.
3. Positive Behavior Support (PBS), leerlingen ontwikkelen zich met plezier in een
positief schoolklimaat. Schoolbreed hebben we onze waarden en bijbehorende
gedragsverwachtingen beschreven. Samen werken we aan een veilig klimaat voor
kinderen en leerkrachten.
4. Engels, we hebben aandacht voor het leren van de Engelse taal in groep 1 t/m
groep 8.
5. Instructies geven we graag aan kleine groepen. Niet alle leerlingen hebben
instructie nodig, alle leerlingen hebben wel werkbegeleiding nodig. Daarom maken
wij gebruik van dynamische groeperingsvormen in de organisatie van ons
onderwijs.
Visie op leren
Iedere school werkt aan de kerndoelen zoals ze zijn opgesteld door het ministerie van
onderwijs.
Er zijn kerndoelen voor: Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, oriëntatie op jezelf en
de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
Er zijn echter meerdere manieren om deze leerdoelen te halen. Door de principes van
Howard Gardner te gebruiken worden d.m.v. de werkvormen alle intelligenties van een
kind aangesproken. Dit levert een grote diversiteit in en betrokkenheid op het onderwijs
op. We werken met de volgende acht intelligenties: samen slim, zelfslim, taalslim,
rekenslim, beeldslim, bewegingsslim, natuurslim, muziekslim. Hieronder treft u een
overzicht aan hoe kinderen binnen deze intelligenties leren en welke werkvormen daarbij
passen:

Samen slim

Leren door samenwerking met anderen.

Zelfslim
Taalslim

Leren door zelf te ontdekken en het zich
eigen te maken.
Leren door talige activiteiten.

Rekenslim

Leren van logische reeksen en verbanden.

Beeldslim

Leren door visuele prikkels, beelden.

Bewegingsslim

Leren door bewegen en doen.

Natuurslim

Leren van de omgeving.

Muziekslim

Leren door ritme en dynamiek.

Werkgroepen, overleg en
presentatie.
Filosoferen, onderzoek
doen, zelf lezen, zelf doen.
Spreken, presentatie,
schrijven.
Redeneren, structureren,
puzzelen en onderzoeken.
Tekenen, ontwerpen,
observeren.
Sport, uitbeelden,
uitproberen, uitvoeren.
Onderzoeken, verbanden
leggen, ervaren.
Muziek, dans, compositie.

We vinden het de taak van de school om deze intelligenties te (h)erkennen en om
gebruik te maken van deze verschillen. Op Het Octaaf worden verschillen gewaardeerd
en worden ze ingezet om te leren. Daarbij leren leerlingen van elkaar, maar worden de
sterke kanten van een leerling ook ingezet om de gebieden die minder sterk zijn
ontwikkeld te stimuleren.
MI is in alle lessen terug te zien, leerkrachten maken bewust gebruik van de diversiteit
aan werkvormen en kennen de voorkeuren van de kinderen. Op de middagen werken we
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in projecten, dan is ook aan de keuze van onderwerpen te merken dat er vanuit de
intelligenties wordt gewerkt.
Het Octaaf is een krachtig lerende school, waar leerlingen geleerde vaardigheden
toepassen in een betekenisvolle context; onze wereld. Op onze school krijgen de
leerlingen een krachtig en veelzijdig aanbod aan leeractiviteiten. De veelzijdigheid
stimuleert leerlingen om te ontdekken, te spelen en te leren. Er wordt planmatig gewerkt
aan de ontwikkeling van vaardigheden en het opdoen van kennis.
Meervoudige intelligentie en Profielwerk
De vaardigheden die in het ochtendgedeelte geleerd
zijn worden betekenisvol toegepast in het
middagprogramma: Profiel. Met Profiel werken we
vanuit thema’s. Er is een grote variatie van thema’s
mogelijk, de keuze wordt gebaseerd op interesses van
kinderen en de actualiteit. Zo hebben wij inmiddels de
volgende Profielen al eens aangeboden: Water,
Wonen, Kunst, Koken, Kleding, De lucht in, Onder de
grond, Creator, Muziemovie, Maanvis, Afrika, De
wereld rond, Klaar voor start en Aan tafel.
N.a.v. de ervaringen en ideeën van kinderen en
leerkrachten wordt het Profielaanbod per periode
bepaald. De kinderen kiezen samen met hun ouders
het Profiel dat hen het meest aanspreekt plus een
Profiel dat als tweede keus geschikt is. Kinderen
kunnen heel goed motiveren waarom hun voorkeur
naar een bepaald Profiel uitgaat: het pakt de aandacht
en ze wil er meer van weten. Er zijn drie Profielperioden. Wanneer dat mogelijk is
stappen de kinderen van groep 3 (1,2) de laatste Profielperiode in. Binnen het Profiel
wordt gericht aan kerndoelen gewerkt. Er is een leerkracht gestuurd aanbod en een kind
gestuurde inbreng; de kinderen stellen leervragen en brengen eigen onderwerpen in.
Iedere Profielperiode wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders en andere
belangstellenden welkom zijn. Presenteren is een belangrijk deel van ons
onderwijsaanbod, kinderen vertellen met trots wat zij geleerd hebben.
Een praktijkvoorbeeld:
Bij alle Profielen wordt aan het kerndoel “meten en maten” gewerkt. Hetzelfde leerdoel
wordt op verschillende manieren uitgevoerd.
Profiel Theater: Een maquette maken van een decor, de maten opnemen en vervolgens
vertalen naar het echte podium.
Profiel Natuur: Windkracht en waterhoogte van de regenmeter meten en vertalen in een
grafiek.
Profiel Gezondheid: Lengte, gewicht van je lichaam opmeten en dit visualiseren in een
groepsmeetlat.
Profiel Vervoer: Afmetingen, vormen van bestrating bekijken en opmeten en vergelijken.
Bij Profielwerk is er ruimte voor eigen leervragen van kinderen. Dit levert vaak boeiende
gespreksstof op als “Waarom heeft een paddenstoel stippen” of “Waarom is bewegen zo
gezond”. Vaardigheden als samenwerken, overleggen en presenteren komen bij Profiel
structureel aan bod. Er is ruimte voor onderzoek, discussie, presentatie en
samenwerking. Vaardigheden die bijdragen aan het succesvol deelnemen aan de huidige
maatschappij.
Meervoudige intelligentie en Slimme middag
Op vrijdagmiddag is de slimme middag, deze middag is vanuit het schoolconcept
ontstaan. Er wordt gewerkt met Meervoudige Intelligentie thema’s zoals Beeldslim,
Natuurslim, Mensenslim en Muziekslim. Op deze middag herhalen we lesdoelen van de
voorgaande week vanuit de intelligentie. Er worden gastsprekers uitgenodigd, excursies
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gemaakt en er wordt graag gebruik gemaakt van de deskundigheid en helpende handen
van ouders.
Praktijkvoorbeelden:
De leerlingen van groep 7 hebben een verhaal geschreven. Tijdens de slimme middag,
waarin muziekslim centraal staat, zoeken zij een hedendaags lied dat qua sfeer daar
goed bij past.
De leerlingen van groep 4 hebben geoefend met klokkijken. Tijdens de slimme middag,
waarin beeldslim centraal staat, maken zij zelf klokken.
Kunst in Leren
Onze school werkt samen met het ICO, centrum voor Kunst en Cultuur in Assen. Vanuit
de visie van Meervoudige intelligentie worden kinderen door middel van beeldende
vakken en creatieve expressievormen uitgedaagd zich op verschillende manieren te
ontwikkelen. Door de integratie van kunst en culturele activiteiten worden op
aansprekende, kind eigen wijze de kerndoelen op een andere manier bereikt. De
kunstvakken bieden daarbij veel mogelijkheden: zelf onderzoeken, samenwerken,
creëren, ordenen, kiezen, presenteren, etc. Deze aanpak wordt zodoende “Kunst in
Leren” genoemd. Ook leerkrachten worden geprikkeld en geïnspireerd om steeds nieuwe
werkvormen te kiezen. Daarnaast maken de kinderen natuurlijk kennis met alle
kunstvormen en ontdekken ze wat hun talenten zijn. Tijdens profiel en Slimme middag
werken er regelmatig deskundige ICO-docenten mee om het programma te versterken.
PBS
Onze pedagogische visie gaat uit van de drie
basisbehoeften van mensen, volgens prof. Luc
Stevens:
• Competentie, vertrouwen en plezier in
eigen kunnen.
• Relatie, gewaardeerd worden, het plezier
van samen iets ondernemen.
• Autonomie, zelfsturing, zelf
verantwoordelijk zijn. Doen wat je zelf
kunt en hulp vragen als het nodig is.
Kinderen ontwikkelen zich het beste in een
omgeving waar zij zich veilig en vertrouwd
voelen. Op onze school wordt bewust gewerkt
aan het school en groepsklimaat door middel van
(groeps-) gesprek en spel. Onderwerpen worden
bespreekbaar gemaakt en er wordt een beroep
op de eigen verantwoordelijkheid gedaan.
Leerlingen worden uitgedaagd om zelf
oplossingen te bedenken en gestimuleerd om
deze oplossingen toe te passen.
Leerkrachten investeren in de relatie met
kinderen en ze zijn nieuwsgierig om het kind
beter te leren kennen. Leren kennen betekent de leerling beter begrijpen en nog beter
aan sluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Dit is verweven met de principes van de
Meervoudige Intelligentie, elk kind is knap. De leerkracht ziet het kind in z’n geheel en
gaat uit van de sterke kanten van de leerling (matchen) om de minder sterke kanten uit
te dagen (stretchen).
Doen wat je zelf kunt en hulp vragen waar het nodig is geeft leerlingen de ruimte om zelf
initiatief te nemen en zelf verantwoording te dragen. Leerlingen hebben inzicht in eigen
kunnen en werken vanuit een intrinsieke motivatie. Zij zijn niet afhankelijk van de
leerkracht maar weten dat de leerkracht er voor ze is wanneer ze hem/haar nodig
hebben. Je mag het zelf doen en fouten maken mag, in de wetenschap dat de leerkracht
je steunt en begeleidt bij je leerproces.
Een duidelijke structuur geeft vrijheid. Dit klinkt tegenstrijdig, maar is bij ons op school
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de dagelijkse praktijk. Wij hebben duidelijke basisregels die bij iedereen bekend zijn en
waar iedereen zich aan moet houden om de school veilig en vriendelijk te houden. Wij
zien regels als een middel en niet als een doel op zich. Leerkrachten voelen zich niet
alleen maar verantwoordelijk voor “hun” leerling maar voor alle leerlingen op school. Dat
betekent dat elke leerkracht elke leerling aanspreekt indien nodig en dat elke leerling bij
elke leerkracht terecht kan. Wij belonen positief gedrag en corrigeren negatief gedrag.
Leerlingen worden betrokken bij regels en afspraken en het doel van de regel moet voor
iedereen duidelijk zijn. Deze structuur zetten we neer middels PBS (Positive Behaviour
Support).
PBS is een schoolbrede aanpak om kinderen door een positieve aanpak, goed gedrag te
leren. Onze ervaring is dat een positieve leeromgeving de ontwikkeling van het kind ten
goede komt.
Als team zijn wij enthousiast over PBS, we werken op schoolniveau bewust aan het
stimuleren van positief gedrag. Zo oefenen de kinderen bijvoorbeeld goed gedrag bij de
gedragslessen. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen weten wat er van ze wordt
verwacht: Hoe ziet goed gedrag eruit en welke afspraken daarbij belangrijk zijn. We gaan
daarbij uit van onze gedeelde waarden: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en
eigenheid.

De Engelse taal
Aan het leren van de Engelse taal beleven alle kinderen veel plezier. Het leren van
Engelse woorden en het zingen van Engelse liedjes lijkt a.h.w. “vanzelf” te gaan. Wij
ervaren dat kinderen veel met de Engelse taal in aanraking komen door televisie, games,
radio, computer etc. De Engelse taal hoort bij de leefwereld van de kinderen van nu.
Als basis voor ons onderwijs in de Engelse taal gebruiken we de methode “Take it easy”
in alle groepen. Daarnaast integreren we de Engelse taal in onze lessen en thema’s. We
merken dat onze kinderen een grote woordenschat opbouwen en vrij durven te spreken
in het Engels. Om goed te kunnen differentiëren, het ene kind heeft een grote
woordenschat Engels dan het andere, werken we vanaf groep 5 met “Words ands birds”.
Dit is een adaptief digitaal programma, dat betekent dat het op basis van de resultaten
van de kinderen het aanbod aanpast. De inhoud van het programma loopt door tot op
het niveau van het voortgezet onderwijs.
In schooljaar 2016-2017 zijn we bezocht door een visiteur van Earlybird. Hieronder zijn
samenvatting m.b.t. het niveau waarop we Engels geven:
“In algemene bewoordingen kan gezegd worden dat de school een goed samenhangend
programma ontwikkeld heeft, dat de bijgewoonde lessen blijk geven van een hoog niveau
Engels van de leerkrachten en dat er met zichtbaar plezier (bevestigd door de leerlingen
van groep 8) wordt gewerkt aan het Engels in een pracht van een school met een rijke
digitale infrastructuur.”
Met deze visitatie hebben we “kijkwijzer 1” gehaald!
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Dynamische groeperingsvormen
Op onze school werken we met dynamische groeperingsvormen:
Instructies:
• Om goed te kunnen differentiëren met onze instructies en deze effectief te kunnen
geven.
Niet ieder kind heeft voor ieder kerndoel instructie van de leerkracht nodig.
Sommige kinderen hebben voldoende aan de logische opbouw van het aanbod
van de methode en sommige kinderen hebben voldoende aan een korte
aanwijzing. Voorafgaand aan een periodeaanbod gaan we na welk kind voor welk
doel instructie nodig heeft. Deze kinderen groeperen we in instructiegroepen en
krijgen instructie van een leerkracht in een groep van maximaal 15 kinderen
gedurende 15 minuten in een prikkelarme setting. Dit resulteert in grote
betrokkenheid, concentratie en nabijheid tijdens de instructies.
• De instructiegroep wordt vormgegeven binnen de bouw. We hanteren de volgende
bouwen: onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en
bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
• Instructies worden gegeven door specialisten. Iedere leerkracht heeft wel een vak
waar hij/zij enthousiast van wordt. Als je enthousiast bent, is je kennis en kunde
m.b.t. dat vakgebied vaak groter en kun je dat enthousiasme overbrengen op de
kinderen.

Zelfstandig werken:
• Per bouw is er naast een instructielokaal een zelfstandig werklokaal. Kinderen die
niet bij een instructie aanwezig zijn, vinden daar een plek om zelfstandig te
werken. Dit doen zij aan de hand van een dag- of weektaak.
• In het zelfstandig werklokaal bieden wij verschillende vormen van zitten en staan
aan omdat kinderen voorkeuren hebben, maar ook omdat afwisseling in zittend en
staand werken goed is voor de ontwikkeling van je lijf.
Groepslessen:
• In sommige leergebieden staat samen leren centraal. Deze lessen geven we
aan de kerngroepen
• De lesdag wordt in de kerngroep begonnen en aan het einde van de dag
sluiten ze ook daar samen af. De leerkracht van de kerngroep is voor ouders
en kinderen ook het eerste aanspreekpunt.
Identiteit
Deze visie en missie willen we vormgeven vanuit onze christelijke identiteit.
Het Octaaf is een open christelijk kindcentrum. De richtlijnen vanuit de Bijbel, zoals Jezus
ons heeft voorgeleefd, leiden ons in de omgang met elkaar en helpen ons om normen en
waarden uit te dragen. Vanuit deze vaste basis hebben wij een open blik voor andere
religies en overtuigingen; een natuurlijke interesse hoe mensen vanuit verschillende
overtuigingen leven.
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U ziet dit als volgt terug:
• We maken kinderen bewust van het christelijk geloof. Dat kan op verschillende
manieren: door liederen, door vertellingen, door het lezen in de Bijbel, door
vieringen of door een gesprek;
• We brengen kinderen waarden en normen bij, die gebaseerd zijn op de Bijbel;
• We willen een kindcentrum zijn waarin we elkaar helpen, waarin we proberen iets
voor de ander te betekenen;
• We scheppen een klimaat waarbinnen de kinderen (maar ook team, ouders en
gasten) zich veilig, geborgen en gewaardeerd weten;
• We leren kinderen respect te hebben voor de gevoelens van anderen;
• We leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen ten opzichte van hun
medeleerlingen, de onderwijsgevenden en zichzelf;
• Elk kind is uniek. Wij doen recht aan elk kind, binnen de mogelijkheden die we
hebben.
Vanuit de christelijke levensvisie willen we met kinderen en ouders een gemeenschap
vormen. We willen samen leven en beleven. We willen samen vieren en delen. We
vertellen verhalen uit de Bijbel en praten met de leerlingen over de thema’s van deze
verhalen, over wat ze voor ons kunnen betekenen. We maken daarvoor gebruik van de
godsdienstmethode “Kind op Maandag”.
In deze methode worden ook liedjes, gedichtjes en gespreksonderwerpen aangereikt.
Een Bijbelverhaal is vaak de aanleiding voor een groepsgesprek over thema’s uit het
alledaagse leven. “Hoe kun je het weer goed maken als je ruzie hebt” of “Wat zou jij
doen als…….”.
Elke dag wordt begonnen en geëindigd met een gebed waarbij kinderen ook een eigen
inbreng hebben. In ons kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan christelijke
vieringen. Deze vieren we met ouders en kinderen in steeds wisselende
organisatievormen.
Het gebouw en de omgeving
Kindcentrum Het Octaaf is gehuisvest in Multi Functionele Accommodatie (MFA) Het
Schakelveld. De MFA biedt ons als kindcentrum veel mogelijkheden qua gebruik van
ruimten en samenwerking waar we dan ook
veelvuldig en met veel genoegen gebruik van
maken. Voor optredens en presentaties wordt
gebruik gemaakt van de prachtige theaterzaal. Voor
sport en spel zijn er twee speellokalen en een goed
toegeruste sporthal waar kinderen de ruimte hebben
om heerlijk te bewegen. In de foyer van De Schakel,
het buurtcentrum, worden ouders gastvrij ontvangen
op een ouderavond.
Andere participanten in het gebouw zijn: SO en VSO
W.A. van Lieflandschool, de Arkel, OBS
Baggelhuizen, De Aventurijn en de Trampoline.
Het kindcentrum ligt in de wijk Baggelhuizen en is
goed bereikbaar. De leerlingen komen voor het
merendeel uit de wijk, maar ook ouders en kinderen
uit andere wijken weten ons kindcentrum te vinden.
De omgeving van de MFA biedt kinderen veel
speelmogelijkheden zoals een ruim plein, een
voetbalveld en een basketbalcourt. Ons plein is sinds
2016 een “groen plein”, waar spelen en ontdekken
centraal staan. Ook na schooltijd wordt er veel
rondom het kindcentrum en op het plein gespeeld.
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De grootte
Ons kindcentrum heeft ongeveer 125 leerlingen, verdeeld over 3 bouwen en 6
kerngroepen.
In schooljaar 2020-2021 werken we met de volgende samenstellingen:
Kerngroep Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
onderbouw
Groep
Juf
Juf Wil
Juf Wil
Juf Wil
1/2/3A
Janneke
Groep
Juf Harma Juf Harma Juf Natasja Juf Natasja
1/2/3B
middenbouw Groep
Juf Djenah Juf
Juf Linda
Juf Linda
3/4/5A
Djenah
Groep
Juf Jill
Juf Jill
Juf Cyrella
Juf Cyrella
3/4/5B
bovenbouw
Groep
Juf Betty
Juf Betty
Juf Betty
Juf Triska
6/7/8A
Groep
Juf Mylène Juf
Juf Triska
Juf Mylène
6/7/8B
Mylène

Vrijdag
Juf
Janneke
Juf
Natasja
Juf Linda
Juf
Cyrella
Juf Betty
Juf Triska

Leerlingpopulatie
De leerlingen van de school komen voor het merendeel uit de wijk Baggelhuizen, Assen
West. Het is een wijk met een mooie diversiteit aan straten en hofjes. De school is
onderdeel van MFA Het Schakelveld en is wijkgericht gesitueerd. De omliggende straten
bieden weinig speelgelegenheid, van het schoolplein wordt na schooltijd graag gebruik
gemaakt.
Op basis van cijfers gebaseerd op de eerste helft van
2018 (waarstaatjegemeente.nl) weten we dat AssenWest 4295 inwoners telt in 1825 huishoudens.
Van deze huishoudens heeft 31% een laag en 16% een
hoog inkomen. In Assen is dat gemiddeld 40,4% laag en
16% hoog. Relatief gezien is Assen-West daarmee niet
een wijk waar erg veel lage inkomens zijn, het aantal
bijstandsuitkeringen ligt ook relatief laag: 130. Hoewel
dat relatief laag is, zien we in de school gezinnen die in
de problemen komen op financieel gebied en zien we
wat dat voor gevolgen heeft op alle andere gebieden.
Van de 1835 huishoudens ontvangen 360 zorg en
ondersteuning. Dat is bijna 20%, gemiddeld gezien
ontvangt in Assen 24% van de huishoudens zorg en
ondersteuning.
Assen-West kent gemiddeld gezien veel jongeren. Er
zijn 957 jongeren onder de 18 en 240 tussen de 18 en
23 jaar. Zij zijn 28% van de inwoners.
Hoewel het deelnamepercentage aan zorg en ondersteuning niet bovengemiddeld is voor
Assen, is het in de combinatie met het percentage jongeren wel zorgelijk. Jongeren
worden al vroeg in het gezin ondersteund of zelf ondersteund. Dat is een voorspeller voor
de zorg en ondersteuning die zij gedurende hun leven nodig zullen hebben.
Van de inwoners van Assen-West is 20,7% allochtoon waarvan 12,7% niet westers. In
Assen ligt dat percentage alleen in de wijk Pittelo hoger.
Op het aanmeldformulier kunnen ouders hun kerkelijke gezindte aangeven. In april 2019
hadden we 99 gezinnen binnen onze school, daarvan heeft 40% de kerkelijke gezindte
aangegeven. Dat betekent ook dat 60% dat niet heeft gedaan, dat zegt niet direct iets
over al dan niet geloven. Voor ons betekent het wél dat we meer aandacht moeten
schenken aan de uitleg van bepaalde gebruiken en vieringen.
Daarnaast zien we dat de kerkelijke richting die ouders opgeven, een grotere diversiteit
laat zien. Naast de PKN-gemeente zien we ook Zevende dag adventisten, Grieks
orthodoxe kerk, Pinkstergemeente, Katholieke kerk en Baptistengemeente. Voor ons
betekent dit dat we bij de gesprekken met kinderen rekening moeten houden met de
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diversiteit en deze kunnen benutten in het zien van de verschillen en deze leren
waarderen.
Verreweg de meeste ouders vallen qua opleidingscategorie in categorie 3, waarbij het
MBO en het HBO veel sterker is vertegenwoordigd dan het wetenschappelijk onderwijs.
Onze school is, na een kleine stagnering, groeiende qua leerlingaantal, daarnaast is ons
marktaandeel (t.o.v. OBS Baggelhuizen) gestegen van 33% (oktober 2010) naar 46%
(2020). Uitgaande van de aanmeldingen gaan we uit van een leerlingaantal van 125 op 1
oktober 2020.
Dit alles betekent dat we in onze prognoses uit mogen gaan van doorzetting van deze
groei, bij een dalend potentieel. Dat betekent ook dat we daar rekening mee moeten
houden in de ruimteverdeling in de MFA en bij de inzet van onze formatie.
Van onze groep 1 heeft >80% van de leerlingen deelgenomen aan een voorschoolse
voorziening, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Tot de harmonisatie van
peuterspeelzaal en kinderopvang was Het Schakelveld geen VVE-locatie. We zien op de
aanmeldformulieren dan ook nog geen VVE-vermeldingen.
In juni 2020 telde de school 132 leerlingen, daarvan maakten er 42 gebruik van de
naschoolse opvang die we binnen ons kindcentrum bieden. Ter vergelijk: in oktober 2018
telden we 123 leerlingen en maakten 13 leerlingen gebruik van de eigen opvang. De
opvang binnen ons kindcentrum is dus stijgende.
We hebben te maken met een stijgend percentage kinderen dat onze aandacht extra
vraagt, mede door de invoering van passend onderwijs. In samenwerking met ouders
begeleiden we deze kinderen zo goed mogelijk. Soms is er een (gezins-)problematiek die
grote consequenties heeft voor de veiligheidsbeleving en ontwikkeling van het kind.
Hoewel onze eerste vraag altijd luidt:" Hoe kunnen we dit kind met zijn/haar
mogelijkheden zo goed mogelijk begeleiden zodat hij/zij tot leren komt?", gaan we de
vraag: "Kunnen we dit kind met onze mogelijkheden nog voldoende begeleiden?" niet uit
de weg.
Om tegemoet te kunnen komen aan verschillen tussen kinderen maken we gebruik van
de theorie van Howard Gardner over meervoudige intelligenties. Daarnaast streven we
naar een evenwichtige verdeling tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden.
Het ochtendgedeelte is bestemd voor het (aan)leren van de leerstof, in het
middaggedeelte wordt het geleerde praktisch en betekenisvol toegepast.
Om kinderen de instructie te kunnen geven waar ze behoefte aan hebben gebruiken we
directe instructie. Daarnaast zetten we in op het leren leren en het begeleiden van het
zelfstandig werken.
Rekening houdende met onze leerling populatie ligt ons ambitieniveau op het landelijk
gemiddelde van de onderwijsinspectie. Dat betekent dat we ernaar streven dat minimaal
85% van onze leerlingen niveau 1F en 47% van onze leerlingen niveau 1S/2F haalt.
Doelen
Voor de uitvoering zijn de kaders (kerndoelen) van toepassing.
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
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Voor het 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!
Aanmelden
Wanneer ouders interesse hebben in het
kindcentrum of hun kind willen
aanmelden, 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
met het kindcentrum, wordt ook een
rondleiding gegeven, zodat de ouder een
goed beeld kan vormen van de sfeer en
de inrichting van ons gebouw. Daarna
wordt een aanmeldformulier meegegeven.
Indien er sprake is van een specifieke
ondersteuningsbehoefte van een kind, zal
voorafgaand aan de aanmelding eerst een
vervolgafspraak worden gepland voor het
verkennen van deze behoefte en de
mogelijkheden van ons kindcentrum. De
IB-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.
Verlof onderwijs
Er zijn gebeurtenissen waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan
verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u contact op te nemen met de
directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen
verlof nemen.
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een
uitzondering vormt de situatie waarbij 1x per schooljaar extra vakantieverlof verleend
wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van eén 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
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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 vier weken,
volgen wij het ziekteprotocol opgesteld door de leerplichtambtenaar. In samenspraak
met de leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van 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 of bijvoorbeeld door een insect wordt geprikt. 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
We werken met een zgn. continurooster. In ons rooster is er nog wel sprake van een
vrije woensdagmiddag voor alle leerlingen. De extra uren die gepland zijn, zijn zgn.
marge-uren en worden besteed aan studiedagen en evt. calamiteiten. Op de website
vindt u de vakanties en worden de dagen vermeld dat de kinderen extra vrij zijn i.v.m.
studiedagen van het personeel.
Dit zijn onze schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur.
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Ieder jaar gaan de leerlingen 940 uur naar school. Dat zorgt ervoor dat ze in 8 jaar tijd
het verplichte aantal lesuren van 7520 uur volgen. Bij leerlingen die na 1 januari in groep
1 beginnen hebben we de mogelijkheid hen de rest van het lopende schooljaar alleen de
ochtenden naar school te laten gaan. We kijken daarbij naar de ontwikkeling van het kind
en de grootte van de groep.
Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen binnen komen en rustig in de groep aan het werk
gaan. Ouders kunnen dan ook een kijkje in de groep nemen zodat kinderen kunnen laten
zien waarmee ze op school bezig zijn. Om 8.30 uur is de inlooptijd voor ouders voorbij.
De kinderen mogen nog een kwartier met hun eigen werk aan de gang.
Omdat we ’s morgens allemaal in ons lokaal willen zijn om de inloop te begeleiden,
verwachten we alle kinderen zodra ze op school komen binnen.
De ochtendpauze is voor groep 3 t/m 8 van 10:00-10:15 uur. Voorafgaand aan de pauze
wordt in de klassen het meegebrachte eten en drinken gegeten/gedronken.
17

De middagpauze is voor alle leerlingen van 11:45-12:15 uur, aansluitend wordt er in de
klas geluncht.
We hebben de voorkeur voor gezond eten.
Tijdens het eten en drinken vindt er een activiteit plaats zoals voorlezen of kijken naar
het jeugdjournaal.
Na schooltijd worden de kinderen van groep 1/2 (en de eerste helft van het jaar ook
groep 3) door de leerkrachten naar buiten gebracht, waar ouders bij de toegang van het
plein op ze staan te wachten.
Schoolvakanties en margedagen
Start schooljaar
Herfstvakantie
Margedagen
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Margedag
Goede vrijdag en 2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Margedag
Margedag TT-vrij (datum onder voorbehoud)
Zomervakantie

17 augustus 2020
12 - 16 oktober 2020
13 en 16 november 2020
18 december 2020 om 12 uur vrij
21 december 2020 - 1 januari 2021
22 – 26 februari 2021
10 maart 2021
2 – 5 april 2021
26 april – 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
25 mei 2021
25 juni 2021
9 juli 2021 om 12 uur vrij
12 juli - 20 augustus 2021
Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC
Drenthe een collectieve schoolverzekering
af voor alle kinderen. Uw kind is dan
verzekerd bij ongevallen die plaats vinden
tijdens de schooluren, op weg van en naar
school en tijdens excursies en
schoolreizen. Voor tandheelkundige zaken
zijn de kinderen niet door ons verzekerd.
Raadpleeg eerst uw eigen
ziektekostenpolis of uw verzekeraar.

Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het
geval dat zij schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van
privé-eigendommen door kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging
en diefstal. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het
zoekraken van eigendommen.
Foto- en filmopnamen
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Deze opnamen
gebruiken wij zowel intern als extern voor onderwijskundige doeleinden als voor PRdoeleinden. Wij zullen u als ouder jaarlijks om toestemming vragen over het wel/niet
gebruik 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.
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Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te
begeleiden. Het is een middel om ondersteuning te bieden. De filmopnamen worden
besproken met de leerkracht met als doel de interactie tussen de leerkracht en de
leerling te analyseren.
Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te kunnen beantwoorden, dan
wordt u hiervan in kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd.
Sociale media
Ons kindcentrum is een open, transparante en moderne organisatie. Sociale media zoals
LinkedIn, Facebook en Twitter dragen hieraan bij. Sociale media zijn voor ons een
praktische communicatievorm, waarmee wij medewerkers, kinderen en ouders op een
snelle en efficiënte manier van informatie kunnen voorzien. Ook gebruiken wij sociale
media als PR-instrument.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben
voor kinderen, ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe
richtlijnen opgesteld voor het gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons
kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt
met de kinderen binnen de groepen regelmatig besproken.
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2.

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).
Kwaliteitszorg
Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke
veranderingen doorgevoerd moeten worden om de
kwaliteit steeds te verbeteren. Dit doen we cyclisch en
systematisch. We stellen hiervoor een vierjaren plan
op. Dit plan wordt het schoolplan genoemd. Per
onderwerp beschrijven we wat we ieder jaar willen
bereiken, wanneer we dat doen en wie er
verantwoordelijk voor is. Dit plan wordt jaarlijks
geëvalueerd.
Voor het schrijven van dit plan maken we gebruik van
interne- en externe informatie. Voorbeelden van interne
informatie zijn de tevredenheidspeilingen die wij om het
jaar afnemen onder kinderen (vanaf groep 5), ouders
en leerkrachten en de onderwijsresultaten. Een bezoek van de Inspectie van Onderwijs
en het interne auditteam zijn voorbeelden van externe informatie.
Onder kwaliteit valt ook geschoold en deskundig personeel. Ieder jaar stellen wij een
scholingsplan waarin we de te volgen scholing beschrijven. Scholing kan in teamverband
gevolgd worden, maar ook individueel.
Actuele voornemens
Om onze kwaliteit te borgen en te verhogen, voeren wij de hierboven beschreven
werkwijze van de kwaliteitszorg uit. Dat betekent dat wij jaarlijks een aantal speerpunten
in ons jaarprogramma opnemen. Voorgaande jaren hebben we aan onderstaande zaken
uitvoering gegeven:
- Invoering werken met dynamische groeperingsvormen (inhoudelijk en
organisatorisch).
- Aanbod Begrijpend lezen uitgebreid met Leesmees.
- Invoering rekenmethode Pluspunt 4.
- Verhogen leesplezier: vergroten van het aantal momenten dat kinderen voor zichzelf
mogen stillezen en verbetering van de schoolbibliotheek.
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-

Verbreden van het aanbod voor leerlingen die meer aankunnen door de inzet van de
plusklas, ook voor middenbouw leerlingen.

Voor de komende periode hebben wij o.a. de volgende speerpunten bepaald:
- Verhogen van het leesplezier door meer tijd en aandacht te besteden aan
boekpromotie en leesevenementen.
- Verbreden van het aanbod voor leerlingen die meer aankunnen in de groep.
3.

Ons team

De directie van het kindcentrum
Elsje Strijker is directeur van het kindcentrum. Zij is verantwoordelijk voor het brede
aanbod op ons kindcentrum. Met vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot de
directie.
De Intern Begeleider (IB-er)
De IB-er is een leerkracht met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen
van de ontwikkeling van de kinderen, het coördineren van de ondersteuning en bijdragen
aan de kwaliteit van het aanbod. Voor ons kindcentrum is dat Trieneke Velthuis. De eigen
leerkracht en de 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 pedagogische medewerker
Op ons kindcentrum zijn de pedagogische medewerkers de spil in de opvang. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen.
Zij begeleiden kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht in het
kinderdagverblijf, peutergroep of naschoolse opvang in de leeftijd van 0 – 13 jaar. De
pedagogische medewerkers leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. 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.
In ons kindcentrum werkt één van de pedagogisch medewerkers ook als
onderwijsassistent in de bovenbouw.
De pedagogisch medewerkers worden in hun vak en het pedagogisch handelen
ondersteunt door de pedagogisch coach en de locatie ondersteuner.
De leerkracht
De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis
zijn zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen de basisvaardigheden beheersen om
straks 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 IB-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 een andere oplossing te vinden om de kinderen de
eerste dag op te vangen. Lukt dit niet, dan zullen de kinderen in het uiterste geval naar
huis worden gestuurd. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
De OICT-er
De Onderwijs Informatie- en Communicatietechnieker is samen met de directie en het
team verantwoordelijk voor het computeronderwijs op ons kindcentrum. Voor onze
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school zijn dat Jill Kelly en Natasja Luinstra. 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 blijft door scholing en deelname aan werkgroepen op
de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen op ICT-gebied. Een belangrijke taak
binnen ons kindcentrum is het begeleiden, stimuleren en inspireren van leerkrachten en
pedagogische medewerkers bij de inzet van ICT en multimedia in het aanbod.
Ondersteunend personeel
Anneke Terpstra is onze administratieve kracht. Op dinsdag- en donderdagmiddag houdt
zij o.a. de leerlingadministratie bij.
Karlijn Hellwich en Tineke Sleebos werken als onderwijsassistenten in onze school. Ze
werken met individuele of groepjes leerlingen of begeleiden tijdens het zelfstandig
werken.
Ook Monique Middelbos kunt u in de school tegenkomen. Zij is onze vaste vrijwilliger
voor administratieve hand- en spandiensten, daarnaast neemt zij een aantal keren in de
week een pleinwachtdienst op zich.
Stageplaatsen onderwijs en kinderopvang
Alle kindcentra van CKC Drenthe bieden stageplaatsen aan studenten van Pabo Stenden.
De Pabo is een vierjarige opleiding tot leerkracht basisonderwijs, waarvan stage een
belangrijk onderdeel is. Doordat studenten meedraaien in het hele onderwijsgebeuren
krijgen ze een goed beeld van het huidige onderwijs, ze maken zowel mooie als lastige
situaties mee en leren hoe ze daarin kunnen handelen. Theorie wordt aan de praktijk
gekoppeld doordat ze de leerkrachten in de klas zien lesgeven en in gesprek gaan met
hen of met de PABO-docent, over de wijze
waarop dit wordt uitgevoerd wordt en de
keuze voor deze manier van lesgeven. Het
opleiden van studenten levert voor ons ook
wat nieuwe inzichten op. We krijgen de
nieuwste inzichten via studenten en we
worden kritischer op ons eigen lesgeven;
de student bevraagt ons over de 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 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 er
stagemogelijkheden om praktijkervaring
op te doen tijdens zowel onderwijs- als
opvangtijd.
Voor studenten die de opleiding tot
onderwijsassistent volgen bieden we ook stageplaatsen aan. Onderwijsassistenten
kunnen ook als pedagogisch medewerkers ingezet worden in en zgn. combinatiefunctie.
Op deze manier dragen zij bij aan een doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang en
zien kinderen dezelfde gezichten gedurende de dag.
Wij bieden graag een stageplek aan onze toekomstige collega’s!
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Ons kindcentrum heeft tevens de keus gemaakt om opleidingscentrum te zijn. Dat
betekent dat er extra geïnvesteerd wordt in de begeleiding van de studenten. Onze
leerkrachten hebben een mentoren opleiding gevolgd voor begeleiding van de student in
de klas. Ook is één van de leerkrachten schoolopleider (Janneke Poelman). Zij houdt
nauw contact met de PABO en informeert het team hierover. De schoolopleider zorgt
voor soepel contact tussen stagiaire, mentor en PABO-docent. Ook organiseert zij
intervisiemomenten en andere bijeenkomsten met de studenten waarin het leren van de
student centraal staat.
De studenten leren volgens het onderwijsconcept Designed Based Education. Dit is een
manier van leren waarin de student werkt vanuit een vraagstuk en de student (vaak in
groepjes) op een onderzoekende manier gaat werken om dit vraagstuk op te lossen.
Theorie, eigen ontwikkeling en samenwerken spelen hierin een belangrijke rol. Het
vraagstuk komt uit de praktijk en wordt vaak door de stagescholen zelf aangeleverd.
Door het nauwe contact met de PABO en de vraagstukken die uitgewerkt worden door de
studenten leren we als school, zijn we beter op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen en theorieën. Zo leren we van elkaar in een driehoek PABO, student en
opleidingsschool.
4. De ouders
Ouderbetrokkenheid
Betrokken ouders hebben een positief effect op de inzet en prestaties van kinderen.
Ouderbetrokkenheid bestaat uit alles wat de ontwikkeling van kinderen (in en buiten
school) ten goede komt. Alle kleine en grote dingen, voor anderen zichtbaar of alleen
merkbaar. Hieronder geven we een aantal voor beelden:
- Ouders die positief spreken over de school en de leerkracht.
- Ouders die met vragen, opmerkingen en kritiek op een positieve, constructieve wijze
het gesprek aangaan op school.
- Ouders die ervoor zorgen dat hun kind gevoed en uitgerust naar school gaat
- Ouders die nieuwsgierig zijn naar de ontwikkeling van hun kind.
- Ouders die kinderen aanmoedigen tot spel en ontwikkeling.
- Ouders die zitting hebben in de oudercommissie of de medezeggenschapsraad.
- Ouders die meehelpen in de organisatie of de aankleding van de school.
- Ouders die meehelpen bij activiteiten of uitstapjes.
- Etc.
Betrokkenheid vraagt om informatie-uitwisseling tussen school en ouders. Informatie van
het kindcentrum over het ontwikkelproces en de organisatie. Informatie van ouders over
hun kind, maar ook over hoe zij het onderwijs of de opvang ervaren. Informatieuitwisseling is tweeledig, vraag en aanbod. Betrokkenheid vraagt het tonen van
belangstelling, over en weer.
Op ons kindcentrum stellen we belangstelling en betrokkenheid zeer op prijs. We
waarderen uw aanwezigheid bij activiteiten en uw helpende handen. Uw vragen,
opmerkingen en feedback zorgen ervoor dat we ons onderwijs en onze opvang kunnen
verbeteren. De leerkrachten verzorgen het onderwijs en pedagogisch medewerkers de
opvang, maar kindcentrum zijn we samen!
Informatievoorziening / contact
Op Het Octaaf gebruiken we de volgende middelen om u van informatie te voorzien:
- Website: octaafassen.nl. Hierop vindt u algemene informatie over het
kindcentrum.
- Het ouderportaal. Ouders van de school krijgen een inlog voor het
ouderportaal dat bij de website hoort. In het ouderportaal vindt u actueel
nieuws en foto’s betreffende de groep van uw kind.
- Via het ouderportaal verspreiden we wekelijks een weekoverzicht met
daarin de extra activiteiten van de groepen (bijv. een uitje).
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WhatsApp-groep per leerjaar. Voor iedere groep is er een ouder die de
WhatsApp- groep beheert. Via de WhatsApp worden er reminders verstuurt
m.b.t. uitjes of bijv. materialen die leerlingen de volgende dag mee
moeten nemen. Ook vragen m.b.t. ouderhulp worden via dit middel
verspreid.
- Twitter. Met enige regelmaat Twittert de school m.b.t. activiteiten en
ontwikkelingen.
We plannen een aantal gespreksmomenten in het jaar:
- In de eerste drie weken van het schooljaar zijn er
kennismakingsgesprekken tussen leerkracht- ouders- leerling. We
verwachten alle ouders en kinderen op deze gesprekken.
- Er zijn drie momenten gepland voor de zgn. 10 minutengesprekken. Deze
gesprekrondes zijn facultatief. U kunt zich naar behoefte inschrijven via
het ouderportaal. Ook leerkrachten kunnen het initiatief nemen u uit te
nodigen voor zo’n gesprek.
Uiteraard is het mogelijk om een aparte afspraak te maken met de leerkracht van uw
kind. Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats.
-

Inzet van ouders
Ouders kunnen een bijdrage aan de kwaliteit van ons kindcentrum leveren, door
deelname aan diverse raden of commissies. Vanuit het onderwijs gaat het dan om de
oudercommissie (OC), 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 OC bestaat uit ouders en een
personeelslid. De OC is
medeverantwoordelijk voor het organiseren
van de jaarlijkse activiteiten zoals
vieringen, de herfstfair en de
avondvierdaagse. De OC bestaat uit
ongeveer 12 leden. In het ouderportaal
wordt regelmatig een oproep gedaan voor
nieuwe leden.

De MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. 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. Elk kindcentrum heeft
verplicht een MR. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de
instemmings- en adviesbevoegdheid. Vacatures voor de MR worden via het ouderportaal
verspreid.
De GMR bestaat ook uit een ouder- en personeelsgeleding, 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 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.
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Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden voor de OC, zij kunnen contact opnemen met de
voorzitter van de oudercommissie van de locatie.
Vrijwillige ouderbijdrage onderwijs
De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen van ons
kindcentrum allerlei onderwijsactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, afscheid
groep 8, sportdag etc. Dit zijn activiteiten waarvoor wij geen bekostiging ontvangen van
de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De jaarlijkse ouderbijdrage is €37,50 per kind per jaar. U
kunt uw ouderbijdrage overmaken op het banknummer van de ouderraad
NL79RABO0310107245, t.n.v. st. vrienden van CBS Het Octaaf. Uiteraard kunt u hiervoor
ook een machtiging gebruiken, deze vindt u op onze website.
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.
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 leerling gegevens 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
leerling gegevens.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. De leverancier van deze
leermaterialen moet daarvoor over enkele leerling gegevens kunnen beschikken. Wij
hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze
gegevens. De leverancier mag de leerling gegevens 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
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geen oplossing voor wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling opgesteld, wat op
het kindcentrum ter inzage ligt.
Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst
terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: Janneke Poelman
(j.poelman@ckcdrenthe.nl).
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 reden 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 risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar de veiligheid
van het gebouw, het meubilair en de arbeidsomstandigheden. De eventuele
verbeterpunten uit de RI&E, worden door de directie opgenomen in het jaarplan.
De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD, in opdracht van de
gemeente. Naast de wettelijke eisen kijkt de GGD ook naar veiligheid in en om het
gebouw, de hygiëne, de groepssamenstelling, geschoold personeel, ziektebeleid en Vooren vroegschoolse educatie. De eventuele verbeterpunten uit de RI&E, worden door de
directie opgenomen in het jaarplan.
Op ons kindcentrum is een aantal leerkrachten en pedagogisch medewerkers geschoold
als bedrijfshulpverlener. Ook oefenen wij meerdere keren per jaar het ontruimingsplan.
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Daarnaast willen wij voor iedereen een sociaal-emotionele veiligheid bieden. Hiervoor
geldt een gedragsprotocol.
We hebben 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. We verwijzen m.b.t. de inhoud hiervan naar de tekst die we
hebben geschreven over PBS.
Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als
chauffeur, gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittenden verzekering, het
dragen van gordels en het gebruiken van stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer
informatie verwijzen wij naar het protocol dat het kindcentrum ter inzage ligt.
We willen en kunnen echter niet alle risico’s voor kinderen wegnemen. Kinderen
ontwikkelen zich met vallen en opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen met
aanvaardbare risico’s leren omgaan. Ongelukjes en bijna ongelukjes worden op de
opvang in een logboek bijgehouden en in het onderwijs in de incidentenregistratie, zodat
we ons beleid rondom veiligheid indien nodig bij kunnen stellen. Ouders worden van
ongelukjes die zich bij hun kind voordoen, vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.
5.

Het onderwijs

Wat leren kinderen
De algemene kerndoelen voor het basisonderwijs vormen de basis van ons
onderwijsaanbod, dat geldt voor iedere basisschool in Nederland. De manier waarop we
komen tot die doelen maakt het onderscheidt.
In het algemeen kunnen we daarover zeggen dat in groep 1 en 2 gedurende de gehele
dag activiteiten en samenstellingen waarin deze activiteiten zich plaatsvinden elkaar
afwisselen. Alle activiteiten staan in het teken van een thema. Daarmee wordt
samenhang gecreëerd en betrokkenheid gevonden. Spel en leren zijn niet van elkaar te
onderscheiden. Leerlingen leren al spelend. De principes van Meervoudige intelligentie
passen we toe in onze instructie en het aanbieden van verschillende werkvormen die
dicht bij een kind liggen (matchen) of juist uitdagen (stretchen). Binnen ieder thema
komt iedere intelligentie aan bod. Binnen de gestelde grenzen maken leerlingen keuzes
en plannen ze hun activiteiten.
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Groep 3 t/m 8
In het ochtendprogramma worden de
basisvaardigheden geleerd; taal, lezen, spelling en
rekenen. De principes van Meervoudige
intelligentie passen we toe in onze instructie en
het aanbieden van verschillende werkvormen die
dicht bij een kind liggen (matchen) of juist
uitdagen (stretchen). Voor de basisvakken worden
de lesmethoden gevolgd. De vaardigheden die in
het ochtendgedeelte worden geleerd, worden
betekenisvol toegepast in het middagprogramma.
Op de middagen worden de vakgebieden
thematisch aangeboden. De visie achter deze
aanpak is dat kinderen betekenisvol leren en
geleerde vaardigheden toepassen in een echte
context: de wereld waarin wij leven.
Bij de basisvakken speelt het verzamelen van data
en de analyse van deze data een grote rol. Op
basis daarvan plannen leerkrachten hun
vervolgaanbod.
We gebruiken de volgende lesmethoden:
Godsdienstige vorming
Rekenen en Wiskunde
Methode
Extra oefenen
Nederlandse taal
Leren lezen
Begrijpend lezen

Engelse taal
Muziek
Verkeer
Bewegingsonderwijs
Techniek

Spelling
Taal
Schrijven
Methode
Extra oefenen

Kind op Maandag
Pluspunt
Rekentuin
Lijn 3
Leesmees, Blits
Teksten bij de thema’s
Staal
Taalzee
Schrijven in de basisschool
Take it Easy
Words and Birds
123Zing
Klaarover
Verkeerskrant
Spelend leren spelen
Stroes en van Gelder
Techniek Torens
Techniekkar

Voor de deelgebieden (bijv. Actief burgerschap en sociale integratie) waarvoor we geen
methode hebben werken we met ontwikkelingslijnen. Deze staan beschreven in het
document “Beredeneerd aanbod”.
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Resultaten van tevredenheidspeilingen
In april 2019 zijn er tevredenheidspeilingen uitgezet onder leerlingen en ouders. We
hebben daarbij gebruik gemaakt van de enquêtes van Vensters.
De respons op de oudertevredenheid was te laag om een betrouwbaar beeld te kunnen
geven. De enquête was uitgezet naar 99 ouders en is door 37 ouders ingevuld. Dat is een
respons van 37%. In de rapportage staat dat i.v.m. de betrouwbaarheid 57%
respondenten een vereiste is, maar 78% wenselijk. Daar zitten wij ver onder, toch willen
we kijken naar de feedback die we hebben gekregen van de ouders die de enquête wél
hebben ingevuld. We krijgen van deze ouders gemiddeld een 7 voor onze school. Ouders
zijn erg tevreden over het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid). Ouders geven
aan dat leerlingen met plezier naar school gaan. Hierop geven zij een 8,1.
Ouders zijn positief over het onderwijsleerproces, daarvoor geven zij gemiddeld een 7.
Binnen de factoren van het onderwijsleerproces valt op dat “Vindt u dat uw kind
voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?” lager scoort.
Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Jaarlijks maken leerlingen onafhankelijke toetsen volgens het leerlingvolgsysteem van
CITO en in groep 8 maken ze de eindtoets van Route8. Daarmee houden we zicht op
onze resultaten. Deze resultaten analyseren we op groepsniveau, zodat we er
conclusies en vervolgstappen aan kunnen verbinden m.b.t. ons onderwijs. Rekening
houdend met de leerling populatie ligt ons ambitieniveau op het landelijk gemiddelde.
De eindresultaten zien er als volgt uit:
2014-2015
voldoende
2015-2016
goed
2016-2017
goed
2017-2018
goed
2018-2019
onvoldoende
Schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. de genomen maatregelen
i.v.m. Covid-19. Op basis van de resultaten van de midden Cito-toets van groep 8 was
onze verwachting dat ze voldoende zouden scoren.
De onderstaande tabel geeft inzicht in de uitstroom van onze leerlingen naar het
voortgezet onderwijs:
Uitstroom
naar:

% 2018-2020

PRO
BL
KL
TL
HAVO
VWO

1%
23 %
21 %
21 %
21 %
12 %
57

Totaal
aantal
leerlingen

Aantallen
schooljaar
2017-2018
1
3
5
9
6
3
27

Aantallen
schooljaar
2018-2019
0
3
3
2
3
2
13

Aantallen
2019-2020
0
7
4
1
3
2
17

Door de “warme overdracht” van en naar het voortgezet onderwijs weten we ook dat
onze adviseringen kloppen. De leerlingen komen op de juiste plek terecht.
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6.

De zorg voor 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 wanneer
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
Icare 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 SVEprotocol en SVE-zorgroute dat 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 landelijke toetsen.
In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling
door observaties gekoppeld aan ons
beredeneerd aanbod. Al deze gegevens leggen
we vast in een dossier, het zogenaamde
leerlingvolgsysteem.

Sociale ontwikkeling
We werken binnen onderwijs en
opvang aan sociale vaardigheden via
en de gelukskoffer (bovenbouw
onderwijs). Vanaf schooljaar 2019hebben we voor het onderwijs een
volgsysteem voor deze ontwikkelingen
namelijk Zien! Door middel van
samenwerking en overdracht tussen
kinderopvang en onderwijs ontstaat
doorgaande lijn.

PBS
2020

een

Passend onderwijs
In het dagelijks contact en het volgen van kinderen zien wij hun 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.
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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 IB-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 al een aantal zaken beschreven:
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 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 dit SWV. De
schoolbesturen werken samen om de ondersteuning aan ieder kind te kunnen 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
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 in de
verwachte ontwikkeling zien, ondanks de aanvullende ondersteuning die wordt geboden.
Met de ouders wordt dan overlegd wat beter is voor het kind: doorstromen met een
aangepast programma of nog een jaar in dezelfde groep (doublure) met een aangepast
programma. Wanneer er wordt besloten dat een kind doubleert is dat altijd gebaseerd op
problemen of achterstanden op meerdere gebieden. Doublure wordt alleen toegepast als
we verwachten dat het kind zich hierdoor beter zal ontwikkelen. Als ouders en
leerkrachten het niet eens worden over een eventuele doublure neemt de schooldirectie
uiteindelijk de beslissing.
Buurtteams
Soms zit je met een vraag waar je zelf niet uit komt. Dan is het fijn om te weten dat het
buurtteam van Vaart Welzijn klaar staat. Je kunt bij het buurtteam terecht met vragen
over bijvoorbeeld gezondheid, financiën of opvoeden en opgroeien.
Vaart welzijn werkt in buurtteams. De buurtteams zijn zichtbaar aanwezig in de wijk en
bestaat uit mensen met verschillende functies en achtergronden, die als één team
samenwerken. Ouders hebben via het buurtteam te maken met één vast aanspreekpunt
passend bij de vraag, bijvoorbeeld maatschappelijk werk.
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Hoofdkantoor Vaart welzijn
Apollopad 5.
t. 088 – 030 5160
e. info@vaartwelzijn.nl
w. www.vaartwelzijn.nl
Schoolarts
De GGD-jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de
kinderen, ouders en medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het
zorgteam, logopedie en vaccinaties.
Screening in groep 2 en 7
Alle kinderen in groep 2 en 7 worden 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.
7.

Namen en adressen

CKC Drenthe
Bezoekadres:
Groningerstraat 96
9402 LL Assen
0592-346801 (onderwijs)
0592-409865 (kinderopvang)
Postbus 167
9400 AD Assen
Gemeente, o.a. leerplichtambtenaar
Postbus 30018
9400 RA Assen
info@assen.nl
Tel. 14 0592
Inspectie
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Vragen over het onderwijs: 0800-8051
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: Meldpunt Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief)
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