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Praktische informatie 2022-2023
Deze kalender is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum en voor 
geïnteresseerde nieuwe ouders/verzorgers. Alle praktische informatie voor dit schooljaar staat 
bij elkaar. Naast deze kalender is er een schoolgids. Deze vindt u op onze website.

Contactgegevens
Kindcentrum De Scharmhof
Scharmbarg 1
9407EA Assen

T onderwijs 0592 343 800
T opvang 06 360 895 36
T peuters  06 365 835 76

E descharmhof@ckcdrenthe.nl
I  www.ckcdescharmhof.nl 

ziekmeldingen telefonisch of via Social Schools

CKC Drenthe
Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. 
De stichting bestaat uit 30 kindcentra. Deze zijn verdeeld over zes Drentse gemeenten: 
Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe. De 
kindcentra variëren van groot stedelijke tot kleine plattelandscentra. Aangesloten zijn bij een 
stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van ons 
kindcentrum ten goede. Voor meer informatie: www.ckcdrenthe.nl

Onze ambitie 
CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en 
zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame 
maatschappij. 

Ons concept
Samen met de kinderen die ons zijn toevertrouwd, vormen we als open christelijke 
kindcentra van CKC Drenthe met ouders, CKC-professionals en sociale partners een hechte 
leef- en leergemeenschap. Een integrale en inclusieve gemeenschap, steeds op zoek naar 
verbinding met de wereld om ons heen. Waar kinderen zich, in een veilige omgeving, kansrijk 
ontwikkelen binnen een aantrekkelijk, breed en kwalitatief sterk aanbod. 
Waar kinderen spelend en lerend stappen zetten en plezier maken. Wij creëren met passie 
deze inspirerende omgeving waar professionaliteit de leidraad is.  

Ons motto
Oog voor iedereen.

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).

Contactgegevens
Bezoekadres Postadres T 0592 - 40 98 65 (kinderopvang)
Groningerstraat 96 Postbus 167 T 0592-34 68 01 (onderwijs)
9402 LL ASSEN 9400 AD ASSEN E info@ckcdrenthe.nl



CKC De Scharmhof
Missie
Ons kindcentrum biedt kwalitatief goede opvang en onderwijs voor kinderen van 0 – 12 jaar. 
We bieden kinderen een aaneensluitend dagprogramma en een doorgaande lijn binnen een 
pedagogische visie. We zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling van alle 
kinderen binnen het kindcentrum. Een veilige omgeving waarin ruimte is voor het individuele 
kind maar ook voor diversiteit, is daarbij een belangrijke voorwaarde. We leren de kinderen 
respect en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen en ouders kunnen bij ons rekenen op begrip 
en verdraagzaamheid. In ons kindcentrum leren en spelen kinderen en kunnen daar hun 
talenten in de volle breedte ontwikkelen. We zijn een lerende organisatie; Niet alleen de 
kinderen leren maar ook onze medewerkers werken jaarlijks aan hun professionalisering. 

Visie
Samen werken aan een betekenisvolle stevige basis!

Samen werken
Samen met kinderen, ouders en medewerkers werken we aan de ontwikkeling van onze 
kinderen. Maar met samen bedoelen we ook: midden in de samenleving. We werken 
projectmatig (Jeelo), waarbij we samenwerken met maatschappelijke organisaties. We 
nemen een kijkje buiten de locatie maar we halen ook mensen van buiten naar binnen om de 
kinderen de wereld te laten ontdekken.  
Leren doe je alleen (zelfstandig) maar leren doe je ook samen met anderen waarbij je 
rekening houdt met elkaar en elkaars (on)mogelijkheden. Respect is daarbij een voorwaarde.

Betekenisvol
Kinderen ontwikkelen zich binnen en buiten de school. Door projectmatig te werken zijn 
kinderen meer betrokken bij de onderwerpen die worden aangeboden en de vaardigheden die 
worden geleerd. Kennisoverdracht krijgt zo meer betekenis. Dit zorgt voor een vergroting van 
de interne motivatie en daardoor voor meer plezier op school.

Stevige basis
De Scharmhof is van oudsher bekend als een school waar gedegen onderwijs wordt 
aangeboden. We steken veel tijd en energie in pre-teaching en oefenprogramma’s om te 
zorgen dat kinderen zo goed mogelijk mee kunnen komen met de reguliere lesstof. Er is veel 
tijd voor de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. 
Naast deze vakken geven we ook les in het aanleren van goed gedrag. We hanteren in alle 
groepen dezelfde afspraken, gebruiken hierin dezelfde woorden en leren kinderen om het 
vooral zelf te doen: problemen leren oplossen, aan durven geven als iemand over je grens 
gaat en stoppen als een geintje niet leuk wordt voor jou of voor de ander. We geven kinderen 
duidelijke normen en waarden mee. We gebruiken hiervoor onze PBS aanpak waarbij elke 
medewerker op dezelfde wijze handelt. 

Ons onderwijsconcept
Sinds 2021 werken wij met Jeelo. Jeelo is een manier om projectmatig te werken binnen 
betekenisvolle projecten. De projecten zijn gebaseerd op 3 pijlers:
•  Samen leven: Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: Ik heb 

er zin in! Om dit te bereiken worden bij elk project organisaties in de buurt van de school 
betrokken bij het leren.

•  Samen werken: Leerlingen krijgen het gevoel: Ik kan het! In de projecten ligt de nadruk 
op competenties. Alle 21ste-eeuwse vaardigheden komen aan bod.

•  Zelfstandig leren: Leerlingen krijgen het gevoel: Ik hou vol! Zelfstandig leren kunnen 
leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren leren’ is daarom een rode draad door alle projecten.

Elk jaar worden er 6 projecten gepland die ongeveer 6 weken duren. 



Openingstijden, schooltijden en pauzes
Opvang
Onze opvang is open van 07.00 tot 19.00 uur. U kunt hiervoor de rode deur op het 
onderbouwplein gebruiken.
De kinderen lunchen met de eigen groep. Indien gewenst kan er ’s morgens vroeg en aan het 
einde van de dag ook maaltijdservice worden aangeboden. 

De peutergroepen zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur. Even voor 12.30 uur kunt u uw kind weer 
ophalen. 

Onderwijs
Groep 1 t/m 8
maandag 08.30-14.00
dinsdag 08.30-14.00
woensdag 08.30-14.00
donderdag 08.30-14.00
vrijdag 08.30-14.00

De ochtendpauze is rond 10.15 uur. Voorafgaand of aansluitend wordt in de onderwijsgroepen 
het meegebrachte fruit/eten/drinken opgegeten/gedronken. In de meeste groepen wordt 
tijdens het fruit eten voorgelezen.

De middagpauze is tussen 11.30 en 13.00 uur. De kinderen gaan eerst buitenspelen en 
daarna lunchen of andersom. De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 spelen tussen de middag 30 
minuten buiten.

Het binnengaan van het gebouw
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen komen. De deuren 
gaan dan open. De eerste bel gaat om 08.25 uur en de tweede bel gaat om 08.30 uur. De 
deuren gaan dan dicht en op slot, de lessen gaan beginnen.  
Bij de peuters gaan de deuren om 08.30 uur open, een van de leidsters staat dan bij de deur. 
De peuters en kleuters gaan door de nooddeuren van hun lokaal naar binnen en naar buiten. 
De kinderen van de groepen 3, 4 en 3/4 gaan door de gele deur aan het onderbouwplein, de 
overige groepen maken gebruik van de blauwe deuren aan het bovenbouwplein.

Het verlaten van het gebouw
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden door de leerkracht naar buiten gebracht. 
Ouders/verzorgers kunnen de kinderen op het plein opwachten. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden door hun leerkracht naar de buitendeur 
gebracht. Een van onze medewerkers ziet er op toe dat zij het gebouw rustig verlaten. Dit 
geldt zowel tijdens de pauzes als bij het naar huis gaan.

Groepsindeling
Ons kindcentrum kent een opvang- en een onderwijsafdeling
De opvangafdeling bestaat uit: 
•  twee KDV groepen (KinderDagVerblijf) voor kinderen van 0 - 4 jaar 
•  een peutergroep, een apart arrangement voor peuters van 2 - 4 jaar, vijf ochtenden per 

week van 08.30 - 12.30 uur 
•  drie BSO groepen (BuitenSchoolseOpvang) voor kinderen van 4 - 5 jaar, van 6 – 7 jaar en 

van 7 - 12 jaar 

De onderwijsafdeling bestaat uit 14 jaargroepen verdeeld over :
•  Team 1/2 groepen: 1/2a, 1/2b, 1/2c
•  Team 3/4 groepen: 3a, 3/4b, 4a
•  Team 5/6 groepen: 5a, 5/6b en 6a
•  Team 7/8 groepen: 7a, 7b, 8a en 8b



Onze medewerkers
KDV   Kim Boer, Ramona Bolhuis, Joyce Verbruggen, Saskia van Opijnen, Jennifer 

Riedewald, Fascha Tulaseket, Denise Abelen, Annet Strijker, Stefanie Bergevoet
Peuters  Annet Strijker, Fascha Tulaseket, Jennifer Riedewald
BSO   Lotte Mulder, Betty Lubberts, Maria van Dam, Gerda Boelens, Denise Abelen, 

Stefanie Bergevoet, Jennifer Riedewald, Annet Strijker

1/2a  Juf Baukje Buitenga ma en di Juf Henriët IJzenga wo t/m vr
1/2b Juf Gea van Schaik ma, di en wo   Juf Ilona de Boer do en vr
1/2c  Juf Sabrina Oosterhof ma, di en wo  Juf Marion de Boer do en vr
3a Juf Heleen Damstra ma, di, do en vr Juf Vera Verbeek wo 
3/4b Juf Cora Funken ma, di en wo  Juf Marike Nieuwenstein do en vr
4 Juf Evelyn Vredevoort ma en di Juf Fennie Siebring wo t/m vr
5a Juf Marjolijn Schurer ma  Juf Mirthe Benjamins di t/m vr
5/6b  Juf Gera Geleijns ma, di en wo  Juf Connie Spruijt do en vr
6a Juf Floor de Velde Harsenhorst ma t/m vr 
7a Juf Miranda Tuin ma, di, do en vr Juf Carolien Tavenier wo
7b Juf Carolien Tavenier ma Juf Elske Blommestijn di t/m vr
8a Juf Janet Emons ma, di en vr Juf Karen Lubberts wo en do
8b Juf Marielle Blomsma ma, di, do en vr Juf Sita de Wal wo

Teamcoördinatoren:  Juf Marion de Boer (team 1/2) 
  Juf Cora Funken (team 3/4)
  Juf Mirthe Benjamins (team 5/6)
  Juf Karen Lubberts (team 7/8)
Kinderopvangcoördinator: Amanda Mennenga

Interne begeleider: Mieke Harmanni 
  Manon van Gent

Taalcoördinator/ Dyslexiecoach: Juf Gera Geleijns 
Rekencoördinator: Juf Janet Emons

Begeleiding plusklas: Juf Marjolijn Schurer (do)
Vakonderwijs gymnastiek: Meester Fabian Jonker (di, wo en vr)
Onderwijsassistenten:  juf Arianne Rinkema, juf Mirjam Szarzec, juf 

Charlotte Maipauw, juf Anneke Zwaanswijk, juf 
Joke Kuntz

Administratie: Henny Holvast
Conciërge: Yvonne Dallinga
Directeur: Saskia Prakken



Vakanties, margedagen en gymrooster
De schoolvakanties gelden voor onze onderwijsgroepen en voor de peutergroepen.
De opvanggroepen zijn elke dag open, behoudens  weekenden en feestdagen.

 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie   15 oktober 2022 23 oktober 2022
Kerstvakantie   24 december 2022 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie   25 februari 2023 5 maart 2023
Paasvakantie   7 april 2023 10 april 2023 
Meivakantie   22 april 2023  7 mei 2023 
Hemelvaart   18 mei 2023 19 mei 2023
Pinkstervakantie  29 mei 2023   
Zomervakantie   22 juli 2023  3 september 2023

Margedagen
Margedagen zijn vrije dagen voor de leerlingen in de groepen 1 t/m 8 en in studiedagen voor 
het team. 

Maandag 3 oktober 2022
Woensdag 7 december 2022
Dinsdag 7 februari 2023
Dinsdag 11 april 2023
Donderdag 15 juni 2023
Woensdag 5 juli
Vrijdag 21 juli 2023
Lesdagen tot 12.00 uur:
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 21 april 2023

Gymrooster
Groep 3a di & vr Groep 3/4b wo & vr
Groep 4a di & vr  
Groep 5a di & wo Groep 5/6b di & wo
Groep 6a wo & vr  
Groep 7a di & wo Groep 7b di & vr
Groep 8a di & wo Groep 8b wo & vr

Muziekonderwijs
In alle groepen wordt er muziekonderwijs gegeven. Voor de kinderen van de groepen 4 zijn er 
gedurende het schooljaar AMV lessen (Algehele Muzikale Vorming). 
Deze lessen worden verzorgd door een externe muziekdocent. 



Wet – en regelgeving 
Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve schoolverzekering af voor alle 
kinderen. Uw kind is dan verzekerd bij ongevallen die plaats vinden tijdens de schooluren, op 
weg van en naar school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor tandheelkundige zaken zijn de 
kinderen niet door ons verzekerd. Raadpleeg eerst uw eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar. 

Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het geval dat 
zij schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van privé eigendommen 
door kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging en diefstal. De school kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek raken van eigendommen.

Privacy
In verband met de wet op de privacy delen wij niet ongevraagd informatie over uw kind. Mocht dit nodig 
zijn in verband met bijv. een verwijzing dan vragen wij hier vooraf uw toestemming voor. 
Ook delen wij niet zonder meer beeldmateriaal waar uw kind op staat. U wordt hiervoor ieder jaar om 
toestemming gevraagd. U kunt hierbij denken aan foto’s op onze website, het besloten ouderportaal of op 
de sociale media.  
U kunt gedurende het schooljaar uw standpunt zelf wijzigen via Social Schools.

Sociale media 
Sociale media is 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.

Sponsoring
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. Een belangrijke 
voorwaarde voor sponsoring is dat het kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt. Zie voor meer 
informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het kindcentrum ter inzage ligt.

Stichting vrienden van De Scharmhof
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting beheert alle private 
bankrekeningen van de school. De ouderbijdragen worden geboekt op een private bankrekening en vallen 
als zodanig ook onder de stichting. 
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van een ingeschreven 
leerling van de school. Het bestuur benoemt zijn leden uit bindende voordrachten van de ouderraad. De 
zittingsduur is drie jaar.



Jeugdgezondheidszorg op school
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, jeugdarts en logopedist) 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 vijf- en tienjarigen. 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 het ouderportaal van de GGD 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.  
De GGD heeft ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit 
bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:
•  het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
•  opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht
Indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling, kan uw kind worden uitgenodigd 
voor onderzoek bij de logopedist
Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.

Vragen & contact met 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 of mailen voor advies of 
voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.  
Het mailadres is jgz@ggddrenthe.nl en vermeld 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.

Voortgezet onderwijs
Gedurende de laatste drie jaren van onze basisschool verzamelen we resultaten die duidelijk maken 
naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind kan uitstromen. Naast de halfjaarlijkse landelijk 
genormeerde toetsen zijn ook de methodetoetsen, de leerhouding, het doorzettingsvermogen en de 
studievaardigheden van uw kind belangrijk. De scholen voor voortgezet onderwijs houden doorgaans hun 
open dagen in januari/februari, voor leerlingen in de groepen 7 en 8 en hun ouders/verzorgers. Van harte 
aanbevolen!



Feesten
Op onze school vieren wij vaak feest; Hieronder treft u een aantal richtlijnen voor de 
verschillende feesten. 

Jarig?
Uw kind mag trakteren in de eigen groep en bij leerkrachten van hetzelfde team. Uw kind 
mag ook trakteren als er een broertje of zusje is geboren of als uw kind van school gaat. Wij 
houden erg van kleine traktaties, waarbij de gezonde variant de voorkeur heeft. 

Verjaardag leerkrachten
Bij verjaardagen van leerkrachten mogen de kinderen vaak verkleed op school komen. Er 
wordt die dag geen les gegeven maar er worden allerlei activiteiten ondernomen. Uw kind 
mag een klein (zelfgemaakt?) cadeautje mee naar school nemen voor de leerkracht.  
Soms is er een juffendag, soms viert de leerkracht zelf met de groep haar/zijn verjaardag. De 
leerkracht geeft hier zelf invulling aan. De leerkrachten prikken een datum. Deze wordt vooraf 
meegedeeld.

Sint Maarten
In de periode voor 11 november wordt er in alle groepen druk geknutseld aan de lampion 
voor het Sint Maartenfeest. Donderdag 10 november is er aan het einde van de middag een 
inloop voor ouders en belangstellenden. U kunt dan alle lampions bewonderen. 

Sinterklaas
Maandag 5 december bezoekt Sinterklaas de Scharmhof. ’s Morgensvroeg wordt hij 
ontvangen op de parkeerplaats achter de school. Ouders/verzorgers en ook kleinere kinderen 
mogen hierbij aanwezig zijn. Na een welkomstwoord door de directeur gaan de kinderen, 
medewerkers en Sinterklaas naar binnen en is er een wisselend programma. Sint bezoekt 
vooral de jongste kinderen. In de bovenbouw worden er van tevoren lootjes getrokken en is 
er feest in de klas.

Kerst
Na de Sinterklaas maken wij ons op voor het Kerstfeest. Op onze school staat daarin de 
geboorte van Jezus centraal.
In alle groepen wordt er druk geoefend, geknutseld en gezongen. Het kan zijn dat uw kind 
thuis iets in mag studeren. Het Kerstfeest wordt ’s avonds in de eigen groep of met een 
andere groep, gevierd met de leerkracht(en). In verband met de ruimte, kunnen ouders hier 
helaas niet bij zijn.

Koningsspelen
Op de vrijdag voor de Koningsdag vieren de meeste scholen in Nederland de Koningsspelen. 
Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 21 april. De dag staat dan in het teken van verschillende sport- 
en spelactiviteiten. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn die dag om 12.00 uur vrij.

Pasen
Op de donderdag voor Pasen is er op onze school een Paaslunch. Aansluitend vieren we het 
Paasfeest. Dit wordt in de eigen groep gedaan en verzorgd door de leerkracht, vaak samen 
met de maatjesgroep.

Schoolreizen/Kleuterfeest/schoolkamp
Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 7 aan het begin van het schooljaar op schoolreis.   
Voor groep 8 is er geen schoolreis maar een driedaags schoolkamp later in het schooljaar. 

Sportdag en - toernooien
Eén keer per jaar wordt een sportdag gehouden voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
op het AAC terrein. Daarnaast wordt er jaarlijks (bij voldoende aanmeldingen) deelgenomen 
aan verschillende sporttoernooien zoals dammen, voetballen, volleybal, korfbal en 
avondvierdaagse.



Diversen
Plusklas
Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een plusklas. De plusklas wordt 
ingezet voor begaafde leerlingen die extra leerstof en begeleiding nodig hebben om hun 
ontwikkeling te waarborgen. Deze leerlingen hebben aan het extra werk in de klas niet 
genoeg. De kans op onderpresteren wordt hierdoor verkleind, en de motivatie voor ‘leren 
leren’ versterkt. 
We bieden een inspirerende leeromgeving waar leerlingen gelijkgestemde leerlingen 
ontmoeten, tegen hun grenzen leren oplopen en succeservaringen hebben.  
De kinderen van de plusklas komen op donderdag bij elkaar en worden begeleid door juf 
Marjolijn Schurer. ’s Morgens komen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 bij elkaar en ‘s 
middags de kinderen van de groepen 3 en 4.
Voor onze kleuters is er extra uitdaging in een plusgroepje, het zgn Regenbooggroepje. Zij 
worden wekelijks begeleid door juf Henriët IJzenga. 

Hoofdluis
Regelmatig zoeken deze ongewenste gasten een plekje op de hoofden van de kinderen. 
Vermoedt u hoofdluis bij uw kind, geeft u dit dan zsm mogelijk door aan de leerkracht. 

Mobiele telefoon of Smartwatch
Soms kunnen er omstandigheden zijn, dat ouders het prettig vinden dat hun kind mobiel 
bereikbaar is. Bijvoorbeeld omdat het kind direct na schooltijd ergens heen moet. In dat 
geval geeft het kind aan het begin van de schooldag het mobieltje of smartwatch af aan de 
leerkracht. Aan het einde van de schooldag ontvangt hij/zij het weer terug. In alle andere 
gevallen is de beste plek voor een mobiele telefoon /smartwatch thuis.

Oudercontact
Als school hechten we veel waarde aan een goed en regelmatig contact met u als ouders of 
verzorgers. Bij vragen en problemen kunt u ons altijd aanspreken. Voor de leerkrachten is 
voor schooltijd niet veel tijd maar u kunt ook gerust een afspraak maken.  
De directie is alle dagen aanwezig, u kunt om 08.30 uur gerust even binnenlopen. Voor een 
langer gesprek vinden we het fijn als u een afspraak maakt.

Contactmomenten
Tijdens de contactmomenten worden ouders en kinderen in de gelegenheid gesteld de 
ontwikkeling van het kind met de leerkracht te bespreken. Deze contactmomenten worden 
vier keer per jaar (september, november, februari en juni) gehouden. 
Als daartoe aanleiding is, vinden op verzoek van ouders en/of leerkracht ook tussentijds 
gesprekken plaats over de vorderingen van een kind. Kinderen vanaf groep 4 mogen bij deze 
gesprekken aanwezig zijn. 

Rapporten
In de groepen 1 t/m 8 wordt tweemaal per jaar een rapport ingevuld op grond van gemaakt 
werk en/of toetsen. Het rapport voor de jongste kinderen ziet er wat anders uit dan voor de 
oudere kinderen.

Social Schools
Wij werken met een besloten digitale omgeving om te communiceren met de ouders/
verzorgers van onze leerlingen. Elke ouder/verzorger ontvangt, zodra het kind is 
ingeschreven, een link via de mail die geactiveerd moet worden. Na activering heeft u 
toegang tot al het nieuws van school. Elke groep plaatst hier afzonderlijk berichten op die 
de eigen groep aangaan. Ook zal er regelmatig op het nieuwsgedeelte informatie gedeeld 
worden die de hele school betreft.



Kennismaking start schooljaar 
In de maand september wordt voor de groepen 1/2 een informatieavond gehouden om u 
als ouders te informeren over de gang van zaken van het onderwijs in de kleutergroep. Voor 
de overige groepen wordt er in die week informatie over het onderwijs op Social Schools 
geplaatst. Ook is er een digitale fototour. Een week later zijn de kennismakingsgesprekken 
waarbij u kennis kunt maken met de leerkracht(en). Deze kennismakingsgesprekken zijn 
zgn. omgekeerde oudergesprekken: u vertelt daarbij aan de leerkracht over uw kind en waar 
komend schooljaar rekening mee gehouden mag worden. 

Open dag
In het najaar wordt er een open dag gehouden. We zijn blij dat we dan een vernieuwde 
Scharmhof kunnen laten zien. Ouders en andere belangstellenden zijn welkom om een 
kijkje te nemen. De datum waarop deze open dag wordt gehouden, wordt in de nieuwsbrief 
gepubliceerd.

Koffie-inloopmoment
Een aantal keren per jaar wordt er een koffie-inloop moment georganiseerd. U kunt hierbij 
zonder afspraak aanschuiven en in gesprek met andere ouders en/of met de directeur. Soms 
worden ouders van een specifieke groep hiervoor uitgenodigd. De inloop is meestal van 08.30 
tot uiterlijk 09.30 uur.

Ouderavonden 
In het najaar wordt er een zakelijke ouderavond gehouden. Het jaarverslag en de financiën 
van de ouderraad en medezeggenschapsraad staan daar centraal.  
Ook kunnen er gedurende het jaar verschillende inhoudelijke ouderavonden gepland worden. 
Een uitnodiging voor deze avonden ontvangt u via Social Schools, nieuwsbrief of op papier.

Kindcentrumgids 
De Kindcentrumgids verschijnt elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar. Deze vindt u 
dan op onze website. Naast de Kindcentrumgids is er deze informatiekalender met vooral 
praktische informatie over het reilen en zeilen van ons kindcentrum.

Website 
Op de website www.ckcdescharmhof.nl treft u algemene informatie over de school aan.

Ouders 
Ook zijn ouders op verschillende manieren actief. U kunt hierbij denken aan hulp bij de 
sportdag, bij een leesgroepje of tijdens een excursie. Daarnaast is zijn er ouders die 
structureel meedenken en – helpen bij de school. Zij zijn betrokken als verkeersouder, 
ouderraadslid of in de medezeggenschapsraad.

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft het belang van de veiligheid van alle kinderen voor ogen en 
probeert te bereiken dat de kinderen veilig naar en van school kunnen komen. Om hiervoor 
te zorgen worden onveilige verkeerssituaties in kaart gebracht, waarna er overleg plaatsvindt 
met de gemeente en politie. Behalve een rol voor de gemeente is natuurlijk ook het 
verkeersgedrag van ouders, overige buurtbewoners en natuurlijk de kinderen zelf bepalend. 
Andere activiteiten van de verkeerscommissie zijn:

• Het onderhouden van contacten met de gemeente op het gebied van verkeersveiligheid;
• Het organiseren van fietscontroles;
•  Het in samenwerking met de ANWB organiseren van een verkeersdag voor de hele school, 

eenmaal per 3 jaar (Streetwise).



Ouderraad
Onze ouderraad bestaat uit een grote groep actieve ouders die ons helpen met het bedenken 
en uitvoeren van allerlei activiteiten.
De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer in de vijf weken. Bij de vergadering is altijd een 
afgevaardigde van het team aanwezig.
U kunt de ouderraad bereiken via OR.descharmhof@ckcdrenthe.nl 

Onze ouderraad bestaat uit:
Mw. Janny Hendriks (voorzitter)  (Yenthe 6a, Nine 5a)
Mw. Karlijn van Dellen (penningmeester) (Wessel 5/6b, Ilse 4a)  
Mw. Sandra Fokkens   (Thijs 5/6b, Jesse 5a, Norah KDV)
Mw. Daphne Kleine   (Xander 8a)
Mw. Carmen Smit   (Armin 8a) 
Mw. Anje Hillenga   (Guido 5a, Thijs 3a)   
Mw. Karin Balk   (Silvijn 7a)
Mw. Marina Speelman  (Jayden 5/6b, Noa 5a)

Namens het team:
Juf Sabrina Oosterhof

Medezeggenschapsraad
De leden van de medezeggenschapsraad denken mee in beleid en adviseren de directie.
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is 
adviserend lid. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via MR.descharmhof@ckcdrenthe.nl 

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:
Mw. Irma Biesma   (Tom 8b)
Dhr. Ronald Bousema (secretaris)  (Jurre 6a)
Mw. Romy Nijenhuis  (Bjorn 7a)

Namens het team:  Adviserend lid:
Juf Heleen Damstra  Saskia Prakken
Juf Gea van Schaik  
Juf Miranda Tuin (voorzitter)

Oudercommissie
De kinderopvang binnen ons kindcentrum kent een andere structuur: daar zijn beide organen 
(OR en MR) vertegenwoordigd in de Oudercommissie. De leden van deze oudercommissie 
hebben ook zitting in de Centrale Oudercommissie (COC). 
U kunt de oudercommissie bereiken via OC.scharmhof@ckcdrenthe.nl 

De oudercommissie bestaat uit:
Mw. Mirjam Klok (voorzitter)  (Sarah 6a, Roos 3/4b)
Mw. Marga Sanneman  (Rick 4a, Emma 1/2a)


