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Praktische informatie 2022 - 2023 
 

 
Deze bijlage is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle praktische informatie 
voor dit schooljaar staat bij elkaar. Deze bijlage maakt onderdeel uit van ons kindcentrumgids, die u 
op onze website kunt vinden.  
 

KC De Tol 
De Hilde 1 
9472 WH Zuidlaren 
050 4091804 

 
• Schooltijden en pauzes  

 
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 groep 2 t/m 8 

Vrijdag groep 1 

08.30-14.00 

08.30-11.30 
 

Er zijn twee pauzes. In de ochtendpauze wordt in de klassen het meegebrachte fruit/eten/drinken 

opgegeten/gedronken. Daarna wordt er een kwartier buiten gespeeld. 
 
Tijdens de middagpauze eten de kinderen in een kwartier hun lunch op. Dit gebeurt grotendeels in 
stilte, daarna spelen ze een kwartier buiten. De kleuters krijgen meer tijd voor de lunch en spelen 

daarna buiten. 
 
• Openingstijden kinderopvang 

Op De Tol bieden we onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen in de 
voorschoolse leeftijd (0-4 jaar) kunnen terecht op ons Kinderdagverblijf (KDV) en kinderen in de 
basisschoolleeftijd kunnen na en voor schooltijd worden opgevangen op de Voorschoolse opvang 

(VSO) en de Naschoolse opvang (BSO). 
Openingstijden KDV:                    VSO:                            BSO: 
07.30-18.00                                07.30-08.30                  14.00-18.00  
De starttijden kunnen vervroegd worden tot 07.00 uur, de eindtijden kunnen verlengd worden tot 

18.30 uur (tegen extra kosten) 
 

• Het binnengaan van het gebouw  
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders vanaf 8.20 uur naar het kleuterplein 
worden gebracht. Om half 9 verzamelen de leerkrachten hun kinderen en gaan per groep naar 

binnen. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur het schoolgebouw in en lopen naar hun 
eigen klaslokaal. Daar staat de leerkracht hen op te wachten en tot half 9 mogen zij kleine activiteiten 

doen of even bijpraten met leerkracht en klasgenoten. Om half 9 starten de lessen.  
 
De kinderen en ouders van het kinderdagverblijf gaan in de zomerperiode door de eigen ingang van 
het KDV naar binnen en naar buiten. De rest van het jaar gebruiken zij de ingang van de onderbouw 

(kleuterplein). 
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• Het verlaten van het gebouw 

Kinderopvang 
De kinderen mag u ophalen uit de groep. 
 

Groepen 1 en 2 
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht, waar ouders de kinderen op het plein 
opwachten.  

 
Groepen 3 t/m 8 
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zien erop toe dat de kinderen het gebouw rustig verlaten. Dit 
geldt zowel tijdens de pauzes als bij het naar huis gaan. De leerkrachten lopen mee naar buiten zodat 

zij bereikbaar zijn voor ouders. 
 
• Namen en mailadressen medewerkers onderwijs 

Marloes van den Bos - m.vandenbos@ckcdrenthe.nl  
Lucré Bosman - l.bosman@ckcdrenthe.nl  
Imke van Bruggen - i.vanbruggen@ckcdrenthe.nl 

Renske Buurman - r.buurman@ckcdrenthe.nl    
Henk-Jan Dorgelo - hj.dorgelo@ckcdrenthe.nl  
Jannet Ensing - detol@ckcdrenthe.nl 
Esther Ezinga – e.ezinga@ckcdrenthe.nl  
Bea de Muinck-Hofsteenge b.hofsteenge@ckcdrenthe.nl      
Jolien Jacobus - j.jacobus@ckcdrenthe.nl 
Renske de Jonge - r.dejonge@ckcdrenthe.nl  

Jildou Lamsma  - j.lamsma@ckcdrenthe.nl  
Alette van Leeuwen - a.vanleeuwen@ckcdrenthe.nl  
Anja Moes  - a.moes@ckcdrenthe.nl  
Franka Oosterveld - f.oosterveld@ckcdrenthe.nl  

Natalie Scholtens - n.scholtens@ckcdrenthe.nl  
Kaja Simons  - k.simons@ckcdrenthe.nl  
Alice Valk  - a.valk@ckcdrenthe.nl  

José Vogelvanger – j.vogelvanger@ckcdrenthe.nl  
Kor Venhuizen  - k.venhuizen@ckcdrenthe.nl  
Sita Wortelboer  - s.wortelboer@ckcdrenthe.nl  
 

 
•  Namen en mailadressen medewerkers opvang: 
Tina Boon – t.boon@ckcdrenthe.nl  

Imke van Bruggen - i.vanbruggen@ckcdrenthe.nl 
Loes Dubbelaar – l.dubbelaar@ckcdrenthe.nl 
Evelien Jolman – e.jolman@ckcdrenthe.nl 

Eline van Nieuwenhuizen – e.vannieuwenhuizen@ckcdrenthe.nl  
Dox Poiesz – d.poiesz@ckcdrenthe.nl   
Stefan Roosje – s.roosje@ckcdrenthe.nl  
Judith Tilman – j.tilman@ckcdrenthe.nl 

 
 
• Groepsindeling onderwijs 

Groep 1/2a: Lucre Bosman en Millie Koster 
Groep 1/2b: Alice Valk en Millie Koster 
Groep 1/2c: Renske de Jonge en Jolien Jacobus 

Groep 3a: Kaja Simons en Jildou Lamsma 
Groep 3b: Anja Moes en Jolien Jacobus 
Groep 4: Mechteld Ros en Millie Koster 
Groep 4/5: Alette van Leeuwen  

Groep 5: Franka Oosterveld en Natalie Mulder 
Groep 6: Henk Jan Dorgelo 
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Groep 7: Sita Wortelboer 

Groep 8: Renske Buurman 
 
 

• Schoolvakanties 

 Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 3 maart 2023 

Paasweekend 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 5 mei 2023 

Hemelvaart+vrijdag 18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 - 

Zomervakantie 24 juli 2023 1 september 2023 

 
• Margedagen onderwijs 
Maandag 24 oktober 2022 

Vrijdag 23 november 2022 (onderwijs en opvang) 
Vrijdag 24 februari 2023 
Maandag 8 mei 2023 (onderwijs en opvang) 
Donderdag 29 juni 2023 
Vrijdag 21 juli 2023 
 
Op vrijdag 23 december zijn de kinderen om 11.30 uur vrij. 

 
• Peutergroep  
Op maandagochtend t/m donderdagochtend bieden we peuteropvang. Deze is van 8:30 uur tot 12:30 

uur. Aanmelden kan via de kinderopvang@ckcdrenthe.nl. We verwijzen u ook naar de website. 
www.ckcdetol.nl 

 
• Voor- en naschoolse opvang 

U kunt gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Het aanmelden gaat via 
kinderopvang@ckcdrenthe.nl. Dagelijks staan onze PM’ers voor de kinderen klaar.  
 

• 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. 

Op de Tol werken kinderen met diverse devices zoals een laptop en een i-pad. Deze zijn in bruikleen 
van stichting CKC Drenthe. Mocht uw kind een beschadiging aan een device maken, dan zullen wij 
zorgen voor een reparatie. De kosten verhalen we op uw WA-verzekering. Dit besluit is een stichting 

besluit van CKC Drenthe.  
  

mailto:kinderopvang@ckcdrenthe.nl
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• Foto en film opnamen 

Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. In de Social Schools app geven 
ouders aan of ze wel of geen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van hun 
kind(eren). Bij de toestemming wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen 

intern en extern gebruik. Ouders die hun standpunt tussentijds willen wijzigingen, kunnen dit zelf op 
elk moment wijzigen in de Social Schools app.  
 

Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te begeleiden. Bij extern 
gebruik worden foto’s en/of films gebruikt voor de publiciteit van ons kindcentrum op bijvoorbeeld 
onze website of in de krant.  
 

 
• Sociale media 
Ons kindcentrum is een open organisatie. Sociale media, zoals Instagram is voor ons een manier van 

communiceren, waarmee wij medewerkers, kinderen en ouders op een snelle manier van informatie 
kunnen voorzien. Ook gebruiken wij sociale media voor publiciteit van ons kindcentrum.  
 

Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben voor kinderen, 
ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen opgesteld voor het 
gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de 
gevaren/gevolgen) van sociale media wordt met de kinderen binnen de groepen regelmatig 

besproken. 
 
• Gymnastiek rooster  

 

Dag Tijd Groep Leerkracht 

Maandag 08.30-09.20 7 Esther Ezinga 

 09.20-10.10 4 

 10.10-11.00 3a 

 11.00-11.50 3b 

Dinsdag 08.30-09.20 8 Esther Ezinga 

 09.20-10.10 6 

 10.10-11.00 4 

 11.00-11.50 3a 

 12.15-13.00 3b 

 13.00-13.45 5 

Donderdag 12.00-12.50 4/5 Alette van Leeuwen 

 12.50-13.40 5 

Vrijdag 08.30-09.20 8 Groepsleerkrachten 

 09.20-10.10 7 

 10.10-11.00 6 

 11.00-11.50 4/5 

 
• Trakteren 

Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd. Op onze school mag de jarige trakteren. Een traktatie is 
een extra tussendoortje. Het geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Hoe iets gepresenteerd 
wordt, is voor veel kinderen vaak nog leuker dan de traktatie zelf. Hoewel we een gezonde leefstijl 

promoten, snappen dat het bij een verjaardag soms iets minder gezond gegeten wordt. We gaan 
ervan uit dat ouders hierbij hun ‘gezonde verstand’ gebruiken: één is genoeg en klein is oké! 
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• De bieb op school 
Twee keer in de week is de bieb op school geopend. Kinderen uit groep 8 ondersteunen met het 
uitzoeken van de boeken. De kinderen van groep 1 en 2 zoeken 1 keer per week een boek uit dat 

mee naar huis gaat. Samen lezen met papa of mama stimuleert! De kinderen van groep 3 zoeken 2 
boeken uit: een voor thuis en een voor in de klas. Vanaf groep 4 kiezen de kinderen een boek uit voor 
in de klas, tijdens stil-lees momenten of wanneer er tijd over is, kunnen ze hierin lezen.  

 
Als kindcentrum werken we intensief samen met de bibliotheek.  
 
 
• Portfolio en contactavonden 
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen hun portfolio (voorheen: rapport) mee naar huis. Het 
portfolio is een zgn. groeidocument. Kinderen hebben zelf invloed op wat er in het portfolio te vinden 

is: waar ben je trots op, wat vind je nog lastig en waar wil je gericht aan werken? Ook zijn de 
resultaten van de toetsen in het portfolio te vinden. 
 

Contactmomenten  
Gedurende het jaar voeren wij met de ouders en kinderen gesprekken over de voortgang van de 
kinderen. De gesprekkencyclus ziet er als volgt uit:   
• Aan het begin van het schooljaar voeren kinderen en ouders een kennismakingsgesprek met de 

nieuwe leerkracht. Kinderen vertellen iets over zichzelf en hun interesses, waar ze aan willen 
werken en wat ze van de leerkracht verwachten.   

• In november vinden “facultatieve” gesprekken plaats. Op verzoek van de leerkracht of van de 

ouders is er een gesprek over de voortgang van de ontwikkeling van de leerling. Dit gebeurt 
meestal wanneer er zorg of extra ondersteuning nodig is.   

• In februari krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis. Naar aanleiding daarvan worden alle 

kinderen en ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de leerkracht.   
• In juni krijgen de kinderen voor de tweede keer het portfolio mee naar huis. Ouders kunnen deze 

keer zelf aangeven of ze een gesprek met de leerkracht wensen hierover.   
 
De kleutergroepen volgen een andere cyclus, u wordt hiervan op de hoogte gehouden door de 

leerkrachten. 
 
• Luizencontrole 

Na elke vakantie wordt er in alle groepen een luizencontrole gedaan. Deze controle wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers (ouders). Als in een bepaalde groep luizen en/of neten gesignaleerd worden, krijgen 
de ouders van de betreffende groep hier bericht over. De ouders van de leerling waarbij de 
luizen/neten gevonden zijn, krijgen hier persoonlijk bericht van met het verzoek hun kind te 

behandelen. In de groep(en) waar luizen/neten gesignaleerd zijn, volgt na twee weken een 
nacontrole. 
 
• Schoolreis 
Elk jaar wordt voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje georganiseerd. Het ene jaar is het een ‘klein’ 
schoolreisje: het vervoer gebeurt d.m.v. auto’s, de kosten voor het uitje worden laag gehouden. Het 

andere jaar volgt het ‘grote’ schoolreisje: het vervoer gaat d.m.v. bussen, de bestemming is over het 
algemeen een speeltuin of pretpark. De bijdrage voor de kosten vormen een apart onderdeel van de 
Ouderbijdrage die door de OR jaarlijks geïnd wordt. 
 
• Sportdagen 
In samenwerking met de sportfunctionarissen van de gemeente Tynaarlo worden jaarlijks meerdere 

sportdagen georganiseerd. De meeste sportdagen vallen buiten schooltijd en hierbij worden ouders 
gevraagd om te begeleiden. Enkele sportdagen vallen onder schooltijd en hierbij begeleiden de 
leerkrachten.  
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• Verkeersveiligheid / verkeersouders 

 
Als kindcentrum voldoen wij aan de eisen passend bij het Drents verkeerslabel. Jaarlijks geven wij 
verkeerslessen in de groepen en maken we gebruik van het aanbod van Veilig Verkeer Nederland. Dit 

aanbod bestaat uit theatervoorstellingen, excursies, fietscontroles, dode hoek project, streetwise en in 
de bovenbouw doen de kinderen mee aan het verkeersexamen.  
 

 
• Oudergeledingen 
De medezeggenschapsraad  

De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en 
personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van het kindcentrum. Elk kindcentrum 
heeft verplicht een MR. Het MR-werk draait om het aandragen van onderwerpen en het innemen van 
een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/de schooldirectie doet. Eén van de 

belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. Het doel is 
dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigen. De 
MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, in een gelijke verhouding. Zo’n 6 keer 

per jaar komen zij bij elkaar. In principe geldt voor de MR een zittingsduur van 3 jaar.  
De GMR bestaat ook uit een ouder- en personeelsgeleding, maar buigt zich over schoolbestuurlijke 
aangelegenheden. 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 ouders die op onze school zitting 

nemen in de MR zijn Evelyne Hansma en Arne Tuinstra. Dit jaar zal er weer een werving voor een 
nieuw oudergelid zijn. De personeelsgeleding bestaat uit Kaja Simons en Natalie Scholten. U kunt de 
MR bereiken via het volgende mailadres: MR.Detol@ckcdrenthe.nl 

 
De ouderraad  
De ouderraad biedt de school de helpende hand bij de organisatie en financiering van verschillende 
activiteiten. Hierbij valt te denken aan de jaarlijkse puzzeltocht, Sint Maarten, de Sinterklaasviering, 

het Kerstfeest, sportdagen, schoolfeest en schoolreizen. De ouderraad vergadert eens in de zes 
weken. Ouders die zitting nemen in de ouderraad doen dit in principe voor een periode van 3 jaar. U 
kunt de OR bereiken via het volgende mailadres: OR.Detol@ckcdrenthe.nl 

  
De Klankbordgroep 
Op onze school is er een kleine klankbordgroep actief. Deze groep is samengesteld uit ouders, de 
oudergeleding van de MR en de directie. Het doel van de klankbordgroep is bij de ouders input te 

halen, gedachten voor te leggen en mee te denken met bijvoorbeeld de nieuwbouw. De 
klankbordgroep vergadert zo’n 3 a 4 keer per jaar. Ouders die zitting nemen in de klankbordgroep 
doet dit in principe voor een periode van 3 jaar.  
 

De Oudercommissie van de Kinderopvang 
De Oudercommissie van de Kinderopvang behartigt de belangen van ouders en kinderen die gebruik 
maken van de Kinderopvang op ons kindcentrum (Kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang). 

Zij zijn aanspreekpunt voor ouders en vertegenwoordigen deze ouders bij de Centrale 
Oudercommissie vergaderingen. Ook hebben zij contact met Oudercommissies van andere kindcentra 
voor bijvoorbeeld het uitwisselen van ideeën. Dus heeft u vragen of opmerkingen, tips of tops over de 
opvang op de Tol, dan kunt u zich wenden tot de leden van de Oudercommissie. U kunt ook mailen: 

OC.Detol@ckcdrenthe.nl 
De OC bestaat uit de volgende leden: Marjan Kleefman. Er wordt een vacature opgesteld om nieuwe 
leden te werven.  

 
• Gebruikte methoden per vakgebied 
Rekenen:  

Met Sprongen vooruit (groep 1 t/m 4)  
Pluspunt (groep 3 t/m 8)  
Taal:   
Lijn 3 (groep 3)  

Staal Taal (groep 4 t/m 8)  

mailto:MR.Detol@ckcdrenthe.nl
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Staal Spelling (groep 4 t/m 8)  

Lezen: 
Lekker lezen (groep 4 t/m 8)  
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur:   

Argus Clou  
Engels: 
Combinatie van eigen methode gebaseerd op de leerlijnen Engels en Take it easy (groep 1 t/m 8)  
Muziek: 

Eigen wijs digitaal (groep 1 t/m 8)  
Sociaal emotionele ontwikkeling:  
Kiva (groep 1 t/m 8)  
Godsdienst: 

Trefwoord (groep 1 t/m 8)  
Bewegingsonderwijs: 
Basislessen bewegingsonderwijs (groep 1 t/m 8)  

Kunstzinnige oriëntatie : 
Laat maar zien (groep 1 t/m 8)  
Verkeer: 
Verkeersbladen Veilig verkeer Nederland (groep 3 t/m 8) 

 
• Het voortgezet onderwijs 

Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de plaatsingswijzer 
gecombineerd met de observaties van de leerkracht. Hier rolt een schooladvies uit dat we bespreken 
met de leerling en zijn/haar ouders. Vóór de overstap naar het voortgezet onderwijs heeft de 
leerkracht van groep 8 een warme overdracht met de nieuwe school van elke leerling.   

 
• 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 …  
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting beheert alle 
private bankrekeningen van de school. De ouderbijdragen worden geboekt op een private 

bankrekening en vallen als zodanig ook onder de stichting.  
 
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van een 
ingeschreven leerling van de school. Het bestuur benoemt zijn leden uit bindende voordrachten van 

de ouderraad. De zittingsduur is drie jaar. 
 
• Schoolarts  

De GGD jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de kinderen, ouders 
en medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en 
vaccinaties. 

 
Screening 5 en 10 jarigen 
GGD Drenthe ziet leerlingen niet meer standaard in groep 2 en 7. Het gezondheidsonderzoek wordt 
voortaan gedaan als kinderen 5 en 10 jaar zijn. Hierdoor sluiten ze beter aan op nieuwe inzichten voor 

signalering van visusafwijkingen en groei. Ook wordt hiermee de kans verkleint op het missen van 
leerlingen. Bijvoorbeeld bij het overslaan van een klas of als een leerling nieuw komt op school. 
Het schooljaar 2022-2023 is een overgangsjaar. Daarin wordt het gezondheidsonderzoek nog bij de 5 

jarigen in groep 1 én alle kinderen van groep 2 en groep 7 gedaan. Vanaf schooljaar 2023/2024 is het 
gezondheidsonderzoek alleen nog op de leeftijd van 5 en 10 jaar. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst Jij en Je Gezondheid voor ouders. Het verschil met de 

huidige vragenlijst is dat ouders na het invullen direct digitaal advies ontvangen. Ook kan er worden 
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aangegeven over welke onderwerpen zij in gesprek willen met de jeugdgezondheidszorg. Hierdoor 

kan er beter worden aangesloten op de wensen en behoeften van ouders.  
Voor de 10-jarigen is het onderzoek alleen nog digitaal. Lengte en gewicht wordt gemonitord via de 
vragenlijst. Ouders wordt gevraagd zelf hun kind te wegen en meten en dit in te vullen in de 

vragenlijst. Hierdoor komt er voor de GGD meer ruimte om te handelen naar de signalen die ze van 
ouders en school ontvangen. Er wordt verwacht dat de ontwikkeling van de leerlingen daardoor beter 
in beeld te krijgen is. 
 

De jeugdverpleegkundige is het eerste aanspreekpunt. De jeugdverpleegkundige heeft een centrale 
rol op scholen en wordt voor u als ouder het eerste aanspreekpunt. Als dat nodig is, wordt er een 
jeugdarts bij het vraagstuk betrokken. 
 

• Logopedie 
Wij werken nauw samen met verschillende logopedisten. U kunt via uw huisarts, maar ook via onze 

IB’er of leerkrachten in contact worden gebracht met een logopedist(e) naar keuze. 
 


