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Voorwoord
Hierbij bieden wij u onze kindcentrum gids aan. Op
ons kindcentrum in wording verzorgen wij onderwijs
voor kinderen van 4-13 jaar.
In deze gids leest u informatie over onze school,
als onderdeel van een kindcentrum in wording.
Jarenlang gaan de kinderen dezelfde weg van huis
naar school (het kindcentrum). U vertrouwt uw kind
toe aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten
voor een groot deel van een kinderleven. Een school
(kindcentrum) kies je dan ook met zorg.
De kinderopvang gebeurt op dit moment door
gastouders. Er zijn diverse gastouders in
Valthermond werkzaam, op school is een lijst met
namen van deze ouders beschikbaar.
Voor de opvang van peuters in de voorschool
werken we samen met de Speulstee, die schuin
tegenover de school staat.
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 over onze manier van
werken, voor de resultaten die we halen en bieden
we praktische informatie in een apart katern.
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
Marijke Kardol-van der Boom
CKC Rehoboth
Rooilaan 154
7876GW Valthermond
0599-662367
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Ons kindcentrum
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Wij zijn op weg om een kindcentrum te worden. Dat betekent dat we samen
met gastouders en kinderopvang ervoor gaan zorgen dat kinderen van 0-13
jaar van 7.00 uur tot 19.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang,
ontspanning en eventueel zorg. Dit aanbod gaan wij verzorgen vanuit een
gezamenlijke visie. Door optimale samenwerking zorgen wij ervoor, dat ouders
met een gerust hart hun kind kunnen brengen en dat kinderen met plezier de
dag doorbrengen. Wij vinden dat opvang en onderwijs elkaar versterken als
het gaat om kwaliteit en aanbod. Daarnaast is het een dienstverlening naar
ouders en kinderen.
Op dit moment zijn wij een basisschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Daarnaast verzorgen wij tussen schoolse opvang, TSO.
De rest van de kinderopvang, VSO en BSO is in ontwikkeling.

Visie en missie OPVANG
Kinderopvang is bedoeld om de taak van de
opvoeder gedurende een bepaalde tijd over te
nemen. De opvang is een plaats waar kinderen
elkaar ontmoeten, met elkaar spelen en eten en
andere ervaringen opdoen dan in de thuissituatie.
We besteden aandacht aan de individuele
ontwikkeling en vaardigheden van ieder kind: taal,
spel, zelfstandigheid, omgaan met elkaar, tonen
van respect, ontdekken en omgaan met regels en
grenzen. Ook bieden wij, indien nodig, ondersteuning
bij de opvoeding door het meedenken rond vragen
van ouders over opvoeden en opgroeien. Voor alle
soorten van opvang geldt dat dit zowel kan op
structurele als ﬂexibele en incidentele basis.

Wij willen de kinderen graag een tweede thuis
bieden, een plek waar zij zich prettig en veilig
voelen en waar ouders hun kind met een goed
gevoel naar toe brengen. We zijn ook een plek,
waar kinderen deel kunnen nemen aan allerlei
activiteiten en daarmee ervaringen opdoen met bv.
natuur, cultuur, sport en muziek. Op deze manier
willen we kinderen in hun ontwikkeling stimuleren
en ouders ontlasten. Door het bieden van diverse
services kunnen we ouders faciliteren in het
combineren van werk- en zorgtaken.
Elke opvanglocatie van CKC Drenthe Kinderopvang
gebruikt als uitgangspunt het pedagogische
beleid van CKC Drenthe, met de vier pedagogische
basisdoelen van Riksen-Walraven als leidraad.

1. Het bieden van fysieke en emotionele
veiligheid.
2. Het bevorderen van persoonlijke
competentie van kinderen.
3. Het bevorderen van sociale competentie
van kinderen.
4. Socialisatie door overdracht van normen en
waarden.
In ons pedagogisch werkplan staat onze werkwijze
verwoord.

Kinderopvang
Binnen ons kindcentrum werken samen met
gastouders.

Peuteropvang
Ook voor peuteropvang kunt u gebruik maken van
de gastouders.
Daarnaast is het mogelijk dat kinderen naar de
voorschool gaan, daar werken we samen met
stichting peuterwerk, zij zijn gevestigd in de
Speulstee, dat is dezelfde organisatie als de
vroegere peuterspeelzaal.
Het voorschoolse aanbod kan als kinderopvang
afgenomen worden.

Naschoolse opvang
De gastouders verzorgen de naschoolse opvang. Zodra
de BSO in de school opgezet is hoort u dat van ons.

Visie en missie ONDERWIJS
Wij kijken naar ieder kind.
Voor ons is ieder kind een uniek persoon
met veel mogelijkheden. Wij vinden het onze
verantwoordelijkheid dat elk kind zich optimaal
kan ontwikkelen. Onze zorgstructuur is daarom zo
ingericht dat we goede begeleiding kunnen geven
aan kinderen, die moeite hebben met de leerstof,
maar ook aan kinderen die juist meer uitdaging
nodig hebben.
Daarnaast bieden wij kinderen een veilige omgeving,
een voorwaarde voor kinderen om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Veiligheid betekent voor ons
dat we respectvol omgaan met elkaar.

Wij besteden in ons onderwijsprogramma daarom
veel aandacht aan sociale vaardigheden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultaat
Eensgezindheid
Handelend
Ontwikkeling
Basis veiligheid
Ouder betrokkenheid
Toekomstgericht
Hart voor kinderen

Met het team hebben we nagedacht over onze
Droomschool.
Daarin komt duidelijk naar voren dat het kind
centraal moet staan, wat ook de visie van CKC
Drenthe is. We werken op dit moment volgens
het leerstofjaarklassensysteem en komen
daarbij zoveel mogelijk tegemoet aan de
onderwijsbehoeften van elk kind, door te werken
met drie niveaus. We willen dat elk kind gezien
wordt. Dat geldt tevens voor alle medewerkers,
ouders en andere betrokkenen bij de school.
Samengevat komt dat neer op onderstaande:
• We werken bewust aan de Christelijke normen
en waarden.
• We hebben oog voor verschillen tussen
kinderen.
• We nemen ouders serieus en luisteren naar hen.
• Ons pedagogisch klimaat geeft kinderen een
veilig gevoel.

• We hebben respect voor elkaar.
• We zijn waakzaam tegen negatieve zaken, zoals
pesten en agressie.
• We werken met een taakbrief, die bevordert de
zelfstandigheid en het werken op niveau.
• De leerkrachten werken met een instructietafel,
zodat kinderen die dat kunnen, zelfstandig aan
het werk mogen gaan.
• We werken opbrengstgericht, door het
analyseren van de toetsen bewaken we onze
onderwijskwaliteit.
• We houden kringgesprekken, waarin kinderen
leren naar elkaar te luisteren en zich te uiten.
• Kinderen leren om een boekbespreking en een
presentatie te houden
• We houden een maanopening en een
maandsluiting, waarbij kinderen hun creatieve
kant kunnen laten zien.
• We vinden het belangrijk om
met goede moderne
methoden te
werken.
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Identiteit
De naam Rehoboth, betekent “God heeft ruimte
gegeven”, wij vertalen dat in het feit dat wij
iedereen de ruimte geven om voor ons te kiezen.
We zijn een open christelijk kindcentrum, waar
we onderwijs geven en opvoeden vanuit positieve
christelijke normen en waarden. Iedereen mag zich
welkom voelen, waarbij respect gevraagd wordt
voor onze christelijke identiteit.
We zien om naar anderen en de wereld en dat
willen we kinderen leren. Op school
staan we daarom regelmatig
stil bij belangrijke
levensvragen
en thema’s.
Samen
met de
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kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op de
vraag hoe je iets voor een ander kunt betekenen.
Dat gebeurt aan de hand van verhalen uit de Bijbel,
door mee te doen aan acties van hulporganisaties,
maar ook binnen vakken als wereldoriëntatie. Wij
willen kinderen ook bewust maken van hun bijdrage
aan de leefomgeving. We leren hen zorgvuldig om te
gaan met materialen en betrekken hen regelmatig
bij activiteiten op het gebied van natuur en milieu.

Het gebouw en de omgeving
In 1970 is cbs Rehoboth gebouwd met daarin
de gereformeerde school. De hervormde en de
gereformeerde school fuseerden in 1973 en het
gebouw werd toen uitgebreid met een lokaal en een
kleuterschool.
In 2007 hebben we een, met een lokaal en
speellokaal uitgebreide gerenoveerde school,
heropend.
In 2016 is er een prachtig gezond, natuurlijk
schoolplein aangelegd.
Gezonde kinderen leren beter, er wordt dus veel
gespeeld, maar ook geleerd op het plein. We zijn
er trots op dat we een gezonde school zijn, met
de thema certiﬁcaten voor bewegen en sport,
natuur en milieu. Het thema certiﬁcaat voeding
en welbevinden worden dit schooljaar verlengd.
We werken samen met zorgboerderij het Talent
en vrijwilligers voor het onderhoud van het
plein.

Onze doelen
Wij zijn op weg naar een
kindcentrum. Dat betekent dat
zowel de wettelijke kaders van
onderwijs (kerndoelen) en opvang
(kwaliteitseisen) van toepassing zijn.
Voor het onderwijsaanbod is ons
uitgangspunt dat ieder kind deze kerndoelen
behaalt. 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!

Wettelijke kaders onderwijs
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:
•
•
•
•
•
•

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

Aanmelden onderwijs

Wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang
Kinderopvang (inclusief peuteropvang) moet aan
wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:
• 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.

Wanneer een kind door ouders wordt
aangemeld voor het onderwijs, kan
met de directeur een afspraak gemaakt
worden voor een oriënterend gesprek.
Tijdens dit gesprek kunnen vragen gesteld
worden over ons onderwijsaanbod en de
ondersteuning die wij bieden. Als een ouder
nog niet bekend is op het kindcentrum, wordt
ook een rondleiding gegeven, zodat de ouder
een goed beeld kan vormen van de sfeer en de
inrichting van ons gebouw. Daarna wordt een
aanmeldformulier meegegeven. 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. Het is niet
mogelijk om extra verlof
aan te vragen om op vakantie
te gaan. Een uitzondering
vormt de situatie waarbij extra
vakantieverlof verleend wordt op
grond van de speciﬁeke aard van het
beroep van één van de ouders. De volledige
regelgeving van de Leerplichtwet ligt op
school ter inzage.
Als u zonder toestemming uw kind thuislaat
blijven is de directie verplicht dit te melden aan de
leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een
procesverbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan
de rechtbank u een boete kan opleggen.
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Aantal uren onderwijs per jaar
per groep
In acht jaar tijd moeten de kinderen 7520 uur
onderwijs volgen. Daarbij mag het aantal lesuren in
de onderbouw (groep 1 t/m 4) niet minder dan 3520
zijn en in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) niet minder
dan 4000 uur. In overleg met de oudergeleding van
de MR worden de onderwijstijden hierop afgestemd.
Onze onderwijstijden voldoen aan de
verplichte lesuren zoals hierboven
genoemd.

Ziekmelden onderwijs
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.
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Bij langdurige en/of veelvuldige ziekmelding,
volgen wij het ziekteverzuimprotocol, wat voor alle
scholen van Drenthe is opgesteld.

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

De organisatie
CKC Drenthe

Voor meer informatie: www.ckcdrenthe.nl

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.

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 (9 personen) en een College van
Bestuur. Het College van Bestuur wordt gevormd
door de heer A. Velthuis (voorzitter) en mw. J.J.
Mulder (lid).

Kwaliteitszorg
Regelmatig bekijken directie, team en bestuur
welke veranderingen doorgevoerd moeten worden
ter verbetering van het functioneren van ons
kindcentrum in al haar aspecten. Dit doen we
cyclisch en systematisch. Om het overzichtelijk te
houden, stellen we periodiek een vierjaren plan op.
Dit plan wordt het kindcentrum plan genoemd.

Per onderwerp beschrijven wat we ieder
afzonderlijk jaar willen bereiken, wanneer we dat
doen en wie er verantwoordelijk voor is.
Zowel interne- als externe kanalen leveren
ons informatie voor het maken van dit plan. De
analyse van de informatie leidt tot het stellen van
verbeterpunten en nieuw beleid. Door de jaarlijkse
evaluatie van het plan, blijven we betrokken bij
onze voornemens. We leggen onze resultaten en
afspraken vast en stellen eventuele verbeterpunten
bij. Indien nodig volgt het hele team of een aantal
personeelsleden scholing.

Interne kwaliteitscontrole
Jaarlijks evalueren wij onze beleidsvoornemens.
Om het jaar wordt een tevredenheid-enquête
afgenomen onder kinderen (vanaf groep 5),
ouders en leerkrachten. (Ouders met kinderen
op de opvang worden periodiek via een enquête
bevraagd naar hun bevindingen/de tevredenheid.)
De uitkomsten van deze enquêtes worden,
indien nodig, als verbeterpunt meegenomen
in het kindcentrumplan. Een andere bron voor
interne kwaliteit zijn onze onderwijsresultaten.
Systematisch en cyclisch worden deze resultaten
in teamverband geanalyseerd en, indien nodig,
vertaald naar verbeterpunten. Alle uitkomsten
samen leveren input voor het nieuwe vierjarig
kindcentrumplan.
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Externe kwaliteitscontrole
Eens per vier jaar kan ons onderwijsgedeelte
van het kindcentrum bezocht worden door
de inspecteur van het onderwijs, wat zich
speciﬁek richt op ons onderwijsaanbod. Het
bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit op de kindcentra, zodat het
toezicht vanuit de inspectie begint en eindigt met
een bezoek aan het bestuur. In het toezicht wordt
onderscheid gemaakt tussen de basiskwaliteit (de
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wettelijk vereisten) en de eigen ambities van
kindcentra en bestuur. De inspectie heeft als
wettelijke taak te waarborgen dat de basiskwaliteit
op orde is. Daarnaast stimuleren zij besturen en
kindcentra om hun ambities waar te maken en
mogelijk verdere verbeteringen te realiseren, boven
de basiskwaliteit. Het verhaal van het bestuur
wordt door de inspectie getoetst door het bezoeken
van enkele kindcentra.
Daarnaast worden wij om het jaar bezocht
door onze eigen interne auditteam, met
kwaliteitsverbetering als doel. Leden van dit team
voeren groepsbezoeken uit, verdiepen zich
in onze documenten en voeren in ieder
geval gesprekken met de directie
en IB-er. Aan het einde van de
dag volgt een terugkoppeling
aan het team: wat gaat
goed, wat kan beter
en wat moet beter.
Na aﬂoop zorgt
het auditteam
voor een
verslaglegging
in een
rapportage.

(Onze opvang krijgt jaarlijks een 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.)

Onze kwaliteit
De afgelopen jaren hebben wij vanuit de
verschillende bronnen die informatie geven over
onze kwaliteit, data verzameld. Wij reﬂecteren op
de data en geven, indien nodig, aan op welke wijze
de aanbevelingen worden meegenomen in een
verbetertraject. Informatie hierover vindt u in het
infokatern met praktisch informatie, die jaarlijks
uitkomt.
Resultaten van tevredenheidsonderzoeken
kunt u vinden op de website. De punten
die voor verbetering aangemerkt werden
hebben we opgepakt. Wanneer de nieuwe
tevredenheidsonderzoeken afgenomen
worden zullen we zien of dat gelukt is. De
verkeersveiligheid rondom de school, die vaak
genoemd wordt, zal door de gemeente aangepakt
gaan worden. Het betreft dan met name de
oversteek van het ﬁetspad aan het Zuiderdiep.

Ons team
De directie van het kindcentrum

De leerkracht

De OICT-er

De directie wordt gevormd door de directeur. Met
vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot
de directie.

De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met
hun pedagogische en didactische kennis zijn
zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen zich
ontwikkelen tot een zelfstandig individu dat de
basisvaardigheden beheerst om straks op een
passende plaats in het voortgezet onderwijs verder
te leren.

De Onderwijs Informatie- en
Communicatietechnieker is samen met de
directie en het team verantwoordelijk voor het
computeronderwijs op ons kindcentrum. In het
ICT-plan staat beschreven hoe wij ICT inzetten
bij het onderwijs en de opvang en wat onze
beleidsvoornemens voor de komende periode zijn.
De OICT-er 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.

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 en het coördineren
van de ondersteuning. 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 de zorgzuil.

De onderwijsassistenten en
pedagogische medewerkers
In alle groepen werken wij met een
onderwijsassistente of pedagogisch medewerker.
Zij ondersteunen de leerkracht en helpen kinderen
individueel of in een groepje.
Zo krijgen kinderen extra aandacht en wordt de
leerkracht ontlast.

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 etc. Van
leerkrachten wordt bovendien verwacht dat ze hun
deskundigheid op peil houden.

Vervanging bij ziekte van
leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht wordt er een beroep
gedaan op een invalkracht. Als er geen invalkracht
beschikbaar is, spant de directie zich in om een
andere oplossing te vinden. Is er geen passende
oplossing te vinden, dan zullen de kinderen in het
uiterste geval naar huis worden gestuurd. Ouders
worden hiervan op tijd op de hoogte gesteld.

Stageplaatsen onderwijs

3

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 wordt theorie aan de
praktijk gekoppeld. Wij bieden graag een stageplek
aan onze toekomstige collega’s. Het opleiden van
studenten levert voor ons ook nieuwe inzichten
op. Ook voor de lerarenopleidingen heeft het een
meerwaarde, ze sluiten hierdoor beter aan op wat
er in de praktijk gevraagd wordt.
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De ouders
Ouderbetrokkenheid

4

Visie

Meehelpen:

Wij willen een samenwerkingsgerichte school zijn,
dat betekent:
De school ziet en ervaart ouders als belangrijke
partners.
Algemene kenmerken:
De school bekijkt voortdurend waar ouders kunnen
worden ingeschakeld vanuit hun speciﬁeke
verantwoordelijkheid en probeert de samenwerking
met ouders steeds te verbeteren.

Meedenken:

Niveau ouderbetrokkenheid:
op leerling niveau (bijv. ondersteuning bij huiswerk)
op groepsniveau (bijv. meehelpen met
groepsactiviteiten) op schoolniveau (bijv.
MR, activiteitencommissie, ouderavonden,
klankbordgroep, 10-minutengesprekken)

Meeleven:
Leerkrachten leven zoveel mogelijk proactief mee
met de leerling en zijn ouders, omdat de school
ervan overtuigd is dat dit de ontwikkeling van de
leerling ten goede komt.
Ons pedagogisch klimaat is gebaseerd op de
christelijke normen en waarden. We verwachten dat
ouders daarachter staan.
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Ouders worden
waar mogelijk actief
ingezet. Dit geldt
voor alle activiteiten.
Uiteraard zijn taken en
bevoegdheden volstrekt helder
en neemt de school de beslissingen.

De school is erop gericht samen met ouders
pedagogische en onderwijskundige beleidsstukken
te bespreken en vorm te geven via de MR en de
klankbordgroep.

Meebeslissen:
Binnen heldere kaders beslissen ouders zoveel
mogelijk mee.

Informatie:
School en ouders voorzien elkaar proactief en
tijdig van informatie die nodig is om tot een goede
samenwerking te komen.

Contacten met ouders:
De school is proactief in het aangaan van contacten
met ouders op alle niveaus (leerling-, groeps- en
schoolniveau.

Verder:
De leerkrachten hebben een open houding. De
school is uit op maximale samenwerking met
ouders en vindt formele en informele contacten
belangrijk, Daarbij spreken we onze wensen en
verwachtingen naar elkaar uit.

Wat doen we:
• 1 keer per maand een nieuwsbrief met
algemene informatie.
• 3 keer per jaar een schoolkrant met kinderwerk.
• Een informatieavond aan het begin van het
schooljaar, waarbij een algemeen gedeelte
gevolgd wordt door een kennismaking met de
groepsleerkracht. Die vertelt over het reilen en
zeilen in de groep.
• 3 keer per jaar worden de ouders uitgenodigd
voor een 10 minuten gesprek. De leerlingen van
groep 8 worden het 2e gesprek van 15 minuten
ook verwacht om de schoolkeuze te bespreken.

• 2 keer per jaar krijgen de kinderen een rapport
mee.
• Ouders kunnen in Parnassys de toets resultaten
van hun kinderen bekijken.
• Kijkavond na de projectweken. Ouders komen
met hun kinderen.
• Het organiseren van een open dag voor nieuwe
ouders.
• Feestelijke ouderavond, laatste schooldag e.d.
• Een klassen ouder, die helpt bij het organiseren
van vervoer, verjaardag van de leerkracht e.d.
• Zomervakantie lezen.

Inzet van ouders
Ouders kunnen een actieve bijdrage aan de
kwaliteitsontwikkeling van ons kindcentrum
leveren, door deelname aan diverse organen.
Vanuit het onderwijs gaat het dan om de ouderraad
(OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Vanuit de kinderopvang kunnen ouders lid
worden van de oudercommissie (OC) en centrale
oudercommissie (COC). Hieronder lichten we de
verschillende organen toe:
De OR bestaat uit ouders, (OR, nu nog genaamd de
activiteitencommissie), aangevuld met collega’s uit
de personeelsgeleding. De OR is verantwoordelijk
voor het organiseren van de jaarlijkse activiteiten
zoals, Sinterklaas, Kerstviering, Pasen, nationaal
ontbijt, ophalen oud papier, e.d.

De OR bestaat uit 10 leden. In het ouderportal wordt
regelmatig een oproep gedaan voor nieuwe leden.
De MR praat mee over alles wat met het
onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders 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 behartigt.
De MR bestaat uit een oudergeleding en
een personeelsgeleding, in een gelijke
verhouding. Vacatures voor de MR worden
via het ouderportal verspreid.
De GMR bestaat ook uit een ouderen 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 OC is een
medezeggenschaps-orgaan
in de kinderopvang, waarin
ouders van verschillende

groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak
in de gang van opvang zaken op het kindcentrum
en namens de ouders geeft de OC advies. Vanuit
de OC kan een ouder zitting nemen in de COC van
CKC Drenthe Kinderopvang die overlegt met de
directeur kinderopvang en adviseert over beleid dat
organisatie breed wordt ingevoerd. Nieuwe ouders
kunnen zich aanmelden voor de OC of COC, zij
kunnen contact opnemen met de voorzitter van de
oudercommissie van
de locatie.
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Vrijwillige ouderbijdrage
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 het kindcentrum geen
bekostiging ontvangt van de Rijksoverheid. De
kosten van deze activiteiten worden betaald uit de
opbrengsten van het oud papier.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp vragen wij
wel een ouderbijdrage. De jaarlijkse ouderbijdrage
is € 40 per kind per jaar. U kunt uw bijdrage
overmaken op het rekeningnummer dat in het
infokatern staat.
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TSO
Tussen Schoolse Opvang
Voor de TSO betaalt elk gezin €60 per jaar. Hiervan
betalen wij de vrijwilligers vergoeding voor het
toezicht tijdens de middagpauze.
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.

Privacy wetgeving
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze
kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement,
wat met instemming van de GMR is vastgesteld en
ter inzage op het kindcentrum ligt. De gegevens die
over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens
als dat nodig is voor het leren en begeleiden
van onze kinderen en voor de organisatie die
daarvoor nodig is. In het privacyreglement
kunt u precies lezen wat voor ons
kindcentrum de doelen zijn voor de
registratie van persoonsgegevens.
De meeste gegevens ontvangen
wij van ouders bij de inschrijving
op ons kindcentrum. Hieronder
noemen we in het kort een
aantal onderdelen uit het
privacyreglement.

Leerkrachten
en ondersteunend
personeel registreren
gegevens over de kinderen,
zoals cijfers en vorderingen. Soms worden
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat
nodig voor de juiste begeleiding van een kind, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
In verband met de identiteit van ons kindcentrum,
willen wij graag de geloofsovertuiging registreren
zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs
rekening mee kunnen houden, maar het geven van
deze informatie is niet verplicht.
De kind gegevens worden opgeslagen in onze
digitale administratiesysteem. Deze programma’s
zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is
beperkt tot medewerkers van ons kindcentrum.
Omdat wij onderdeel uitmaken van CKC Drenthe,
worden (een beperkt aantal) kind gegevens
gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
administratie.

Tijdens de lessen maken wij
gebruik van een aantal digitale
leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens
nodig om bijvoorbeeld een kind te
kunnen identiﬁceren als dat inlogt. Wij
hebben met de leveranciers duidelijke
afspraken gemaakt over de gegevens die ze van
ons krijgen. De leverancier mag de kind gegevens
alleen gebruiken als wij daar toestemming voor
geven, zodat misbruik van die informatie door de
leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en
over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden.
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant 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 schooldirecteur.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook
op een kindcentrum kunnen klachten voorkomen.
We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel
mogelijk binnen de muren opgelost worden via
de leerkracht, pedagogische medewerker of de
directie. Voor klachten waar geen oplossing voor
wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling
opgesteld, wat op het kindcentrum ter inzage ligt.

Volgens de klachtenregeling zullen ouders
in de meeste gevallen met hun klacht eerst
terechtkomen bij de contactpersoon van onze
school: Anja Huijing, intern begeleider.
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. dhr. B. Krijgsheld, voorzitter
Postbus 167
9400 AD Assen
klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
Naast de eigen klachtencommissie zijn er de
volgende commissies:
De Commissie van beroep funderend onderwijs voor
behandeling van klachten van werknemers tegen
besluiten van hun werkgevers.
De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor
behandeling van medezeggenschapgeschillen
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
onderwijsaanbod zijn zeer ingrijpende maatregelen
om ernstig wangedrag bij te sturen. Bij uitzondering
zal dit plaatsvinden. Schorsing kan maximaal vijf
aaneengesloten schooldagen, de toegang tot het
onderwijsaanbod wordt dan tijdelijk ontzegd. Het
besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met
opgave van redenen meegedeeld aan ouders.
Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing.
Bij schorsing wordt door de directie de inspectie
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.
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Veiligheid en
arbeidsomstandigheden
Als kindcentrum willen wij de veiligheid
voor kinderen, leerkrachten en ouders
garanderen. Hiervoor wordt regelmatig voor het
onderwijsgedeelte een risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er wordt dan gekeken
naar de veiligheid van het gebouw, het meubilair
en de arbeidsomstandigheden. De eventuele
verbeterpunten uit de RI&E, worden door de directie
opgenomen in het kindcentrum plan.
De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd
door de GGD, in opdracht van de gemeente. Naast
het moeten voldoen aan de wettelijke eisen kijkt
de GGD ook naar veiligheid in en om het gebouw,
de hygiëne, de groepssamenstelling, geschoold
personeel, ziektebeleid en VVE. De opvang verwoord
de eventuele verbeterpunten in het veiligheidsen gezondheidsplan dat ter inzage ligt op het
kindcentrum.
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 allen die bij het kindcentrum
zijn betrokken, een sociaal-emotionele veiligheid
bieden. Hiervoor geldt een gedragsprotocol voor
zowel leerkrachten, pedagogische medewerkers,
kinderen als alle andere betrokkenen bij CKC
Drenthe.
Daarnaast hebben we voor het onderwijsgedeelte
veiligheidsbeleid ingevoerd, bestaande uit een
anti-pestprotocol, een anti-pest-coördinator, een
incidentenregistratie en een jaarlijkse monitoring
van leerlingen. Tijdens de lessen besteden we
regelmatig aandacht aan de sociale omgang met
elkaar. Hiervoor gebruiken we de methode <..>
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 stoel
verhogers (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.

Het onderwijs
Wat leren kinderen
De ontwikkeling van het jonge kind verloopt
wisselend en voor ieder kind anders. Wij vinden het
belangrijk om in groep 1 en 2 de kinderen de tijd en
de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen.
De leerkracht stimuleert, begeleidt en zorgt
ervoor dat kinderen zich betrokken voelen bij de
activiteiten en daar volop plezier aan beleven.
Er wordt gewerkt met thema’s en de leerkracht
gaat in op de eigen inbreng van het kind.
De leerkracht volgt de ontwikkeling door middel
van een observatie systeem, Bosos.
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt volgens het
leerstofjaarklassensysteem. In een schooljaar
wordt gewerkt met een methode.
Het is echter niet altijd zo, dat alle kinderen alle
leerstof doorwerken. De basisstof is voor iedereen
en er is herhalings- en verrijkingsstof.
In groep 3 wordt net als bij de kleuters met een
planbord gewerkt.
Vanaf groep 4 leren kinderen om met een taakbrief
te werken. Op de taakbrief staat de planning.
Naarmate de kinderen zelfstandiger kunnen werken
mogen ze zelf bepalen waaraan ze wanneer werken.
Als het nodig is wordt de taakbrief aangepast aan
het individuele kind.
De instructielessen worden gezamenlijk gevolgd,
waarbij gewerkt wordt in drie lagen. Plus-, basisen verlengde instructiegroep.

In de
zorgzuil
wordt
genoteerd
welk kind in welke
groep zit en wat de
onderwijsbehoefte is.

Wat kinderen thuis doen
Groep 1 en 2
Boekenpret, elke week krijgen de kinderen een
prentenboek mee naar huis. Voorlezen is heel
belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.
In het kader van Boekenpret wordt ook gewerkt met
een speelboek, waarmee ouders thuis aan de slag
kunnen. Na een voorlichting krijgen de kinderen een
prentenboek met een werkboek mee naar huis.
Groep 3
Met ouders worden soms afspraken gemaakt om
iets thuis te oefenen.
Vanaf groep 3 krijgen kinderen wisselrijtjes van de
veilig en vlot boekjes mee. Soms rekenwerk. In de
volgende groepen komt er steeds wat bij.

Groep 4
De woorden van het dictee, de tafels van 1 t/m 5
en 10. En er wordt gestart met het geven van een
presentatie.
Groep 5
De andere tafels.
Geschiedenis samenvatting voor een proefwerk.
De eerste topograﬁe voor aardrijkskunde. En een
presentatie en een boekbespreking.

5

Groep 6
Aardrijkskunde
Groep 7
Engels
Groep 8
werkwoordspelling en spreekwoorden.
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Beleid gezonde voeding
Gezondheid vinden we belangrijk op onze school.
Daar hoort ook gezonde voeding bij. Met onze
schoolafspraken willen we bijdragen aan een
gezonde ontwikkeling van kinderen.

• Vruchtensappen bevatten vaak veel suikers
en dus calorieën, dit geldt ook voor frisdrank,
chocolademelk en veel yoghurtdrankjes.
• Energiedrankjes en frisdrank zijn niet
toegestaan.

Gezonde voeding op CKC Rehoboth

Nationaal schoolontbijt

We willen graag dat kinderen alle dagen gezonde
pauze happen, drinken en lunchpakketten
meenemen.
Wel: brood, fruit en groente
Wel: water, een beker met halfvolle zuivel of
ongesuikerd drinken.

• We doen mee aan het nationaal schoolontbijt,
omdat we willen laten zien dat een ontbijt een
goede start van de dag is. Het is van belang voor
een goede concentratie.

Tips voor een gezonde pauzehap of
lunch:

Bijzondere activiteiten
Gezonde school en voeding
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond
opgroeien, daarom hebben wij het label gezonde
school behaald.
Voor voeding hebben wij beleid gemaakt, dat
betekent dat wij daar beleid op hebben gemaakt,
dat goedgekeurd is door de MR.
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• Fruit, paprika, komkommer, tomaatjes.
• Denk erbij na dat het voor uw kind niet te groot
of te veel moet zijn.
• Bruinbrood met halvarine en gezond beleg; kaas,
worst, appelstroop e.d.
• U Kunt ook fruit of gesneden rauwe groente,
zoals komkommer of tomaat, toevoegen aan
de lunchtrommel. Dat is gezond en bevat weinig
calorieën. Uw kind krijgt zo meteen een portie
van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
groente en fruit.

Drinken
• Halfvolle melk, karnemelk, ongezoet drinken,
water kan op school altijd gepakt worden.
Op warme zomerdagen is het belangrijk dat uw
kind veel drinkt.

“Schoolgruiten”
Van dinsdag t/m donderdag krijgen alle kinderen
gratis fruit van het Europees “schoolgruiten”
programma. De periode wordt meegedeeld in
de nieuwsbrief. Als de gratis fruit verstrekking
stopt gaan we door met het eten van “gruiten”. We
gaan ervanuit dat u dan zelf fruit en/of groente
meegeeft.

Trakteren
Trakteren is leuk en dat kan al met een kleine
traktatie die gezond is en niet veel hoeft te kosten.
Je kan denken aan:
• Kleine porties versierd fruit, bijvoorbeeld
appel, mandarijn of groente, zoals
worteltjes, reepjes paprika e.d.
• Kleine porties van producten
die niet te vet of te zoet
zijn, zoals doosje
rozijnen,
soepstengels,

rijstwafels, plak ontbijtkoek of mini eierkoek.
• Kleine goedkope cadeautjes, zoals gummetjes,
stickers, plaktattoos, knikkers e.d.
De leerkracht doet gewoon met de groep mee en
voor de andere leerkrachten is er geen traktatie
nodig.

Maandopening

Verkeersouders

Elke maand beginnen we gezamenlijk en leidt
een leerkracht de maandopening. Er wordt een
spiegelverhaal vertelt, waarin wordt uitgelegd waar
de godsdienstige vorming die maand over gaat.

Er zijn twee ouders die
zich bezighouden met
de verkeersveiligheid.
Ze regelen dat
er elke dag
verkeersbrigadiers
staan, zodat de
kinderen het
Zuiderdiep veilig over
kunnen steken. De
brigadiers staan er vanaf
8.15 uur en na schooltijd.
Jaarlijks regelen ze een
ﬁetscontrole en werken mee
aan het verkeersexamen en
andere activiteiten.

Maandsluiting
Ook op schoolniveau gaan we gezond trakteren.
Op internet zijn leuke ideeën te vinden over
traktaties:
• www.gezondtrakteren.nl
• www.voedingscentrum.nl/mijn-kind-en-ik/
naar-school/trakteren
• www.lekkerﬁtopschool.nl/ouders/
gezondtrakteren
• www.gezondeschool.nl

Onderwijs
Met onze methode “Leefwereld” besteden we
aandacht aan gezonde voeding. Ook geven we de
lessen uit de les kist “Smaaklessen”.

Engels
Vanaf groep 1 krijgen de
kinderen Engels.

Elke groep verzorgt één keer in het jaar een
creatieve maandsluiting. De ouders van de
betreffende groep worden daarvoor uitgenodigd.

Verkeerveiligheidslabel
Sinds juni 2010 hebben wij het verkeersveiligheidslabel. Elke drie jaar wordt er gekeken of we de
dingen die vereist zijn nog doen. In 2018 is het label
ook weer toegekend.
Omdat de verkeerssituatie rondom school erg
druk is hebben we onderling afgesproken om
eenrichtingverkeer aan te houden,
Dat doe we volgens onderstaan schema.

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 bewegen de kinderen elke
dag, buiten of in het speellokaal.
Voor de lessen in het speellokaal vragen wij u
om uw kind aan het begin van het schooljaar
gymschoentjes, voorzien van de naam, mee te
geven. Graag met elastiek of klittenband.
Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar ’t Brughuus,
waar ze één keer per week les krijgen van een
vakleerkracht. De tweede les wordt verzorgd door
de leerkracht.
Groep 3 en 4 krijgen de tweede les in het
speellokaal.
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Mobiele telefoon
Meenemen mag, maar op school is het
gebruik niet toegestaan!

Projectweken

Logopedie
Na een screening of op verzoek van de leerkracht
kan een kind in aanmerking komen voor logopedie.
Dit wordt met ouders overlegd. Het is mogelijk dat
de logopediste onder schooltijd op school omt.

Luizencontrole
Na een vakantie controleren een aantal ouders
op hoofdluis. Mocht er bij uw kind hoofdluis
geconstateerd worden dan wordt u daarover gebeld.

Vieringen van de Christelijke
feestdagen
Het Kerstfeest wordt in de laatste week voor de
Kerstvakantie op een avond gevierd. De ouders
worden daarvoor uitgenodigd.
Pasen vieren we met de kinderen onder schooltijd,
na aﬂoop eten we samen. De kinderen krijgen de
liturgie mee naar huis.
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De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor
elkaar een cadeautje. Ze maken een surprise en een
gedicht.

Jaarplanner

We houden jaarlijks projectweken, soms vallen ze
samen met de Kinderboekenweek. Aan het eind is er
een kijkavond voor ouders en belangstellenden.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een info
katern met praktische informatie. De schoolgids
wordt voor meerdere jaren uitgegeven.

Schoolreizen

Actief burgerschap en sociale
integratie

Groep 1 t/m 4 gaat samen naar een bestemming in
de buurt.
Groep 5 t/m 8 gaan op schoolkamp.
Waarom gaan we met groep 5 t/m 8?
• Alle leerkrachten gaan mee (groep 1 t/m 4 zijn
dan vrij)
• Het is teambuilding voor kinderen en
leerkrachten
• We kunnen een goed programma in elkaar
zetten waarbij we zowel educatief als
recreatief bezig zijn.

Sponsoractie
Elke maandagmorgen kunnen kinderen geld
meenemen voor een goed doel. We kiezen elk jaar
een nieuw doel uit.

Sinterklaasfeest
Elk jaar bezoekt Sinterklaas onze school. We
starten gezamenlijk met alle kinderen, daarna komt
hij langs in de groepen 1 t/m 4.

Om de kinderen voor te bereiden op goed
burgerschap hebben wij een programma afgestemd
op de groepen, dat past bij de leeftijd.
Zo hebben we een leerlingenraad, die bestaat
uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Elk jaar
houden we op Prinsjesdag verkiezingen
voor de leerlingenraad.
Meer over Burgerschap kunt u op
onze website vinden.

Nieuwsbrief en
schoolkrant
Elke maand ontvangt u een
nieuwsbrief.
Voor de Kerstvakantie,
Pasen en de
Zomervakantie staat het
nieuws in de schoolkrant,
waarin ook veel werk van
de kinderen staat.

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 en de pedagogische medewerkers over
het aanbod en de werkwijze in de opvang en de
kleutergroepen. Voor een doorgaande lijn is het
wenselijk als informatie over de ontwikkeling
van het kind vanuit de opvang mag worden
doorgegeven aan het basisonderwijs.
Ouders moeten hiervoor
toestemming geven.

Vanaf groep 1 volgen wij de leerresultaten iedere
dag in het gemaakte werk, vanaf groep 3, om de
zoveel weken met toetsen van de methode en twee
keer per jaar met een aantal landelijk genormeerde
toetsen. Al deze gegevens leggen we vast in een
dossier, het zogenaamde leerlingvolgsysteem. Ook
volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen. Het observatiemodel van de kinderopvang
sluit aan op het leerlingvolgsysteem, waardoor er
een doorgaande lijn ontstaat.

Passend onderwijs
In het dagelijks contact, uit observaties en toets
opbrengsten zien wij de ontwikkeling van alle
kinderen. 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.
Binnen de basisondersteuning kan de leerkracht
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 interventies van de
leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de IBer worden ingeschakeld.

Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke
mogelijkheden wij binnen de basisondersteuning
kunnen bieden. In ons ondersteuningsproﬁel staat
deze basisondersteuning beschreven, evenals
de grenzen in ons aanbod. Voor de inhoud van dit
proﬁel verwijzen wij u naar onze website.

Sociale emotionele ontwikkeling
Visie, kernwaarden, werkwijzen, registratievormen,
methode etc
We vinden het belangrijk dat we weten hoe
kinderen zich voelen op school. Daarom vullen de
leerkrachten een observatielijst in, “Zien”.
Vanaf groep 5 vullen de kinderen zelf ook een
lijst in. De leerkrachten en de IB-er bekijken de
uitkomsten en ondernemen waar nodig actie. We
vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig
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en goed voelen op school, want alleen dan kunnen
ze zich goed ontwikkelen. De inspectie vraagt één
keer per jaar om uitwisseling van deze gegevens. Op
een school waar het niet goed gaat grijpt zij in.
We werken met de methode Rots en Water, waarbij
kinderen leren om voor zichzelf op te komen en
elkaar en volwassenen te respecteren.
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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 Expertise Team 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
aantal kindcentra. Tussen het ET-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 daarop
aan te sluiten begeleiding door de leerkracht. Ook
kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners
worden ingeschakeld (maatschappelijk werk,
jeugdgezondheidszorg etc).
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Op het moment dat onze
basisondersteuning niet
meer passend is voor
uw kind, wordt in
gezamenlijkheid
met ouders
gekeken naar
mogelijkheden
voor extra
ondersteuning
in het

speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal
onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten
bij het Samenwerkings-verband (SWV) 22.02.
Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in de
gemeente Borger-Odoorn en Emmen zijn in dit SWV
vertegenwoordigd. De schoolbesturen werken nauw
samen, met als doel optimale ondersteuning aan
ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar
te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en SO
aangesloten.

meerdere gebieden. Doublure wordt alleen
toegepast als de verwachting is dat het kind zich
hierdoor beter zal ontwikkelen. Als het overleg
tussen ouders en leerkrachten niet het gewenste
resultaat oplevert, dan neemt de schooldirectie
uiteindelijk de beslissing rond de plaatsing. Ons
beleid overgangsnormen ligt op het kindcentrum
ter inzage.

Voor een plaatsing in het SBO of SO
moeten wij, samen met de ouders een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen
bij de Commissie van Advies van het
samenwerkingsverband. Meer informatie over het
SWV is te vinden op www.swv2202.nl

In Borger-Odoorn zijn drie sociale teams, waar
ouders/verzorgers terecht kunnen met vragen over
hulp en ondersteuning, opvoeding en opgroeien. De
medewerkers van het sociaal team zijn er om mee
te denken.

Doublure / overgangsnormen
Tijdens het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen, kan het zijn dat een kind in de didactische
of sociaal emotionele ontwikkeling 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 overlegt wat
beter is voor het kind: doorstromen met een
aangepast programma of nog een jaar in dezelfde
groep (doublure). Wanneer er wordt besloten
dat een kind doubleert (zitten blijft) is dat altijd
gebaseerd op problemen of achterstanden op

Sociaal Team

Sociaal team het Veenland
Bezoekadres: MFA Noorderbreedte
Noorderdiep 137, 9521 BC Nieuw-Buinen
E. hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl

Sociaal team de Monden
Bezoekadres: MFA t Brughuus
Vrijheidslaan 11, 7876 GJ Valthermond
E. demonden@socialeteamsborgerodoorn.nl

Sociaal team de Hondsrug
Bezoekadres: MFA Het Hunzehuys
Molenstraat 3f, 9531 CH Borger
E. dehondsrug@socialeteamsborgerodoorn.nl

Namen en adressen
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en
dichtbij
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig
met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op
de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af,
maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen.
De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft
advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding
van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind
bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen
of om grote zorgen.

Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ ,
jeugdverpleegkundige en jeugdarts, helpt u bij
vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast hebben wij overleg met de school op
het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij
samen met de intern begeleider. De assistent voert
het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in
groep 2 en groep 7.

Het gezondheidsonderzoek bestaat
uit:
• het invullen van een vragenlijst
via Mijn Kinddossier door ouders
• het meten van lengte, gewicht en
controle van de ogen en het
gehoor van uw kind.
Via ons ouderportaal ontvangt u
het verzoek om een vragenlijst
in te vullen.

In dit ouderportaal, welke te benaderen is via
www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie
over de gezondheid, ontwikkeling, groei en
opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van
12 jaar.

Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of
opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen.
Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken
graag met u mee. U kunt ons bellen voor een
telefonisch advies of voor een afspraak op het
spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.
Contact met de jgz Stel uw vraag via ons mailadres
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld daarin de naam,
geboortedatum en de school van uw kind.
U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur
bellen naar 088-2460246.

CKC Drenthe
Groningerstraat 96
9402 LL Assen
0592-346801
Postbus 167
9400 AD Assen

Gemeente Borger-Odoorn
Leerplichtambtenaar
Telefoon 140591
Administratie-MO@Borger-odoorn.nl

Inspectie
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
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Vragen over het onderwijs: 0800-8051
Klachtenmelding over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld:
Meldpunt Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
(lokaal tarief)

Fotograﬁe: Jolanda Willig
Vormgeving: Alfred van Oosten

23

24

CKC Rehoboth | Rooilaan 154 - 7876GW Valthermond | 0599-662367

