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SCHOOLGIDS CBS DE SCHUTSE
EEN WOORD VOORAF
Voor u ligt een nieuwe uitgave van de schoolgids van “De Schutse”.
In deze gids vindt u de belangrijkste algemene informatie over de school.
De schoolgids is bestemd voor de ouders van onze leerlingen, maar wil ook graag ouders informeren, die nog geen ervaring hebben met onze school en op zoek zijn naar een school voor hun
kind(eren).
Met name voor deze ouders hebben we geprobeerd in deze gids een beeld te schetsen van onze
school. Dat kan alleen maar een heel beperkt beeld zijn.
Het zegt wel iets over onze doelstellingen, werkwijze. maar nog niets bijvoorbeeld over de sfeer
op school, de omgang tussen leerkrachten, kinderen en ouders en alle verdere dingen, die deze
school zo bijzonder maakt.
Voor een daadwerkelijke schoolkeuze is het dan ook aan te bevelen om, naast het lezen van deze
gids, de school te bezoeken en een gesprek te hebben met de directeur en of een van de andere
leerkrachten. U bent van harte welkom!
Naast deze gids geven wij een schooljaarkalender uit voor de ouders van onze kinderen en andere
belangstellenden. Daarin staan de concrete gegevens over bijv. de activiteiten in het betreffende
schooljaar, namen commissieleden, groepsindeling, vakantierooster, en dergelijke.
Tot slot:
Deze schoolgids wordt herschreven wanneer blijkt dat gegevens niet meer kloppen. Dit kan
betekenen, dat de gids dus weer een aantal jaren van kracht blijft.
Het is vast zo, dat wij hier en daar nog iets vergeten hebben om te vermelden. In dat geval vragen
we u vriendelijk om ons daarop te wijzen, zodat we dat in een volgende uitgave kunnen aanvullen
Opm. Daar waar in deze gids gesproken wordt over ouders, bedoelen we in de voorkomende
gevallen natuurlijk ook de verzorgers.
Met vriendelijke groet,
Team CBS de Schutse
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1 DE SCHOOL

“De Schutse” is een christelijke basisschool, die onderdeel is van
de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Coevorden.
Het postadres van de Vereniging is: Van Pallandtlaan 7-9, 7742 WJ Coevorden
Wanneer de ouders zich kunnen vinden in de doelstellingen, identiteit en werkwijze van de school
is in principe ieder kind welkom.
Algemene gegevens:
Adres van de school:
		
Telefoonnummer:
Email-adres
Directeur:
Email-adres:
Website v.d. school:

Paardelandsdrift 9
7854 PR Aalden
0591-371898
info@cbsdeschutse.nl
M.R.Tetelepta
directie@cbsdeschutse.nl
www.cbsdeschutse.nl

De Schutse staat aan de rand van het dorp Aalden en maakt deel uit van het multifunctionele gebouw De Aelder Meent.
De leerlingen komen niet alleen uit Aalden, maar ook uit Zweeloo, Meppen, Wezup, Benneveld en
het Aelderveld.
Er zitten op dit moment 46 leerlingen op school
Er zijn 6 leerkrachten verbonden aan de school. Alle leerkrachten staan één of meerdere dagen
van de week voor een groep. Speciale taken hebben de directeur, de intern begeleider (voor de
zorgverbreding) en de I.C.T.- coordinator .
Alle basisgroepen zijn gecombineerd – groep 1/2/3, 4/5 en 6/7/8.
Het schoolgebouw aan de Paardelandsdrift bestaat uit 5 lesruimtes: 1 speellokaal,
1 kleuterlokaal en 3 leslokalen. Naast de lesruimtes zijn er verschillende kleine ruimtes, o.a. keuken, kopieerruimte, personeelskamer, kamer voor de directeur, kamer voor de intern begeleider en
de remedial teaching. Centraal ligt het leerplein, die gebruikt wordt voor allerlei activiteiten. Er zijn
geen drempels in de school.
Er is een Bibliotheek op School; deze voorziening wordt gezamenlijk gebruikt met OBS De Anwende.
Er is een grote buitenspeelplaats met bijvoorbeeld. een voetbalveldje, zandbak en speelwerktuigen, die regelmatig goed gecontroleerd worden op hun deugdelijkheid.
Op het plein is een verkeerscircuit aangebracht, waarop de kinderen kunnen
oefenen in verschillende verkeerssituaties.
Voor lichamelijke oefening maken we vanaf groep 3 gebruik van de Sportzaal in De Aelder Meent.
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2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
De Schutse is een christelijke basisschool.
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom. Het Christelijke geloof heeft te maken met de praktijk van alledag. We maken allemaal dagelijks dezelfde dingen mee,
worden met dezelfde gebeurtenissen geconfronteerd als iedereen. We willen die feiten en gebeurtenissen plaatsen in de context van ons geloof.
Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging zijn we ervan overtuigd dat ieder kind mag zijn zoals het
is. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. Dat betekent dat de kinderen moeten leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. “Je gaat zo met
een ander om zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat” is een belangrijke regel op onze school.
Ieder mens is waardevol en heeft als zodanig recht op waardering. We proberen de kinderen ook
verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in
dezelfde wijk woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld
kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Soms ben je voor hulp heel erg afhankelijk van elkaar. Om die hulp te kunnen verlenen moet je al op jonge leeftijd leren dat mensen in deze
maatschappij niet op “eilandjes” leven, maar dat jij ook mede verantwoordelijk bent voor het welzijn
van je naaste.
Op basis van wederzijds respect staan wij open voor kinderen en ouders met een andere culturele of
religieuze achtergrond.
2.1 Visie
Centraal in de toekomstvisie op onze school staat dat er meer recht moet worden gedaan aan verschillen. Dit betreft enerzijds verschillen tussen kinderen in de breedste zin van het woord en anderzijds
verschillen tussen teamleden
In onze maatschappij constateren wij een steeds verdergaande individualisering, een op het individu
gerichte benadering. Als school, deel uitmakend van die maatschappij, mogen we deze ontwikkeling niet
negeren. Dit betekent niet dat wij geen oog zouden hebben voor de sociale omgang tussen mensen.
Integendeel, juist in een op het individu gerichte maatschappij, zal de school een breed en evenwichtig
aanbod, met daarin een duidelijke sociale component, moeten aanbieden.
Tevens noemen we nadrukkelijk dat die maatschappij meer is dan alleen de naaste omgeving, maar ook
een multi-culturele samenleving in een internationale context.
Hiernaast constateren wij dat kinderen en volwassenen verschillende kwaliteiten hebben en op verschillende wijze leren. Hieraan moet ons inziens recht worden gedaan, met inachtneming van de wettelijk
vastgelegde eisen en kerndoelen.
Zowel voor leerkrachten wat betreft vaardigheden als de organisatie van ons onderwijs heeft dit gevolgen. Bij de leerkrachten zal naast de instructievaardigheden een groot beroep worden gedaan op begeleidende en coachende vaardigheden. Zij zullen moeten kunnen functioneren in een organisatie waarin
het begrip differentiatie centraal staat.
Dit vraagt ook vertrouwen in ontwikkelingsbehoefte en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en een
positieve attitude ten opzichte van interesse en motivatie van kinderen.
Het ontwikkelen van vaardigheden met gebruikmaking van alle moderne communicatiemiddelen is een
afgeleide hiervan.
De organisatie van het onderwijs zal de differentiatiebehoefte moeten faciliteren. Dit betekent dat binnen
de organisatie er mogelijkheden moeten komen voor specialisatie van leerkrachten en mogelijkheden
voor leerlingen om aan hun ontwikkelingsbehoefte en interesse tegemoet te komen.
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Visie op leren van kinderen
Kinderen moeten hun eigen kwaliteiten (leren) gebruiken. Duidelijk moet zijn waarop kinderen zich
(moeten) richten in hun leerproces (keuzemogelijkheden), ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen
met inachtneming van de wettelijke eisen en de kerndoelen.
Er is een volgsysteem nodig om de ontwikkeling van hun kwaliteiten duidelijk te krijgen. De huidige
vormen van verslaglegging zijn onvoldoende. Bij verslaglegging denken we ook aan instrumenten als
portfolio en zelfbeoordeling van de leerlingen zelf.
Belangrijk is het actief leren, leerlingen moeten doorlopend worden uitgedaagd, zelfstandig werken en
leren zijn daarbij basisvoorwaarden.En interesse van leerlingen in bepaalde onderwerpen zal worden
gestimuleerd.
De basisvaardigheden moeten wel aangeleerd worden, niet altijd volgens een vaste methode, en
methodieken gebruiken die passen bij de leerstijl van de leerlingen.
Leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen, zelfverantwoordelijk De leerkrachten werken in
bouwen en dragen per bouw een gezamenlijke verantwoordelijk voor de leerlingen in de bouw. Wel
is elke leerkracht gebonden aan een stamgroep waar hij/zij een specifieke verantwoordelijkheid voor
heeft. Teamteaching binnen de bouw zal worden gestimuleerd. Dit betekent dat leerkrachten worden
uitgedaagd na te denken over een zekere vorm van specialisatie en voorkeuren.
Alle aspecten van ontwikkeling moeten goed in beeld worden gehouden. Dit betekent een veelvuldig
overleg binnen de bouw met nadruk op inhoudelijke vormgeving en collegiale ondersteuning.
Zelfreflectie is daarbij belangrijk. Mensen moeten kunnen spiegelen. Ieder neemt deel aan collegiale
consultatie.
Naast leerkrachten worden onderwijsondersteuners ingezet. Dit gebeurt planmatig in een rooster met
vastgestelde taken.
Vakleerkrachten kunnen worden ingezet. Te denken valt aan lichamelijke ontwikkeling en creatieve
ontwikkeling.
De school kent een schoolcoach met betrekking tot nieuwe leerkrachten en studenten.
Er is een samenhangend geheel van diverse gesprekken gericht op ontwikkeling en beoordeling van
leerkrachten.
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2.2 Teamonderwijs op Maat
Vanuit bovenstaande visie heeft cbs De Schutse in 2014-2015 gekozen voor de implementatie van het
onderwijskundige concept: Teamonderwijs Op Maat (T.O.M): Onderwijs Anders, ontwikkeld door de
KPC Groep. In 2014-2015 volgde de school bij deze onderwijsbegeleidingsdienst het traject “ Schutse
2.0 ” .
TOM: Onderwijs Anders is een integrale aanpak voor onderwijskundige verandering en vernieuwing.
Het geeft invulling aan eigentijds onderwijs en komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Het concept geeft ons de ruimte om onze visie op onderwijs gestalte te geven.
Vier pijlers staan centraal binnen dit concept:
- inzet van personeel
- organisatie
- leeromgeving
- leerinhoud
Daaromheen ligt de TOM- schil: het proces van verandering.
Teamonderwijs Op Maat (TOM) geeft invulling, richting en ondersteuning aan onderwijs van deze tijd.
Vanuit het ontwikkelingsgericht werken levert TOM onderwijs op maat, meer individuele aandacht voor
leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.
Bij de inzet van het personeel kijken we naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten van alle
mensen die er werken.
Hierbij gaat het ook om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig?
Met welke kwalificaties en competenties?
Een leerkracht is naast een leerkracht die instructies geeft, een begeleider en een specialist op zijn of
haar terrein.
In de organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven en is het onderwijs afgestemd op
de leerbehoeften van de leerlingen. We leren met ons hoofd, het hart en onze handen.
In de leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van
ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Hoe zijn de
werkplekken voor de leerlingen ingericht? Bij leerinhoud richten we ons erop de kinderen onderwijs
op maat te bieden waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de kinderen in
een veilig klimaat.
2.3 Uitgangspunten
Vanuit onze visie noemen we drie uitgangspunten die voor het onderwijs op cbs De Schutse belangrijk
zijn:
levensbeschouwelijk: respect, vertrouwen, uitdaging en verantwoordelijkheid
pedagogisch: 		
relatie, competentie en autonomie
onderwijskundig:
interactie, instructie en organisatie
“Je gaat zo met een ander om zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat” is een belangrijke regel
op onze school. Ieder mens is waardevol en heeft als zodanig recht op waardering. We proberen de
kinderen ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school
zit, dat je in dezelfde wijk woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in
de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Soms ben je voor hulp heel erg
afhankelijk van elkaar. Om die hulp te kunnen verlenen moet je al op jonge leeftijd leren dat mensen in
deze maatschappij niet op “eilandjes” leven, maar dat jij ook mede verantwoordelijk bent voor het welzijn
van je naaste.
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2.4 Prioriteiten
In onze schoolorganisatie streven wij er telkens naar het onderwijs op een hoger plan te brengen. De
komende jaren willen we vooral aandacht geven aan:
- het optimaliseren van het taal-, lees- en rekenonderwijs;
- zorg op maat: onderwijs afstemmen op de behoefte van het kind;
- ontwikkelingsgericht onderwijs doorvoeren;
- vormgeven aan interactief onderwijs;
- betekenisvol leren in een uitdagende omgeving.
2.5 Het klimaat van de school
We vinden het belangrijk, dat kinderen zich veilig voelen op school. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.
Om een veilig en ordelijk schoolklimaat te scheppen gelden er regels op school. Orde, rust en regelmaat
zorgen ervoor, dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Zó kan een kind zich optimaal ontwikkelen.
De leerkrachten werken aan een goede sfeer in de groepen en doen er alles aan om uw kind zo goed
mogelijk te begeleiden.
U, als ouder, speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. Mede bepalend voor een goed schoolklimaat is het contact tussen school en ouders. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op
school, over algemene schoolzaken en over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs dat u
ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt, zodat we daar naar uw kind toe aandacht
aan kunnen besteden.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Als school
hechten we waarde aan een open communicatie. Door een soepele uitwisseling van informatie kunnen
ouders een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs. Ook kritische en positieve suggesties bespreken
we graag met u in een open sfeer.
Het team heeft hoge verwachtingen van de kinderen én van elkaar. We nemen de behoeften
van kinderen als uitgangspunt voor het creëren van uitdagingen die zinvol en actief (betrokken) leren
mogelijk maken. De rol van de leerkracht is begeleidend en waar mogelijk coachend.
2.6 Missie
Vanuit onze visie hebben we ons een doel gesteld. Wat voor school willen wij graag zijn?
Dit is onze missie:
Wij blijven onze christelijke levensovertuiging gebruiken als uitgangspunt voor ons onderwijs en proberen door het goede voorbeeld te geven en het gesprek op de school de kinderen te leren het goede voor
zichzelf en de ander te doen.
Wij willen ons onderwijs wat betreft “omgaan met verschillen” zo goed mogelijk optimaliseren.
Wij willen zorgdragen voor voldoende differentiatie in werk- en instructievormen.
Wij werken aan de zelfstandigheid van de leerlingen.
Wij maken de kinderen meer en meer eigenaar van hun eigen ontwikkelingstraject.
Wij werken met een anti-pestprotocol.
Over waarden en normen blijven wij met de kinderen praten aan de hand van de methode die bijdraagt
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Wij willen zicht houden op de ontwikkeling van ieder kind. Een goede zorgstructuur is van groot belang.
Wij willen ten aanzien van de zorg werken met vastomlijnde procedures.
Wij vinden een compleet leerlingvolgsysteem belangrijk. We gebruiken de informatie die we daaruit halen voor de inrichting van ons onderwijs.
Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij waarin de informatie- en
communicatietechnologie een belangrijke rol speelt. Wij willen deze technologie een zinvolle rol laten
spelen in ons onderwijs.
Wij willen ons persoonlijk en professioneel ontwikkelen op die gebieden die gerelateerd zijn aan de
schoolontwikkeling. Wij stemmen onze persoonlijke ontwikkelingsplannen (P.O.P.) daarop af, zodat we
breed kunnen systeemdenken.
Wij willen open communiceren met de ouders/verzorgers van de kinderen die ons worden toevertrouwd.
Wij hebben een gezamenlijk doel: Een kind dat zich veilig en vertrouwd voelt en van daaruit naar zijn of
haar vermogen kan groeien!

Geloof in goed onderwijs

9

SCHOOLGIDS CBS DE SCHUTSE

We vinden onze missie goed verwoord in het volgende gedicht:

Kind
Als een kind met vijandschap leeft
dan leert het vechten.
Als een kind met voortdurende kritiek leeft
dan leert het veroordelen.
Als het kind leeft in verdraagzaamheid
dan leert het geduldig te zijn.
Als het kind in veiligheid leeft
dan leert het geloven.
Als het kind wordt aangemoedigd
dan leert het vertrouwen.
Als het kind leeft met eerlijkheid
dan leert het rechtvaardigheid.
Als het kind mag zijn zoals het is
dan leert het van zichzelf te houden.
Als een kind leeft met vriendschap
dan leert het liefde te vinden in deze wereld.
Auteur onbekend
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3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
Visie op het systeem / de organisatie
Het TOMsysteem doorbreekt de ordening zoals we die kennen van het leerstofjaarklassensysteem.
De structuur van onderbouw / middenbouw / bovenbouw zal worden doorbroken. We werken met
twee bouwen: de onder- en bovenbouw. Dit betekent dat de basisgroep het uitgangspunt is, daarnaast
wordt gewerkt in kleinere groepen met veel aandacht voor individuele begeleiding.
Afwisseling in groeperingvormen zal regelmatig plaatsvinden. Deze groeperingvormen kunnen leeftijd
doorbrekend zijn.
Een regelmatige en veelvuldige afwisseling in werkvormen maakt onderdeel uit van de nieuwe organisatie. Hieraan ten grondslag ligt de gedachte dat leerlingen een verschillende leer- en instructiebehoefte hebben (verlengde instructie, verkorte instructie, interessegroepen, accent op samenwerkend
leren en zelf ontdekkend leren, uitdaging, verschillende leerstijlen)
De verantwoordelijkheid voor de organisatie en inrichting is aan de bouw zelf. Voor essentiële zaken
is uiteraard een doorgaande lijn noodzakelijk.
De directie blijft voorwaardenscheppend, blijft initiator van schoolontwikkeling vanuit een duidelijke
visie en met de focus op aansturing en borging. De blik is op de toekomst gericht.
Hiernaast kent de school een stuurteam, bestaande uit directie en interne begeleider.
Daarnaast zullen er allerlei andere functies worden ingezet op school. Klassen- en onderwijsassistenten, administratieve ondersteuning kunnen deze functies zijn.
Een basisprincipe is verder dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd.
Kernwoorden voor de organisatie zijn openheid en transparantie.
3.1 Schoolorganisatie
Onze school kenmerkt zich door een gematigd leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de doelen
van de methode leidend zijn voor de lesstof die in een bepaald leerjaar behandeld wordt. Hier wordt
vanaf geweken als kinderen meer uitdaging of extra inoefentijd nodig hebben. Er wordt zowel klassikaal, in groepen als individueel gewerkt. In de groepen wordt elke dag een deel zelfstandig gewerkt
met behulp van het planbord of de dag- of weektaak.
Zorg en aandacht gaat uit naar kinderen met specifieke moeilijkheden in het leer‑ en ontwikkelingsproces. Hierover willen we u in hoofdstuk 4 meer vertellen.
3.2 Wie werken er in de school?
Voor de namen van de personeelsleden verwijzen we u naar de activiteitenkalender.
Dit geldt ook voor de namen van de leden van de verschillende commissies.
3.3 Wettelijke doelen & uitgangspunten
Visie op onderwijsinhoud
Het huidige brede aanbod blijft bestaan. We moeten oppassen voor een eenzijdige ontwikkeling van
de leerlingen. De school is maatschappelijk betrokken bij de ouders in de wijk en omgeving.
De eindtermen en het minimumaanbod moeten duidelijk zijn. De Cito-normen blijven maatgevend,
met daarnaast meer aandacht voor de niet-cognitieve ontwikkelingsaspecten. Zo mogelijk worden de
basisvaardigheden, creatieve en sociale ontwikkeling en wereldoriëntatie in samenhang aangeboden.
Uitbreiding van het onderwijsaanbod kan plaatsvinden met vakgebieden die nu nog niet worden
aangeboden.
Binnen het aanbod is ruimte voor honorering van interesses en voor verschillen tussen leerlingen.
Er wordt in alle bouwen regelmatig ingespeeld op de actualiteit. Dit kan gebeuren in de ochtendkring
en bij wereldoriëntatie. Zo mogelijk wordt de actualiteit benut bij de verschillende onderwijsactiviteiten.
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Regelmatig komen er mensen van buiten de school om de kinderen iets te leren. Ook worden regelmatig mensen en situaties buiten de school bezocht om de kinderen iets te leren, maar ook met veel
aandacht voor de verbinding tussen het schoolse en buitenschoolse leven.
Hiertoe worden ook regelmatig tentoonstellingen door de kinderen zelf georganiseerd. Dit kan een
galerie van producten in de klas betreffen, maar ook tentoonstellingen per bouw of school worden
vooraf ingepland.
In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren. Van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Wij
hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig methodes gekozen.
In ons onderwijs dragen we zorg voor het ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen. De
methodes die wij voor de verschillende vakgebieden gebruiken zijn o.a. met het oog daarop gekozen.
Speciale aandacht blijft in dit verband uitgaan naar de overgang van groep 2 naar groep 3.
Extra zorg geven we aan leerlingen, die in welke fase of op welke terreinen dan ook remmingen
ondervinden in genoemd proces.
Naast de cognitieve ontwikkeling richten we ons op de emotionele ontwikkeling, op het ontwikkelen van
creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, lichamelijke en culturele vaardigheden. Dit laatste ook met het oog op het opgroeien van het kind in een multiculturele samenleving.
Ons onderwijs voldoet aan het in de wet gestelde aantal uren onderwijs voor de leerlingen in de loop
van de 8 schooljaren en aan een evenwichtige verdeling van de uren over de verschillende activiteiten.
Het onderwijs omvat -zintuiglijke en lichamelijke oefening
-Nederlandse taal en lezen
-rekenen
-Engelse taal vanaf groep 7
-expressieactiviteiten
-bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
-bevordering van gezond gedrag
-aardrijkskunde
-geschiedenis
-kennis der natuur, waaronder techniek
-maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting
-burgerschap en integratie
Bij de expressieactiviteiten wordt aandacht besteed aan de bevordering van taalgebruik, aan tekenen,
muziek, handvaardigheid, drama, spel en beweging.
Wij hebben in ons onderwijs de intentie om te voldoen aan de wettelijke kerndoelen.
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3.4 De activiteiten voor de kinderen
Activiteiten in de onderbouw
In de groepen 1 en 2 proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het jonge
kind. Dit betekent, dat er spontaan kan worden ingegaan op dat wat de kinderen bezighoudt. Dat kan
dan het onderwerp van die periode worden. Bijv.: ziek zijn, de geboorte van een broertje of zusje, verhuizen, feest, enz. Meestal zijn dit sociaal‑emotionele belevingen. Andere onderwerpen en projecten
worden aangedragen door de leerkracht.
Binnen zo’n onderwerp wordt er op alle mogelijke manieren aandacht geschonken aan de volgende
vakgebieden:
Taalontwikkeling:
Taal is erg belangrijk. Taal heeft een grote sociale waarde.
De taalontwikkeling bestaat uit de actieve taalontwikkeling nl. het zelf spreken, vertellen, verzinnen,
toneelspelen, rijmen, “lezen” en de passieve taalontwikkeling nl. het luisteren naar verhalen, gedichtjes, raadsels en dramatiseren, boeken kijken, kijken en luisteren naar het school-tv. programma
“Koekeloere”. Natuurlijk ook luisteren naar elkaar om zo goed te leren communiceren. Verder wordt er
gebruik gemaakt van het computerprogramma Bas gaat digitaal.
Werken met ontwikkelingsmateriaal:
We werken in niveaugroepen. Veel bestaand materiaal wordt gebruikt: puzzels, lotto’s, rijmspelen,
telspelen, gezelschapsspelen, woordspelen.
Voorbereidende lees‑, reken‑ en schrijfmaterialen worden aangeboden, passend bij de ontwikkeling
van het jonge kind. Ook wordt veel expressiemateriaal gebruikt, zoals (vinger)verf, klei, krijt, papier, hout, kosteloos materiaal, enz. In het omgaan met dit materiaal kunnen allerlei onderwerpen en
begrippen verwerkt worden, bijv. rekenbegrippen: tellen, vormen, meer/minder, hoog/laag, lang/kort;
leesbegrippen: voor/achter, eerst/laatst, groot/klein; schrijfvoorwaarden: vasthouden potlood, schrijfhouding, van links naar rechts. Er wordt gebruik gemaakt van speelwerkbladen van de methode
Schrijven in de basisschool.
Constructiematerialen, bouwmaterialen, samen spelen in de hoeken geeft de mogelijkheid tot het
ontdekken van materiaaleigenschappen en de eigenschappen van de medespeler. De techniekkasten
bevatten materialen, die kleuters in aanraking brengen met de wereld van de techniek.
Bewegingsonderwijs:
Elke dag is ook dit een belangrijk onderdeel om goed tegemoet te komen aan de
bewegingsdrang van het jonge kind. We onderscheiden: vrij‑ en geleid bewegingsonderwijs. Vrij spelen gebeurt meestal buiten, lekker vrij spelen naar eigen aanleg, inzicht en tempo. Ook in het speellokaal vindt vrij spelen plaats. Kinderen kunnen dan kiezen uit mogelijkheden als: klimmen, klauteren,
tenten bouwen, verkleden, bouwen en construeren met groot materiaal.
Geleide spelvormen zijn: kleutergymnastiek (met of zonder groot en klein kleuter gymmateriaal of een
combinatie daarvan) spellessen, opgebouwd uit zang‑, beweging‑, tik‑ en stiltespelen, daarnaast fantasielessen, waarin kinderen een groot aandeel hebben in het meedenken binnen de fantasiesfeer.
Muzikale vorming:
Meestal gebeurt dit met een nieuw lied als uitgangspunt. Bij een nieuw lied worden passende oefeningen aangeboden. Vooral bewegingsoefeningen zoals ritmeoefeningen, maatoefeningen, improviseren
op muziek, dansen en stemvorm‑, gehoor‑, ademhalings‑ en geheugenoefeningen komen aan de
orde. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je doen.
Regelmatig wordt er gezongen. Ook met behulp van kleutermuziekinstrumenten en cd’s ondersteunen
we de muzikale vormingsles.
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3.5 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
Lezen
In groep 3 wordt een begin gemaakt met het leren lezen. We gebruiken de aanvankelijk leesmethode
Veilig Leren Lezen. Deze methode is er op ingesteld om kinderen met problemen in deze belangrijke
fase individueel te begeleiden.
Voor begrijpend en voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode Goed gelezen en Nieuwsbegrip XL. Vanaf groep 4 lezen kinderen uit deze leesmethode, maar ook stil voor zichzelf uit een lees‑
of informatieboekje uit de klassenbibliotheek, meestal uit de Bieb op School. De kinderen krijgen dan
ook andere vormen van lezen, bijv. begrijpend lezen, studerend lezen.
Uit onderzoeken van de laatste jaren blijkt dat het niveau van technisch lezen op de basisscholen
gedaald is. Ook wij merken hier de signalen van. Voor ons is dit de reden om het technisch lezen
meer aandacht te geven.
We vinden het heel belangrijk, dat kinderen ook thuis lezen om juist extra vaardigheid op te doen.
Voorop staat, dat we kinderen het plezier van het lezen willen laten ondergaan. Zo is de Bieb op
school gerealiseerd in samenwerking met bibliotheek Coevorden.Sinds 2012 wordt de Monitor de
Bibliotheek op school (MdBos) in het basisonderwijs uitgevoerd. Deze monitor wordt, in opdracht
van Kunst van Lezen (samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek),
inhoudelijk samengesteld door onderwijsbureau Sardes en technisch uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions. Dit biedt ons de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan
met leesbevordering en informatievaardigheden. De schat aan data die de Monitor de Bibliotheek op
school oplevert, biedt een kans om leesgedrag en leesbevordering breed te analyseren.
Schrijven
We gebruiken de methode Pennenstreken
Taal
Voor taal gebruiken we Taal Actief. Voor een belangrijk deel vindt taalontwikkeling ook plaats buiten
de methode om, met name in (kring‑)gesprekken, opstellen, vanaf groep 6 in spreekbeurten en vanaf
groep 7 in werkstukken.
Bij de taalmethode hoort ook een spellingsleergang. Ter aanvulling hierop maken wij gebruik van de
methode Zo leer je kinderen lezen en spellen van Jose Schraven.
Rekenen
Rekenen leren we aan de hand van de methode Wereld in Getallen Deze methode heeft veel mogelijkheden in zich om kinderen die moeite ondervinden met het rekenen, of juist meer verdiepend bezig
kunnen zijn, te begeleiden.
3.6 Wereldoriënterende vakken
We proberen al verkennend het kind te leren zijn/haar plaats te bepalen in deze wereld, bijv. om te
ontdekken waar het zich kan inzetten t.b.v. andere mensen, de natuur, het milieu. Van belang is, dat het
kind dit kan doen vanuit een veilige omgeving en vanuit het vertrouwen, dat het niet alleen, maar samen
met andere mensen onderweg is.
In de groepen 3 en 4 wordt aan de hand van thema’s met de kinderen gewerkt aan de oriëntatie op de
wereld dichtbij. We vinden het belangrijk dat de kinderen ook enige topografische kennis opdoen en bij
onze vaderlandse geschiedenis enige jaartallen leren.
Op heel veel momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen. Soms gebeurt dit in aparte
vakken aan de hand van methoden maar vaak ook d.m.v. klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken, schooltelevisie.
Daarnaast zijn de volgende methoden in gebruik:
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Aardrijkskunde
Grenzenloos is bijzonder vanwege het prachtige beeldmateriaal, de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, het lesprogramma en de consequente stapsgewijze opbouw.
Maar Grenzenloos is vooral speciaal door de boeiende manier waarop het laat zien dat aardrijkskunde
overal in ons dagelijks leven is. Grenzenloos leert kinderen écht om zich heen te kijken en daagt ze uit
om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien.
Geschiedenis
Geschiedenis ontstaat elke dag opnieuw. Ook jij maakt vandaag geschiedenis! Dat is wat de lesmethode
Eigentijds kinderen wil laten zien. Maar Eigentijds maakt kinderen ook nieuwsgierig: hoe zou het zijn
als je er vroeger bij was geweest? Eigentijds legt een duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat
geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt.
Natuuronderwijs
Leefwereld laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. We zijn op zoek naar
een andere methode voor natuuronderwijs.
Verkeer
Voor het verkeersonderwijs geldt, dat er wordt toegewerkt naar het theoretisch en praktisch
verkeersexamen in groep 7/8. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Klaar over”.
3.7 Actief burgerschap en sociale integratie
We willen onze kinderen kennis laten maken met de diversiteit in onze samenleving en hen een basis
bieden voor een positieve deelname en bijdrage aan de wereld om hen heen. De school is tevens een
oefenplaats waar kinderen op positieve wijze met elkaar leren omgaan en hun omgeving positief-kritisch tegemoet treden. Thema‟s die te maken hebben met de rol van de burger, milieu, staatsinrichting,
diverse culturen, geestelijke stromingen, geldende waarden en normen komen aan de orde bij wereldverkennende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en bij ons godsdienstonderwijs.
3.8 Expressie activiteiten
Het accent ligt op het verder ontwikkelen en stimuleren van de creatieve ontwikkeling van het kind, zodat het zijn/haar belevingen en ervaringen steeds beter leert uiten.
Alle groepen hebben één middag in de week beeldende vorming.
Op deze middagen wordt een veelheid van activiteiten gedaan: tekenen, knippen en plakken, timmeren,
papier‑maché, werken met textiel, enz.
3.9 Drama
In alle groepen wordt aandacht besteed aan drama.
Groep 7/8 voert jaarlijks een musical op. Zij worden hierbij begeleid door de groepsleerkracht en indien
mogelijk door de dramadocent.. De docent geeft het hele jaar door op maandagmiddag dramalessen
aan de groep 5 tot en met 8. Hij gebruikt de methode onder andere Moet je doen.
3.10 Muziek
Bij de muzikale vorming gaat het ons niet om het aanleren van bijv. het notenschrift, maar om het plezier, dat kinderen kunnen beleven in het aanleren en zingen van liederen. We gebruiken de methode Moet
je doen.
Op de Schutse is ook ruimte voor leerlingen die een muziekinstrument spelen om mee te doen met blokfluitlessen. De lessen worden maandagmiddag na schooltijd gegeven door juf Margot.
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3.11 Sociaal-emotionele ontwikkeling
‘Kinderen en hun sociale talenten’ is de methode voor de groepen 1 t/m 8, die uitgaat van de hedendaagse visie op sociale competentie. Om je sociaal competent te kunnen gedragen heb je
kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. Kennis heeft te maken met ‘weten en kennen’. Vaardigheden hebben te maken met ‘doen en kunnen’, en houding heeft te maken met ‘willen en
durven’. Bijvoorbeeld: je moet niet alleen weten wanneer en hoe je “sorry” zegt, je moet het willen en
durven zeggen en vervolgens ook doen.
Sociaal competente gedragingen zijn in de methode onderverdeeld in de volgende acht categorieën:
Ervaringen delen. Delen met anderen wat je bezighoudt, zowel positieve als negatieve ervaringen. Bijv.: een grapje maken, met een ander praten over iets naars dat je meemaakte.
Aardig doen. De ander op een positieve manier benaderen en zorgdragen voor anderen. Bijv.:
een ander een complimentje geven, een ander helpen.
Samen spelen en werken. Samen met anderen iets tot stand brengen. Hierbij zijn samen overleggen,
afspraken maken en in brengen van ideeën belangrijk. Bijv.: vragen of je mee mag doen, afspreken
wat je gaat spelen.
Een taak uitvoeren. Omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse en andere taken, zoals de
planten water geven, het bord schoonmaken, de klas opruimen. Bijv.: doorzetten bij een moeilijke
klus, je schoolwerk afmaken.
Jezelf presenteren. Jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen. Bijv.: een praatje maken
met kinderen die je niet kent, in de groep iets vertellen.
Een keuze maken. De manier waarop je kiest en beslist en of je eigen keuzes kunt maken. Bijv.:
kiezen waarmee je wilt spelen, terugkomen op een beslissing.
Opkomen voor jezelf. Omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen.
Bijv.: er iets van zeggen als een ander voordringt, het zeggen als een ander zich niet aan een afspraak houdt.
Omgaan met ruzie. Op een goede manier conflicten oplossen. Bijv. naar een ander luisteren bij
een ruzie, een compromis sluiten.
Wij vinden het belangrijk om kinderen de nodige ‘sociale’ bagage mee te geven als een goede basis
voor deelname aan de maatschappij. ZIEN is een digitaal leerlingvolgsysteem, waarmee we de
sociale competentie van de leerlingen helder in beeld brengen en volgen. Vanaf groep 3 vullen
de kinderen minimaal een keer per jaar een Welbevindingslijst in. De leerkracht bespreekt deze lijst
naderhand individueel met het kind.
3.12 Lichamelijke opvoeding
De lessen lichamelijke oefening worden gegeven door de groepsleerkracht in de sportzaal van de Aelder
Meent. Vanaf groep drie krijgen alle kinderen twee keer in de week gymnastiek. Bewegingsonderwijs
Bij de eerste les van elke week wordt er gebruik gemaakt van de verschillende toestellen. Bij de tweede
les ligt het accent op spel. In de zomermaanden krijgen de kinderen vanaf groep 4 wekelijks een zwemles. Een van de gymlessen vervalt dan.
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3.13 Culturele vorming
Onze school doet mee aan het landelijk project interne cultuur coördinator.
Het doel van het landelijke project interne cultuurcoördinator (icc-project) is: op iedere basisschool in
Nederland cultuureducatie met kwaliteit.
Op zo’n 3500 basisscholen heeft één van de leraren ook de functie van interne cultuurcoördinator. Bij
ons op school is juf Marieke de icc’er. Zij moet de school bewust maken van de waarde van cultuureducatie en zorgt ervoor dat het een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zij schrijft daarvoor
een goed cultuurbeleidsplan, in samenhang met de visie van de school. Daarnaast onderhoudt zij
contacten met culturele instellingen.
Dit heeft tot gevolg dat alle kinderen lessen en projecten volgen in verschillende kunstvakken. Tevens
maken ze tijdens de zogeheten “kunstontmoetingen” kennis met professionele voorstellingen (dans,
theater, muziek) en tentoonstellingen.
Elk schooljaar staat voor uw kind een andere discipline centraal. De leerlingen komen bij het Cultuurmenu in hun eigen omgeving zowel actief (praktisch aan het werk rondom kunst) alsook receptief
(kijken en luisteren) in aanraking met kunstuitingen. De kinderen leren naar kunst te kijken, zich kunstzinnig te uiten, vorm te geven en plezier te hebben in het scheppend bezig zijn.
3.14 Leren en ICT
Alle groepen maken gebruik van computers. In de onderbouw staan ze in het klaslokaal. In de bovenbouw kunnen leerlingen ook op het leerplein met een computer werken. De leerlingen maken regelmatig gebruik van de computer als ondersteuning van het lesprogramma. Afhankelijk van de leeftijd
wordt er op verschillende niveaus gewerkt. Dit kan zijn met de software behorende bij de reken-, taalen leesmethode, diverse spellen ter bevordering van de taalontwikkeling, tekstverwerken voor teksten
en werkstukken en werken met internet.
3.15 Ipads
Er wordt ook gewerkt met ipads. Door het werken met ipads bereiden wij kinderen voor op vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Deze vaardigheden zijn:
-kritisch denken
-creativiteit
-samenwerken
-probleemoplossend vermogen
-ict-geletterdheid
-communiceren
-sociale en culturele vaardigheden
Verder biedt de inzet van ipads een kans om leerlingen nog meer op hun eigen niveau te laten werken. In de onderbouw wordt met apps gewerkt ter aanvulling van de bestaande lesmethoden. In de
bovenbouw gebeurt dit ook maar wordt de ipad ook gebruikt bij het opzoeken en verwerken van informatie voor werkstukken en presentaties.
Het gebouw is voorzien van zowel vaste en draadloos digitale werkplekken.
3.16 Bieb op school
De Bieb op school is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheek en school
structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel
is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Daarnaast doen wij in samenwerking
met de bibliotheek regelmatig mee aan de volgende leespromotieprojecten:
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• Boekenpret.
In samenwerking met de bibliotheek hebben wij op school ons eigen boeken uitleensysteem voor de
groepen 1 t/m 3. Alle leerlingen in deze groepen krijgen wekelijks een boek mee naar huis en doen
één keer in het jaar mee met het speelboekenproject.
• Schrijvers op school.
Bekende kinderboeken schrijvers brengen ieder jaar een bezoek aan onze school. De schrijvers
vertellen het één en ander over hun werk. Natuurlijk lezen zij ook voor en kunnen de kinderen vragen
stellen. Ter voorbereiding op het bezoek worden verschillende boeken van de schrijver in de groep
gelezen en besproken.
• Bibliotheek bezoek.
Diverse groepen brengen in de loop van het schooljaar een bezoek aan de bibliotheek waarbij de kinderen uitleg krijgen over het lenen van boeken en het zoeken van informatie over boeken.
• Project Leesvirus.
Om het jaar doet groep 5/6 mee met het leespromotieproject de leesvirus. Deze groep krijgt een
rugzak met kinderboeken. Twee van deze boeken zijn “besmet”. Via speciale graadmeters in de vorm
van boekenleggers houden kinderen hun leeservaringen bij. Na afloop van het project wordt duidelijk
welke twee boeken “besmet” zijn en ontvangt de klas deze twee boeken voor de eigen klassenbibliotheek.
• Drentse Top 5.
De Top-5 is een kinderjury die bestaat uit leerlingen uit groep 8. De kinderen lezen allemaal dezelfde
5 boeken die het jaar ervoor verschenen zijn. Hen wordt gevraagd de boeken te beoordelen en met
punten te waarderen. Deze uitslag vormt later samen met alle andere uitslagen de Provinciale Drentse Top-5. De Top-5 blijkt een goede manier te zijn om kinderen te stimuleren in het lezen. Ze lezen
deze boeken gemotiveerd en beantwoorden hierover een aantal vragen.
• Voorleeskampioenschap.
De voorleeswedstrijd is bedoeld voor groep 7 en 8. In het najaar wordt er in de groep een voorleeswedstrijd georganiseerd. De winnaar mag vervolgens meedoen met de regionale voorrondes. Per
regio stroomt de beste kandidaat door naar de provinciale finale.
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3.17 Huiswerkbeleid.
Vanaf groep 4 hebben we in school een gericht huiswerkbeleid. We vinden het belangrijk dat kinderen
leren huiswerk te maken. Het is belangrijk dat kinderen leren hun werk in te delen. Drie dagen 10 minuten oefenen geeft een beter resultaat dan één dag een half uur. Naarmate de kinderen in een hogere
groep zitten krijgen ze meer werk mee naar huis.
Op deze manier leren kinderen:
- structuur aan te brengen in het maken van huiswerk, zodat de overgang naar het voortgezet onderwijs minder groot is.
- de tijd in te delen.
- verantwoordelijk te zijn voor het op tijd klaar hebben van het werk.
- verantwoordelijk te zijn voor het goed noteren van de taak.
- hoe je het huiswerk het best aan kunt pakken: ze leren “leren”.
Voor het huiswerk gelden de volgende afspraken:
- Huiswerk wordt ruim van te voren opgegeven.
- Er wordt alleen huiswerk meegegeven over stof die op school is besproken.
- Kinderen moeten het huiswerk zelfstandig kunnen maken.
- Huiswerk maken mag eigenlijk niet langer duren dan 20 minuten.
- Voor het maken van een spreekbeurt, kringgesprek of werkstuk krijgen de kinderen aan het begin van
het schooljaar een instructieblad mee.
Huiswerktips voor leerlingen:
- Liever vandaag dan morgen.
- Leerwerk: liever vier keer een kwartier dan één keer een uur.
- Geef de huiswerkmap een vaste plek.
- Huiswerk doe je het best op een stille plek; geen radio, t.v.
- Zorg er steeds voor dat je weet wat je moet doen.
- Overhoren kan soms handig zijn. Laat je overhoren.
- Probeer een vast tijdstip te vinden voor je huiswerk, bv. direct na school of na het eten. Niet laat op de
avond.
- Slordig werk leidt altijd tot fouten. Werk daarom netjes.
. In de hogere groepen worden er regelmatig geschiedenis- en aardrijkskundewerkbladen meegegeven
om te leren. Tevens bereiden de kinderen thuis twee keer per jaar een kringgesprek en een spreekbeurt
voor. In groep 8 wordt er wekelijks huiswerk opgegeven en daarnaast ook nog een drietal werkstukken
gemaakt.
Aan het begin van het schooljaar worden ouders en kinderen geïnformeerd over het huiswerk middels
informatiepapieren en instructiebladen.
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3.18 Lesuren.
Per dag moet er minimaal 2.5 uur les gegeven worden. Maximaal mag uw kind 5.5 uur per dag les hebben.
Als uw kind in groep 1 t/m 4 zit moet het aantal lesuren per jaar minimaal 880 uur bedragen. Voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 is dit 1000 uur per schooljaar.
De kinderen in de groep 1 t/m 4 hebben per week 24 uren les en de groepen 5 t/m 8 hebben 26 lesuren
per week.
Iedere dag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een kwartier ochtendpauze. De verdeling van
de lesuren over de verschillende vakgebieden ziet er als volgt uit:
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4 DE ZORG VOOR KINDEREN
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school
De plaatsing van een kind op school
Plaatsing in groep l:
Over het algemeen komen kinderen bij ons op school wanneer ze 4 jaar zijn geworden.
In een enkel geval wordt daarvan afgeweken.
In de regel neemt/nemen de ouder(s) contact op met de school en wordt er een afspraak gemaakt
voor een eerste bezoek.
In het geval van het eerste kind en als de ouders hun keuze nog niet gemaakt hebben, vindt er eerst
een oriënterend gesprek plaats met de directeur en de leerkracht van groep 1/2. In dat eerste gesprek
komen in ieder geval de doelstellingen en de identiteit van de school aan de orde.
Verder ontvangen de ouders deze gids en de schooljaarkalender. We nodigen de ouders met het kind
uit voor een bezoek in de klas en om de school te bekijken.
Wanneer de ouders zich kunnen vinden in de identiteit en werkwijze van de school is in principe ieder
kind welkom.
Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek legt de school uit wat de pedagogische uitgangspunten zijn, wat de
waarden en normen zijn van de school en wat de school doet als zich tijdens de schoolloopbaan van
een leerling problemen voordoen. Aan de hand van het gesprek kan de school zich een beeld vormen van de verwachtingen die ouders koesteren en kan zij eventuele onrealistische verwachtingen
(helpen) bijstellen. Daarnaast kan een intakegesprek waardevolle informatie opleveren over bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, gedragsproblemen, een complexe thuissituatie of een ingrijpende ziektegeschiedenis van een leerling.
Een intakegesprek kan een belangrijke basis leggen voor de vertrouwensrelatie die zich – als alles
goed gaat – in de loop van de jaren tussen ouders en school ontwikkelt. Een open gesprek, waarin
ouders onbevangen hun verhaal kunnen doen, zorgt ervoor dat ouders zich van meet af aan serieus
genomen voelen en daadwerkelijk ervaren dat hun mening over het kind belangrijk is voor de school.
De intake vindt plaats aan de hand van een intakeformulier dat de ouders vooraf thuis hebben ingevuld. Het voordeel van deze werkwijze is dat de directeur of zorgcoördinator vaak in één oogopslag
ziet welke onderwerpen nader besproken moeten worden en welke niet.
Tussentijdse (ver)plaatsing door bijv. verhuizing:
Over het algemeen hanteren wij in dit geval een zelfde werkwijze.
Onderwijskundig rapport
Bij het vertrek van kinderen naar een andere school (hetzij door verhuizing of het gaan naar het voortgezet onderwijs) zorgt de school voor de informatievoorziening voor de nieuwe school door middel
van een onderwijskundig rapport.
4.2 De extra zorg voor het jonge kind
Gedurende het eerste half jaar van groep 3 proberen we extra assistentie in te zetten bij het lezen en
rekenen.
Zorgverbreding heeft de afgelopen jaren een steeds grotere prioriteit gekregen.
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4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Om de kinderen te volgen in hun eigen ontwikkeling is in de eerste plaats de dagelijkse correctie en
observatie van belang. We gebruiken in groep 1 en 2 hiervoor het leerlingvolgsysteem DORR.
Voor zover wij gebruik maken van methodes gebruiken wij ook de toetsen die daarbij horen. Op die
manier kunnen we bij voortduring signaleren waar het kind moeite heeft in het verwerken van de leerstof of waar het extra uitdaging wenst.
De rol van de leerkracht staat bij dit alles steeds centraal. Deze wordt ondersteund door de Intern
Begeleider.
Naast de methodegebonden toetsen maken we gebruik van de volgende toetsingsmiddelen:
In groep 1en 2 worden observatielijsten voor voorbereidend rekenen en de taalontwikkeling bijgehouden.
in groep 1 en 2 worden citotoetsen afgenomen voor Ordenen en Taal voor kleuters.
Vanaf groep 3 worden leerlingen 2 keer per jaar voor lezen getoetst m.b.v. de Avi-toets en de
D.M.T.(3-minuten toets)
Verder worden vanaf groep 3 jaarlijks citotoetsen afgenomen voor rekenen, spelling en vanaf groep 4
voor begrijpend lezen.
In groep 7 wordt de Entree-toets afgenomen.
In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de Cito-eindtoets.
De toetsgegevens worden verwerkt in het leerlingadministratiesysteem van ParnasSys.
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is wordt ook Zien van Parnassys gebruikt.
Zo nodig maken we gebruik van de diensten van externe dienstverleners en vragen om een uitgebreider en breder onderzoek. Dit gebeurt via het Zorgteam, dat gevormd is in het Samenwerkingsverband.
Dit laatste doen wij uiteraard eerst na overleg met de ouders.
Bij de overgang naar een volgende leerkracht wordt er een algemeen verslag gemaakt (d.m.v. een
overdrachtsformulier) door de vorige leerkracht over de ontwikkeling van het kind. Deze verslagen
komen in een map samen met de verschillende toetsgegevens en gaan met de leerling mee de jaren
van de school door. Twee keer per jaar worden alle leerlingen doorgesproken op een teamvergadering
en verder zoveel vaker als nodig is.
Aan het eind van groep 8 hebben de leerkrachten een duidelijk beeld gekregen van de mogelijkheden
van het kind. Zo kunnen zij ook de ouders goed adviseren over de keuze van het voortgezet onderwijs.
4.4 De bespreking van het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen met de ouders
Huisbezoek
Minimaal één keer worden de ouders/verzorgers van groep 1 tot en met groep 5 bezocht door de
groepsleerkracht. Deze bezoek is gericht op het kennismaken met de thuissituatie van het kind. Op
initiatief van de leerkracht of op verzoek vaker.
De ouders van de leerlingen van groep 6 tot en met 8 worden op school uitgenodigd voor een gesprek
met het oog op de schoolkeuze.
Te allen tijde kunnen ouders een afspraak maken met een leerkracht voor een gesprek voor/na
schooltijd of thuis

22

Geloof in goed onderwijs

SCHOOLGIDS CBS DE SCHUTSE
4.5 Ouder-kind gesprekken
Tijdens ouder-kind gesprekken lopen ouders, leerling en docent uitgebreid de verschillende leefgebieden zoals vrije tijd, belangstelling, hobby’s, vriendenkring, familie van een leerling na, om in kaart
te brengen wat zijn of haar talenten en mogelijkheden zijn en om na te gaan hoe zijn ontwikkeling het
beste kan worden gestimuleerd. Deze gesprekken worden niet alleen gevoerd op basis van onderwijsprestaties, maar richten zich ook op de informele talenten en interesses van een leerling: van
sportieve prestaties tot cognitieve vaardigheden en van de deelname aan groepsprocessen tot favoriete leerstijl.
Een ouder-kind gesprek kan ouders waardevolle informatie opleveren over het gedrag van hun kind
op school en kan een docent inzicht geven in sluimerende talenten of juist zwakke punten die extra
stimulans nodig hebben. Door school en thuis te vergelijken, te benoemen in welke situaties een leerling op z’n best is en in welke situaties hij extra stimulans nodig heeft, kunnen ouders en school hun
pedagogische doelen beter op elkaar afstemmen en een gezamenlijke visie ontwikkelen. Ouder-kind
gesprekken nemen meestal zo’n 20 minuten in beslag en vinden plaats in de eerste weken van het
nieuwe schooljaar.
4.6 Rapportage
Twee keer per jaar worden de ouders van de leerlingen vanaf eind groep 2 op de hoogte gehouden
van de vorderingen van hun kind(eren). In deze rapporten wordt gebruik gemaakt van omschrijvingen,
cijfers, kleurtjes en opmerkingen. Dit alles om de ouders een zo juist mogelijk beeld te geven van de
vorderingen van hun kind(eren) op allerlei gebied. Voor de uitreiking van de rapporten aan de kinderen worden de ouders in de gelegenheid gesteld om dit met de leerkracht door te spreken.
Twee keer per jaar heeft de leerkracht van de onderbouw op school een gesprek met de ouders van
de kinderen van groep 1en 2. Dit gebeurt naar aanleiding van observaties en de toetsen Taal voor
kleuters, Ordenen en ZIEN het rapport en de overgangscriteria.
Een vijftien minutengesprek is geen geschikt moment voor slecht nieuws.
(slecht nieuws meld je bij voorkeur apart). Wanneer de leerprestaties of het gedrag van een leerling
(structureel) te wensen overlaten, wordt daarvoor een aparte afspraak gemaakt, zodat ouders in alle
rust kunnen reageren en ook hun kant van het verhaal kunnen vertellen.
4.7 Schoolconferentie
Tijdens een schoolconferentie wisselen alle groepen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap
– directie, leraren, ouders en leerlingen - met elkaar van gedachten over het schoolconcept en het beleid van de afgelopen en komende jaren. Via een schoolconferentie kunnen ouders meedenken over
schoolgids en schoolplan, de sfeer en uitstraling van de school, het pedagogisch klimaat of het profiel
van de school. De schoolconferentie is een belangrijk instrument in het kwaliteitsbeleid van de school.
4.8 Spreekuur
De directeur is op maandag, dinsdag en woensdag lesvrij. Ouders kunnen een afspraak maken om
hem te spreken.
De directeur geeft acte de présence tijdens zittingen van de Schoolkring of de Activiteitencommissie
(AC) en geeft hiermee het signaal dat zij medezeggenschap belangrijk vindt en ouders als een belangrijke gesprekspartner beschouwt.
De directie kan toelichting geven op bepaalde belangrijke bevindingen of vragen uit de AC weer
‘meenemen’ in het teamoverleg.
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5 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
5.1 Visie op leerlingenzorg.
Op onze school vinden we ieder kind even belangrijk. Elk kind is voor ons uniek en we doen onze
uiterste best om uw kind die aandacht te geven die het nodig heeft. Kinderen die problemen ondervinden krijgen extra aandacht en begeleiding. Kinderen die gemakkelijk leren krijgen verrijkingsstof,
zodat ze zich op hun niveau ook beter kunnen ontwikkelen.
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat
we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook
mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten daarom de leerlingen goed kennen (Wat is
hun niveau? Wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed
gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze
zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen.
5.2 Zorgverbreding op onze school.
De laatste jaren is leerlingondersteuning op onze school een belangrijk aandachtspunt geworden.
Hieronder staat beschreven hoe wij de ondersteuning op onze school inhoud proberen te geven. De
leerlingondersteuning op onze school is er op gericht om, zoals het woord al zegt, extra ondersteuning
te bieden aan kinderen die daarop zijn aangewezen. Dit kan voor een enkel vak zijn, maar kan ook
voor meerdere vakken gelden. Ook kan het zijn dat kinderen op het gebied van sociaal emotionele
ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben.
Leerlingondersteuning is niet alleen bedoeld voor kinderen die aan de onderkant uitvallen, maar ook
kinderen die hoog (of meer-) begaafd zijn, hebben soms ondersteuning nodig. Voor leerlingen die in
aanmerking komen voor de “deeltijdvoorziening excellente leerlingen” (Manifesto) wordt daarom ook
in de eigen school het onderwijs op hun specifieke onderwijsbehoefte afgestemd.
Om alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen en hun niveau in kaart te brengen worden de
leerlingen getoetst. Hiertoe hebben wij het CITO leerlingvolgsysteem ingevoerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen voor lezen, rekenen, spelling, en sociaal emotionele vaardigheden.
Volgens een toetskalender worden deze toetsen verspreid over het schooljaar afgenomen. We proberen zo nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen op de betreffende gebieden te volgen. De resultaten van de toetsen worden besproken met de betreffende leerkracht en de Interne Begeleiders (IB-er).
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben, of wat we met
de hele klas extra kunnen oefenen. Soms is het een schoolbreed probleem en wordt er, maar dan in
teamverband, gekeken naar oplossingen op schoolniveau. We maken hiervoor handelingsplannen ook
weer op individueel niveau, dan wel klassen- of schoolniveau.
We passen deze plannen gedurende 6 tot 8 weken toe en evalueren vervolgens weer de resultaten
van de aanpak. Soms komt het voor dat we niet precies weten wat de oorzaak van de uitval is. In
overleg met de orthopedagoog nemen we dan nog specifieke toetsen af en bepalen we welke ondersteuning het best geboden kan worden.
Deze gesprekken met de orthopedagoog noemen we consultatiegesprekken. Hierover en over de
toepassing van handelingsplannen worden ouders van de betreffende kinderen altijd door ons geïnformeerd.
In enkele gevallen is het noodzakelijk dat de orthopedagoog een beperkt of een uitgebreid onderzoek
gaat afnemen. Hiervoor vragen we altijd toestemming van de ouder(s). We hopen echter dat we door
het leerlingvolgsysteem, de leerlingenbesprekingen en de consultatiegesprekken, het onderzoeken
van kinderen door de orthopedagoog zoveel mogelijk kunnen beperken.
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Kan het kind het niveau van de groep niet volgen en is zittenblijven geen optie en verwijzing naar
speciaal basisonderwijs niet aan de orde, dan is het mogelijk een kind op een zgn. tweede leerweg te
zetten. Dat wil zeggen dat het kind dan losgekoppeld wordt van de reguliere reken-, taal- of leeslessen en deze op eigen niveau gaat volgen. Dit betekent, dat de einddoelen voor dit vak anders worden
dan bij de overige leerlingen. Voor deze leerlingen wordt altijd een individueel “ontwikkelingsperspectief”(OPP) opgesteld.
Mocht na alle ondersteuning blijken dat het beter is om een kind toch te verwijzen naar een speciale
school voor basisonderwijs, dan zal het kind eerst bij de Commissie Arrangeren en Toewijzing (CAT)
moeten worden aangemeld. De CAT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school
voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
Ook kinderen met een handicap worden soms op de basisschool toegelaten, mits de handicap dat
toelaat en/of de school in staat is de gevraagde ondersteuning te bieden. Deze kinderen moeten
namelijk vaak speciaal begeleid worden.
5.3 Groepsplannen.
Een paar jaar geleden zijn we gestart met het werken met groepsoverzichten. Leerkrachten maken
naar aanleiding van de toetsresultaten een groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht wordt vermeld welke aanpak de kinderen voor een bepaald vakgebied dienen te krijgen. Kinderen worden ingedeeld in
groepen. Elke groep heeft zijn eigen aanpak wat betreft instructie en verwerking van de leerstof.
In principe volgen alle kinderen de basisinstructie. Daarnaast zijn er kinderen die extra instructie behoeven, de zogenaamde “verlengde” instructie. Tevens zijn er kinderen die verrijkingsstof krijgen.
5.4 Zorgteam.
Op alle basisscholen van de Afdeling Hardenberg van het Samenwerkingsverband (SWV) Veld, Vaart
& Veld is er met ingang van het cursusjaar 2010-2011 een zorgteam.
In het zorgteam worden vragen van school en/of ouders over de ontwikkeling van kinderen besproken.
Daarbij hebben we het vooral om vragen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij een zorgteambespreking zijn altijd de IB-er en een jeugdverpleegkundige of schoolmaatschappelijk
werker aanwezig. Vaak worden ook de ouders uitgenodigd voor de bespreking. Afhankelijk van wat de
vraag is, zijn nog andere deskundigen aanwezig bij de bespreking, zoals bijvoorbeeld de orthopedagoog.
Doel van de bespreking is om samen na te gaan wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind zich
goed kan (blijven) ontwikkelen. Wanneer de school een kind wil bespreken in het zorgteam wordt hier
altijd vooraf schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de ouders.
5.5 Samenhang met het Afdelingsplan.
Zoals u al hebt kunnen lezen maakt onze school deel uit van de Afdeling Hardenberg van het
SWV Veld, Vaart & Vecht. Een aantal directeuren van de deelnemende scholen vormen samen een
stuurgroep en deze stelt jaarlijks een zogeheten Afdelingsplan voor de Afdeling Hardenberg op. In dit
plan staat beschreven wat er binnen de Afdeling allemaal gedaan wordt voor de leerlingen die extra-ondersteuning behoeven en hoeveel geld de scholen hier voor krijgen. De afzonderlijke scholen
stellen bovendien een eigen “schoolondersteuningsprofiel” op. Hierin beschrijft de school ondermeer
de wijze waarop de ondersteuning in de school vorm en inhoud krijgt, welke “basis-ondersteuning”
wordt geboden en hoe de “extra- ondersteuning” binnen de school wordt ingezet en welke de grenzen m.b.t. de afstemming binnen de school van toepassing zijn. Zowel het “Afdelingsplan” als het
“Schoolondersteuningsprofiel” zijn te downloaden via de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht.
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Ons beleid is erop gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.
Dit hebben we binnen onze school op verschillende manieren vormgegeven, zoals een goed systeem
voor ondersteuning, een positief pedagogisch klimaat en zelfstandig werken binnen de groepen en
een passend leerstofaanbod.
In principe zijn ook kinderen met een handicap welkom op onze school.
Wij vinden dat elk kind in beginsel de mogelijkheid moet hebben om samen met de vriendjes en
vriendinnetjes uit de eigen leefomgeving naar school te kunnen gaan.
De ondersteuning op onze basisschool is over het algemeen voldoende om onze leerlingen op te
vangen binnen de eigen school. Voor kinderen met een handicap is deze ondersteuning echter niet
altijd toereikend. Hiervoor kan de school wanneer zij meent dat met extra- ondersteuning (een arrangement) een leerling wel binnen de school kan blijven “extra- ondersteuning” aanvragen bij de
Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). Bij elke aanmelding van een leerling met een handicap
zullen we opnieuw de afweging maken of onze school met deze extra faciliteiten in staat zal zijn om
de extra ondersteuning die dit kind nodig heeft te bieden. Als gedurende de schoolloopbaan wordt
geconstateerd dat een leerling voor een arrangement in aanmerking komt, wordt ook de afweging gemaakt of onze school de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft kan bieden. Bij deze afweging
spelen de volgende factoren een rol:
•
De omvang en de aard van de pedagogisch didactische behoefte van het aangemelde kind.
•
De mogelijkheden van de school. (Die worden mede bepaald door bv: het aantal leerlingen dat
is aangewezen op extra-ondersteuning dat we al begeleiden op onze school, de groepsgrootte, eventuele combinatiegroepen, toegankelijkheid van het schoolgebouw etc.)
•
De mate waarin wij een beroep kunnen doen op specialistische hulp van de betrokken SOschool of andere externe instanties
Onze school heeft de aanmeldingsprocedure van kinderen met een handicap vastgelegd in een protocol. Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school kunt u contact opnemen met de directeur. Hij
zal u dan informeren over de procedure.
5.6 Interne begeleiding en tutoring.
Onze school beschikt over twee gespecialiseerde leerkrachten voor extra ondersteuning en begeleiding: de interne begeleider (IB-er) en de klassenassistent.
De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten ten behoeve van de extra begeleiding van een
leerling, doet observaties en onderzoek, plant de toetsen van het volgsysteem, onderhoudt contacten
met diverse instellingen en bewaakt de voortgang van de begeleiding. De klassenassistent begeleidt
leerlingen op een voor de leerlingen aangepaste wijze. Hierdoor kunnen leerlingen die achterstanden
hebben meer leertijd krijgen, zodat achterstanden kunnen worden ingelopen.
5.7 Leerlingenbespreking.
Drie keer per jaar vinden er leerlingenbesprekingen plaats. Problemen en bijzonderheden worden besproken en er worden afspraken gemaakt over de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook worden
de vorderingen besproken van leerlingen die al gebruik maken van hulpprogramma’s. Naar aanleiding
daarvan wordt besloten of de hulp wordt voortgezet, aangepast of afgerond.

5.8 Dossiervorming.
Van alle leerlingen bij ons op school wordt een leerlingendossier bijgehouden. In dit dossier zitten
korte verslagen van huisbezoeken, gesprekken, observaties, toetsuitslagen en andere zaken die
van belang zijn om te bewaren en door te geven om zo de leerlingen goed te kunnen volgen in hun
ontwikkeling.
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5.9 Dyslexie.
We proberen zo vroeg mogelijk extra aandacht te geven aan het lezen en spellen en werken daarom
ook met een taal/leesprotocol. Als we constateren dat er sprake is van kenmerken van dyslexie maken we een handelingsplan. In dit plan komen alle gegevens die belangrijk zijn voor de ontwikkeling
van het lezen en het spellen van de desbetreffende leerling. Als het nodig is wijzen we leerlingen door
voor onderzoek en behandeling van dyslexie.
Mogelijke aanpassingen bij oefeningen en taken waarbij gelezen moet worden
•
Boeken lezen die qua inhoud aansluiten bij de leeftijd en interesses van de leerling, maar die
qua technisch niveau vereenvoudigd zijn.
• De luisterversie gebruiken van kinderboeken.
• De leestaken voor zaakvakken verlichten.
Mogelijke aanpassingen bij de toetsen van het LVS en de Eindtoets
• Extra afnametijd.
• Toets in meerdere delen afnemen (bijvoorbeeld in drie of vier keer, in plaats van twee keer)
• Gesproken versie: bij de Cito-eindtoets is voor leerlingen met een dyslexieverklaring een gesproken versie van de opgavenboekjes op cd beschikbaar.
• Vergrote versie van de opgavenboekjes op A3 formaat en in zwart-wit uitvoering.
Deze versie bevordert de woordherkenning en de leerlingen worden niet door de kleuren afgeleid.
Het komt voor dat wanneer kinderen een basisschool hebben verlaten, ze in het voortgezet onderwijs
„plotseling‟ dyslexie hebben. Ouders denken dan vaak „hebben ze dat dan in het basisonderwijs niet
opgemerkt?‟ Bij het vaststellen van dyslexie en hebben we te maken met duidelijke (je zou kunnen
zeggen: strenge) criteria wat betreft achterstand. Men gaat er b.v. bij dyslexie vanuit dat kinderen
met dyslexie tot de 10 % zwakst scorende leerlingen behoren op toetsen die het lezen en spellen op
woordniveau meten (de V-scores dus, en ook nog minimaal 3 keer achter elkaar). Het kan zijn dat een
kind dit op de basisschool nog niet behaald heeft (b.v. omdat het nog kan compenseren met zijn/haar
intelligentie en de manier waarop in het basisonderwijs gedifferentieerde instructie wordt gegeven) en
dat het pas op het voortgezet onderwijs (waar ook vreemde talen aangeboden worden) naar voren
komt. Mocht nog niet helemaal voldaan worden aan bovengenoemde criteria en de school ziet wel
kenmerken van dyslexie dan zal dit altijd worden doorgegeven aan de school voor Voortgezet Onderwijs zodat ze daar vanaf het begin af aan rekening mee kunnen houden.
5.10 Meerbegaafden.
In schooljaar 2012/2013, is de VPCBO-Coevorden gestart met een bovenschoolse plusklas (Manifesto)
voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Manifesto is een uitbreiding van ons aanbod op de
tien scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen. Om deze klas te organiseren is er binnen de vereniging een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft criteria opgesteld
waaraan de
kinderen moeten voldoen die in aanmerking komen voor Manifesto. De kinderen hebben bijvoorbeeld
op begrijpend lezen en rekenen een voorsprong van minimaal anderhalf jaar en daarnaast wordt ook
gekeken naar specifieke karaktereigenschappen. De ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking
komen, worden daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. In de Manifestoklas komen de
groep 5/6/7/8 kinderen iedere woensdagmorgen bij elkaar in de CBS Dr. Picardt in Coevorden. Hier
kunnen zij op hun niveau aan geschikte projecten en thema‟s werken. Op die manier worden ook deze
kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om te „leren leren‟. De kinderen krijgen de mogelijkheid om op andere dagen op hun eigen school verder te werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.
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5.11 Onderwijs aan zieke leerlingen.
Wanneer uw kind ziek is dient u dit dezelfde dag te melden vóór schooltijd. Indien uw kind langere tijd
niet naar school kan komen gaan we samen met de ouder(s)/ verzorger(s) bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de
deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening.Voor
alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft
houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij of zij ook dan
meetelt en erbij hoort. Het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de
leerkracht van uw kind.
5.12 Anti-Pestprotocol.
Het voorkomen van pesten bij ons op school kenmerkt zich door een preventieve aanpak: voorkomen
is beter dan genezen. Deze preventieve aanpak krijgt op de volgende manier vorm in onze school:
• Aan het begin van het schooljaar zijn er diverse activiteiten gericht op groepsvorming.We noemen
de periode voor de herfstvakantie De Gouden Weken.
Het doel hiervan is een veilig en ordelijk leerklimaat te bevorderen, waarin kinderen elkaar kennen,
vertrouwen en elkaar accepteren. We werken dan vanuit de kernwaarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander.
•
Het is belangrijk dat afspraken over de dagelijkse omgang met elkaar door de leerlingen zelf
worden gecontroleerd en dat er ruimte is om het functioneren hiervan samen te bespreken.
Regelmatig worden daarom de regels met de kinderen besproken. Als algemene schoolregel hebben we: Je gaat zo met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat. Deze regel is door
middel van een poster zichtbaar gemaakt in de school. Alle overige regels en afspraken zijn eigenlijk
een uitwerking van deze algemene schoolregel. Aan het begin van het schooljaar worden alle regels
opgenomen in de Nieuwsbrief zodat u als ouder ook hiermee op de hoogte bent. Er zijn in de school
afspraken gemaakt over hoe we omgaan bij een overtreding van een regel, namelijk: (1) aanspreken
op het ( ongewenst) gedrag, (2) in herinnering roepen van de regel, (3) keuze bieden om het gedrag
te veranderen, (4) benoemen van de gevolgen. Hoewel het consequent hanteren van afspraken soms
lastig is, vinden wij als team van groot belang één lijn te trekken binnen de school en kinderen mede
verantwoordelijk te maken voor handhaving van een leefbare en uitdagende leeromgeving.
•
Ruimte en ruimtefactoren binnen onze school zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden het gedrag en
welbevinden (basisveiligheid) van onze leerlingen. Zo is vastgesteld dat kinderen zich positiever gaan
gedragen als ze zich in een ruimte bevinden die ze als plezierig ervaren. Veiligheid, sfeer en uitdaging
zijn sleutelwoorden bij inrichting van al onze ruimtes binnen de school.
•
Maar het eenmalig afspreken van gedragsregels is niet voldoende. Het gaat ook om het trainen van sociale vaardigheden en het leren conflicten zonder geweld op te lossen. Hiervoor beschikt de
school over een beredeneerd aanbod waarbij sociale vaardigheden in de groep worden aangereikt en
geoefend.
Bij het uitvoeren van het schoolbeleid tegen pesten volgen wij de stappen van planmatig handelen. De
eerste stap betekent een goed systeem van signaleren, waarmee zo adequaat mogelijk pestproblemen opgespoord worden. Op de signalering volgt de fase van diagnosticeren.
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Hierin worden alle belangrijke gegevens verzameld die met het probleem verband houden. Een goede
diagnose leidt vervolgens tot een handelingsplan gericht op alle betrokkenen bij het probleem. Het
handelingsplan wordt vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd.
5.13 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
In groep 7 wordt in de maand juni de Entreetoets van CITO afgenomen. Deze toets is bedoeld om
leerachterstanden aan te tonen en om te kijken waar de accenten in groep 8 komen te liggen. U wordt
aan het begin van groep 8 uitgenodigd om samen met uw kind en de leerkracht te bespreken welke
doelen er gesteld worden naar aanleiding van het resultaat van de Entreetoets en welke vorm van
voortgezet onderwijs daar het beste bij past. De keuze voor het voortgezet onderwijs hangt niet alleen
af van de toetsresultaten, maar ook van de interesse, motivatie, doorzettingsvermogen en aanleg van
de leerling.
5.14 De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen
Zo spoedig mogelijk na de herfstvakantie worden de ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een speciale ouderavond. Hier krijgen zij algemene informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de eisen die door deze onderwijsvormen aan hun kinderen gesteld
worden.
In de maand november organiseren we een avond voor de ouders van de kinderen van groep 8. Op
deze avond wordt specifieke informatie gegeven over de mogelijkheden die een aantal scholen uit
de regio voor voortgezet onderwijs de kinderen bieden. We doen dit samen met de basisscholen uit
Schoonoord, De Kiel, Sleen en Gees. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
In april wordt de CITO-eindtoets afgenomen, de uitslag hiervan weegt mee in de toelating tot het
voortgezet onderwijs. Het advies van de directeur/ groepsleerkracht weegt eveneens mee in de keuzebepaling. Tijdens een oudergesprek in april zal de advisering worden besproken. Na aanmelding
door de ouders, via de basisschool, volgt dan bericht over de plaatsing op de door u gekozen school.
De groepsleerkracht bespreekt in de maand januari met de ouders en het betreffende kind het advies
van de school voor dit kind. Na de uitslag van de Cito-eindtoets worden de ouders weer uitgenodigd voor een gesprek. Nu wordt de uitslag van de Cito-toets doorgenomen en wordt de uiteindelijke
beslissing genomen over de vorm van voortgezet onderwijs voor het kind.
5.15 Aspecten bij de schoolkeuze
De uiteindelijke schoolkeuze wordt gemaakt op grond van:
de gegevens die in de loop van de schooljaren zijn verzameld door de verschillende leerkrachten
de bevindingen van de leerkrachten van groep 8
de mening van de ouders over het kind
de uitslag van de Cito toets
het oordeel van de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs
Opmerking: De volgorde is willekeurig.
Uiteindelijk is het de school, die de aanmelding verzorgt bij de vervolgschool, nadat de ouders de
keus gemaakt hebben uit de scholen in de omgeving.
De Schutse ontvangt de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs de rapportgegevens van de
leerlingen.
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5.16 Bijzondere activiteiten voor kinderen
“Juffen- en meestersdag”
Op één dag in het jaar vieren we de verjaardagen van de leerkrachten tegelijk met alle kinderen van
de school.
Schoolreis
In de maand mei of juni gaan de kinderen van de groepen 3,4,5 en 6 ‘op schoolreis’.
De ouders worden tevoren op de hoogte gebracht van de kosten, de bestemming e.d.
Kamperen
De kinderen van groep 7 en 8 gaan in de maand mei of juni 3 dagen naar een kampeerboerderij. Ook
hierover worden de ouders tevoren op de hoogte gebracht.
Kleuterfeest
In plaats van een schoolreis wordt er voor de kinderen van groep 1 en 2 in de maand juni of juli een
verkleedfeest gehouden. Dit feest speelt zich af in en om de school en heeft altijd een speciaal thema.
Sinterklaas
De Sint zelf is immer op of rond zijn verjaardag op onze school aanwezig. Hij bezoekt dan samen met
zijn Pieten uitgebreid de groepen 1/2 en 3/4. Vanaf groep 5 zorgen de kinderen zelf voor cadeautjes
voor elkaar, verpakt in surprisevorm.
Sint Maarten
De kinderen van groep 1 t/m 4 maken in principe een lampion. Vanaf groep 5 hebben de kinderen de
keuze om dit wel of niet te doen
Musical
Ieder jaar voeren de kinderen van groep 7 en 8 tegen het eind van het schooljaar een musical op voor
de andere kinderen, de ouders en verdere belangstellenden.
Verkeersproef
In de periode april/mei kunnen de leerlingen van groep 7/8 een theoretisch- en praktisch verkeersexamen afleggen onder toezicht van Veilig Verkeer Nederland. Hieraan is een diploma verbonden.
Lezen
Binnen de school schenken we aandacht aan de Kinderboekenweek (oktober) en de nationale Voorleesdagen (januari). Buiten de school dingen we mee naar de titel van voorleeskampioen van onze
gemeente en provincie. Er wordt zelfs een gooi gedaan naar de landelijke wedstrijd.
Sporttoernooien
Een aantal keren per jaar presenteren we ons als school bij een sporttoernooi. Wij doen mee aan korfbal- en voetbaltoernooi, sportdag en aan de schoolskikampioenschappen. Deze activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende ouderbegeleiding. Deelname wordt betaald uit de ouderbijdrage.
In het belang van de teamsport kunnen eenmaal aangemelde kinderen zich niet meer terugtrekken.
Bij de aanmelding vragen we de handtekening van de ouders. De school doet in januari ook mee aan
de Aelder Rondomme nieuwjaarsloop.
Kerstviering
In de laatste week voor de kerstvakantie vieren we als gehele school het Kerstfeest.
Deze vieringen worden afgewisseld qua vorm, inhoud en locatie.
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Paasviering
Op Witte Donderdag houden we ’s morgens een paasviering met alle kinderen. Ouders zijn hierbij ook
van harte welkom.
Ouder-leerlingenfeesten
School- en tuinfeesten, picknicks, informele etentjes op school, culturele activiteiten of bijeenkomsten,
rommelmarkten, zomer-, voorjaars- of winterfeesten. Deze bijeenkomsten vormen vaak een laagdrempelig ontmoetingspunt. Tijdens de feesten kunnen er gemakkelijk informele contacten worden gelegd
tussen leerkrachten en ouders, maar ook tussen ouders onderling. De praktijk leert dat dergelijke
feesten een belangrijk bindmiddel kunnen vormen voor het ontstaan van een schoolgemeenschap.
De mogelijkheden zijn legio:
- Voorjaarsmarkt
- Interculturele viering van bijvoorbeeld Pasen, Suikerfeest, Sinterklaas en Kerstmis
- Klusavond of klusochtenden
- Zomermarkt
- Theater-, cabaret- en dansvoorstellingen
- Talentenjacht
- Schoolsongfestival
- Back to the Schutse barbecue aan het begin van het schooljaar
- Rommelmarkt
Voor alle genoemde activiteiten verwijzen we u naar de activiteitenkalender.
Slotfeest
Aan het eind van het schooljaar sluiten we af met een slotfeest. In samenwerking met de activiteitencommissie en het team wordt het jaar afgesloten met een themafeest.
Verder doen we, samen met andere scholen, jaarlijks o.a. mee aan de volgende activiteiten:
- De momumentenoverdracht (groep 7 en 8)
- De verkeersdag (groep 7 en 8)
- De boomplantdag of een andere “milieudag” zoals de schoolschoonmaakdag
- Koningsspelen
- Actie Schoenmaatjes van Edukans
- Culturele activiteiten onder de naam van Kunstmenu (alle groepen)
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6 DE LEERKRACHTEN
6.1 Scholing van leraren
Jaarlijks nemen wij als team of individueel deel aan nascholing. Het onderwerp van scholing is afhankelijk van de ontwikkeling van ons onderwijs, bijv. invoering nieuwe methode, remedial teaching,
gedragsverandering van kinderen, gebruik computers, e.d. In het algemeen vindt de nascholing plaats
buiten de lesuren. Minimaal twee keer per jaar wordt er een studiedag gepland. Deze dagen werkt het
personeel, al dan niet met begeleiding van buiten, aan de kwaliteit van het onderwijs. Op deze dagen
zijn de kinderen vrij. De data worden vooraf vermeld in de activiteitenkalender.
Zo zijn wij bijvoorbeeld in het schooljaar 2014/2015 gestart met Teamonderwijs Op Maat (TOM). Deze
werkwijze heeft zijn positieve uitwerking in alle groepen. De komende jaren werken we aan de verdere
invoering hiervan.
6.2 Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing van de leerkracht.
Wanneer één van de leerkrachten om welke reden dan ook afwezig is, kunnen wij meestal een beroep
doen op een invalkracht.
Dat kan zijn:
1.
2.
3.

Een invaller uit het team
Invallers van de bovenschoolse vervangerlijst
Een aan de school werkende LIO-stagiaire

Als er geen invaller te vinden is, dan kiezen we voor een van de volgende oplossingen:
1.
Groepen samenvoegen, of kinderen verdelen over verschillende groepen.
2.
Inzet van een stagiaire onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking met een
leerkracht.
		
In geen enkel geval worden de kinderen, wanneer ze al op school zijn, naar huis gestuurd.
6.3 De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s
Regelmatig zijn er op school stagiaires aanwezig. Meestal komen zij van de Pabo in Emmen (vestiging van de Stenden Hogeschool).
Over het algemeen zijn zij werkzaam in één van de groepen en staan onder begeleiding van de
groepsleerkracht.
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7 DE OUDERS
7.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders
U draagt als ouders een deel van uw taak over aan de school waar het gaat om opvoeding van en
onderwijs aan uw kind(eren). Van deze verantwoordelijkheid zijn wij ons zeer bewust. Wij kunnen dit
ook alleen maar goed met u delen, wanneer er over en weer vertrouwen en openheid bestaat.
Ook in dit verband vinden we onze bezoeken aan huis zo belangrijk. Niet alleen zien we dan waar het
kind woont, maar vooral hebben we meer tijd om met u te spreken over het wel en wee van uw kind
op school en thuis. Ook kunnen dan allerlei andere zaken die de school als geheel betreffen aan de
orde komen.
Van de ouders verwachten we, dat zij hun betrokkenheid ook zo zullen uiten, dat zij open zijn naar
de school toe in al hun op en aanmerkingen en ons als leerkrachten ook werkelijk deelgenoot willen
maken in hun vreugde en zorg rondom het kind.
Ook van onze kant kunt u rekenen op een open houding.
7.2 Oudertevredenheidsonderzoek of enquête
Om ons nog beter op de hoogte te stellen van de verwachtingen van de ouders wordt er eenmaal in
de twee jaar een enquête gehouden onder alle ouders. Dit gebeurt schriftelijk, eventueel via de email.
Naar aanleiding van deze ouderenquête stellen we als school actiepunten op.
7.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Klassenbezoek ouders
U bent van harte welkom om een morgen of middag bij uw kind in de klas te komen kijken. Dit geldt
voor alle groepen. Graag even van tevoren overleggen met de leerkracht.
Schoolconferentie
Op de jaarlijkse ouderavond wordt er vaak een onderwerp behandeld, dat betrekking heeft op onderwijs en opvoeding.
Informatieavond
Jaarlijks hebben we in alle groepen een informatieavond, waarop de leerkracht het een en ander
vertelt over haar/zijn manier van werken in de groep en wat er allemaal gebeurt in de groep(en).
Tijdens deze avonden kunnen ouders ook nieuwe materialen en methoden bekijken.
Voorafgaand zal de directeur en interne begeleider u informeren over de zorgverbreding op school.
Schoolkrant
Vier keer per jaar verschijnt de schoolkrant Voki Doki. Deze afkorting staat voor: Voor kinderen Door
kinderen. Leden en donateurs ontvangen de VoKi DoKi per post.
Nieuwsbrief
Om de 14 dagen ontvangen de ouders van de school een nieuwsbrief met actuele informatie over
activiteiten, vergaderingen en een vooruitblik op de komende weken.
Schoolgids
De schoolgids wordt op de website van de school geplaatst. In de schoolgids staan zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen zoals informatie over de levensbeschouwelijke, pedagogische,
didactische en professionele identiteit van de school. De schoolgids wordt ook uitgedeeld aan nieuwe
ouders.

Geloof in goed onderwijs

33

SCHOOLGIDS CBS DE SCHUTSE
Activiteiten kalender
Aan het begin van het schooljaar wordt een kalender uitgedeeld. In deze kalender staat de jaarplanning, praktische afspraken, regels en belangrijke informatie zoals de groepsindeling, schooltijden en
vakanties.
Huisbezoek
Op verzoek van de ouders komt de leerkracht thuis op bezoek. Het is echter ook mogelijk dat de leerkracht zelf het initiatief neemt om met de ouders thuis over hun kind te praten. Tijdens deze bezoeken
laat de leerkracht zich informeren maar geeft hij ook informatie over de ontwikkeling van het kind op
school. Dit gebeurt ook bij de rapportbesprekingen.
Rapport
Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Alle ouders worden uitgenodigd om
het rapport te bespreken in een 15-minuten-gesprek.
Social media
CBS de Schutse heeft een eigen website: www.cbsdeschutse.nl
Open dagen
Jaarlijks wordt er in het voorjaar een open dag georganiseerd waarbij ouders en toekomstige ouders
een kijkje in de school kunnen nemen. Tevens kunnen zij dan zien hoe wij lesgeven in de verschillende groepen.
7.4 Gescheiden ouders.
Ook na een scheiding behouden ouders allebei het recht op informatie over hun minderjarige kinderen. Dat geldt ook wanneer een ouder niet meer met het gezag belast is, of geen omgang meer heeft
met het kind. In de wet is als hoofdregel vastgelegd dat beide ouders na een scheiding het ouderlijk
gezag over hun kind(eren) blijven uitoefenen. Wanneer beide ouders met het ouderlijk gezag belast
zijn, dient de school ze gelijk te behandelen.
Als maar aan één van de ouders het ouderlijk gezag is toegekend, dan is in de wet (artikel 1: 337b
BW) bepaald dat de ouder die met het gezag belast is, de verplichting heeft om de andere ouder op
de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.
Deze verplichting kan problemen geven als er communicatieproblemen zijn tussen de ouders. Hierbij is een ander artikel uit de wet van belang (art. 1: 37c BW). In dit artikel is opgenomen dat derden
(zoals de school), die beroepsmatig beschikken over informatie inzake feiten en omstandigheden, die
het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen, die informatie desgevraagd verstrekken aan de
ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is.
Van belang is dat een derde deze informatie niet uit zich zelf behoeft te verstrekken, maar dat de niet
met gezag belaste ouder er nadrukkelijk zelf om moet vragen aan deze derde (directeur of leerkracht).
Het voorafgaande kent een aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen informatie hoeft te geven als een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt.
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8. Inspraak
8.1 De vereniging
Onze school is één van de negen scholen die uitgaan van de “Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs in de gemeente Coevorden”, (VPCBO Coevorden). Het bestuur van de vereniging is
het bevoegd gezag van alle negen scholen. Ouders kunnen (per hoofd) lid worden van deze schoolvereniging, wanneer zij schriftelijk instemmen met de statuten.
Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Hierdoor houden zij het christelijk basisonder-wijs in de
gemeente Coevorden in stand en vergroten zij hun betrokkenheid bij dit onderwijs. Tenminste één
maal per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering. De ledenvergadering van deze vereniging is het hoogste orgaan. De leden bepalen in die vergadering of de koers die door het bestuur
gevaren wordt, de juiste is. Op die manier geven de leden mede vorm aan het Christelijk onderwijs in
onze gemeente.
Als lid van de vereniging heeft u ook het recht om uw schoolkringleden te benoemen. Bij uw aanmelding als lid geeft u aan voor welke school u dit recht wilt uitoefenen. Om de betrokkenheid van de leden
te vergroten, als klankbord voor het bestuur en om gevraagd en ongevraagd advies te geven over
vastgesteld bovenschools beleid is er een ledenraad, bestaande uit twee afgevaardigden van elke
schoolkring.
Voor de contributie geldt een minimumbedrag van € 5,00 per lid. Daarvan is € 3,00 bestemd voor de
vereniging en de rest (€ 2,00 of meer) bestemd voor de school van uw kind(-eren).
Voor mensen die geen lid willen worden, maar de vereniging wel financieel willen steunen, bestaat de
mogelijkheid om zich aan te melden als donateur. Hierbij gelden dezelfde bedragen en de verdeling
daarvan als bij de contributie. In april / mei vindt de inning van deze gelden plaats. Dat is mogelijk via
automatische incasso of door het bedrag jaarlijks over te maken naar de bankrekening van de vereniging; in het laatste geval wordt u hiervoor benaderd door de schoolkring.
Bij de aanmelding van het eerste kind uit een gezin (of in geval van verhuizing), wordt een folder, een
samenvatting van de grondslag van de vereniging, een begeleidende brief en een opgavestrook voor
het lidmaat- en donateurschap aan de ouders verstrekt.
Meer informatie staat op de site www.vpcbo-coevorden.nl , in de folder en in de statuten die op school
te verkrijgen zijn.
8.2 Het bevoegd gezag
Het bevoegd gezag van de school berust bij het bestuur van De Vereniging voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs in de gemeente Coevorden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden gekozen uit het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur wordt gevormd door minimaal 5 leden, die zoveel mogelijk een school vertegenwoordigen. Deze bestuursleden hebben zo mogelijk ook zitting in de schoolkring die zij vertegenwoordigen. De leden van het bestuur zijn benoemd door de algemene vergadering. Het bestuur vergadert
ongeveer zes keer per jaar.
Het bestuur is belast met het vaststellen van beleid met name op het gebied van financiën, personele
zaken en huisvesting.
Het bestuur heeft een aantal van haar verantwoordelijkheden neergelegd bij een algemeen directeur en
een bestuursmanager. Samen beheren zij de personele, onderwijskundige en materiële zaken.
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8.3 Schoolkring / Medezeggenschapsraad
De schoolkring van de Schutse bestaat uit minimaal 5 leden. De schoolkringleden zijn voor een deel benoemd uit leden van de vereniging die behoren tot de ouders van de Schutse. In de schoolkring participeert ook de medezeggenschapsraad (M.R.).
De medezeggenschapsraad, waarin 2 personeelsleden en 2 ouders vertegenwoordigd zijn, is een
wettelijk verplicht beleidsorgaan. De MR heeft als taak het meedenken en meepraten over allerlei beleidszaken betreffende De Schutse, zoals het schoolplan, formatieplan, huisvesting, personele aangelegenheden e.d.
Tevens behoort tot de taak van de MR het bevorderen van de openbaarheid, onderling overleg en het
waken voor discriminatie op welke grond dan ook. De MR kan ook op eigen initiatief standpunten aan
het bestuur kenbaar maken. Naast de MR bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), waarin alle 10 scholen die tot de schoolvereniging behoren, zitting hebben. Dit orgaan houdt
zich bezig met bovenschoolse zaken, kwesties die meer scholen betreffen. Vanuit de MR van De Schutse zijn daar 1 personeelslid en 1 ouder in vertegenwoordigd. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar toegankelijk, m.u.v. onderdelen van de agenda, waarbij
vertrouwelijke informatie ter sprake komt.
Vandaar, dat er ook minimaal twee personeelsleden zitting hebben in de schoolkring. Ook is er een lid
van de schoolkring tevens bestuursafgevaardigde. De directeur is als adviserend lid toegevoegd aan de
schoolkring. Een afgevaardigde van de schoolkring heeft zitting in de oudercommissie. De schoolkring
is bevoegd tot de uitvoering van het beleid zoals door het bestuur is vastgesteld op het gebied van financiële, personele en materiële zaken. De schoolkring is, binnen het kader dat aangegeven wordt door
het bestuur, belast met het bewaken van de identiteit van de school en de kwaliteit van het onderwijs.
De schoolkring vergadert ongeveer zes keer per jaar.
8.4 Leerlingenpanel
De Schutse heeft een leerlingenpanel, bestaande uit vijf vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8.
De directeur vraagt het panel een mening te geven over actuele zaken of vraagt het panel een bepaald
onderwerp nader te bespreken in de basisgroep en daarna verslag uit te brengen, bv. leerwerkplekken
of over hulp van ouders in de school; hoe ervaren kinderen dit?
8.5 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Binnen de VPCBO is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) ingesteld, waarin
alle betrokken M.R.’s met 1 vertegenwoordiger van de ouders en eventueel 1 lid van het personeel zijn
vertegenwoordigd. Deze G.M.R. houdt zich bezig met bovenschoolse aangelegenheden; de M.R. blijft
de schoolse zaken bewaken.
8.6 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie stelt zich ten doel het contact ouders school zoveel mogelijk te stimuleren en
daarnaast voor het personeel een ondersteuning te zijn.
De commissie vergadert één keer in de 6 weken.
8.7 Taken en verantwoordelijkheden
De organisatie van: ophalen oud papier
			
ramen wassen en lokalen twee keer per jaar schoonmaken
			opknappen materialen
			
begeleiding bij verschillende activiteiten op school
			
eenmaal per jaar het organiseren van een gezellige avond en/of
			ouderavond
Verder let de oudercommissie samen met de commissies van de o.b.s. De Anwende en van de kin-
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deropvang op de verkeersveiligheid rondom de school.
De zittingsduur van de leden van de commissie is 4 jaar.
Nieuwe leden worden op voordracht van de commissie voorgedragen op de ledenvergadering van de
Vereniging
Eenmaal per jaar wordt er een vrijwillige bijdrage van ouders en leden van de Vereniging gevraagd voor
o.a. Kerstfeest, kleuterfeest.
Het ophalen van het oud papier gebeurt samen met de ouders van de OBS de Anwende eenmaal in de
maand. De ophaaldata worden steeds vermeld in Oes Eig’n Kraantien.
Bij deze activiteit en ook bij het ramenwassen en het extra schoonmaken van de lokalen wordt de hulp
ingeroepen van de ouders.
Opmerking: Voor de namen van de leden van de verschillende commissies verwijzen we naar het
Activiteitenkalender dat jaarlijks verschijnt.
8.8 Ouderactiviteiten
De school betrekt de ouders bij activiteiten. In de eerste plaats meepraten en meebeslissen binnen de
verschillende commissies waarin zij zitting hebben. Daarnaast in het verrichten van hulpdiensten, bijv.
schoonmaak kleutermaterialen, ophalen oud papier, sportdag, kleuterfeest, beeldende vorming, schoolreis, schoolzwemmen, enz.
Ouders helpen en ondersteunen op vrijwillige basis, er is geen sprake van een arbeidsverhouding.
Daarom is expliciet geregeld dat de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk blijven voor de onderwijskundige gang van zaken in de school.
Het bestuur van de VPCBO Coevorden heeft zich verzekerd (d.m.v. een contract via de Besturenraad)
tegen aansprakelijkheid voor schade, die veroorzaakt wordt door het personeel, ouders of anderen die
op verzoek van het team ondersteunende taken op de scholen uitvoeren. (bijv. hulpouders, stagiaires of
begeleiders op schoolreisjes)
8.9 Schoonmaak en klusochtenden
De school wordt schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf . Verder organiseren wij een paar keer
per jaar een ‘schoonmaakavonden’ met ouders. We gaan er van uit dat elke ouder meedoet en de klas
van zijn of haar kind ‘adopteert’. Ieder gezin wordt minimaal één keer per schooljaar ingedeeld op het
schoonmaakrooster. U ontvangt tijdig bericht. Bij verhindering vragen we u te ruilen met een andere
ouder zodat er per keer toch voldoende hulp aanwezig is om de lokalen een extra schoonmaakbeurt te
geven.
In en om school organiseren wij ook 3 klusochtenden. Dit zijn activiteiten gericht op onderhoud van het
gebouw en de speelomgeving van de leerlingen.
8.10 Gezondheidszorg
Tot het vierde jaar werd uw kind regelmatig onderzocht op het consultatiebureau. Deze zorg wordt voortgezet door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de G.G.D. Drenthe. Het schema ziet er als volgt uit:
Groep 2: Preventief gezondheidsonderzoek door de schoolverpleegkundige. Vooraf is er een introductie
in de klas. De bevindingen worden nabesproken met de groepsleerkracht.
Groep 7: Preventief gezondheidsonderzoek door de schoolverpleegkundige.
8.11 Hoofdluis
Alle leerlingen worden regelmatig op hoofdluis gecontroleerd. Indien bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de directeur contact met u op.
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8.12 Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt elk jaar. Alle leerlingen komen zowel individueel als in groepsverband op de
foto. Ook wordt er een ‘broers en zussenfoto’ gemaakt. Het spreekt overigens vanzelf, dat er geen enkele verplichting bestaat om de foto’s af te nemen. Als de fotograaf komt, krijgt u tevoren bericht.
8.13 Internet en foto’s
De school heeft een website. Hierop staan ook foto’s van de activiteiten die gedaan worden op school,
dus komen er leerlingen in beeld. Bij aanmelding van uw kind wordt u schriftelijk om toestemming
gevraagd.

8.14 Overblijfmogelijkheden
Op onze school blijven alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 12.30 uur
over. Op woensdag zijn de leerlingen om 12:30 uur vrij.
Samen met de leerkracht gaan ze eten en daarna spelen.
Op vrijdag blijft groep 5 t/m 8 over. De groepen 1 t/m 4 zijn vanaf 12:00 uur vrij.
8.15 B.S.O.
Buitenschoolse opvang en gastouderopvang
Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang; tijdens vakantie en op schoolvrije dagen voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot einde basisschoolleeftijd. Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang wordt de kinderen alle
ruimte gegeven om kind te zijn. Het is hun vrije tijd.
Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele opvang, die plaatsvindt bij geselecteerde gastouders thuis. De maximale opvang is 4 kinderen per gastouder.
Buitenschoolse opvang moet in onze verenigingsvisie geen verlengde schooldag worden maar een
vervangende thuissituatie. De periode na de schooltijd is ‘vrije tijd’ voor de kinderen, waarbij zij in een
huiselijke omgeving opgevangen moeten worden. Bovendien dient in onze visie de opvang van kinderen zoveel mogelijk overeen te komen met de vertrouwde omgeving en begeleiding die kinderen thuis
ervaren. Dit kan bij de buitenschoolse opvang en in kleinschalig verband bij de gastouderopvang.
Randvoorwaarden die de school stelt aan de buitenschoolse opvang zijn:
•
De BSO-locatie moet jaarlijks door de GGD inspectie worden gecontroleerd en voldoen aan de
gestelde Arbo-veiligheidseisen.
•
De BSO-locatie moet voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals die zijn opgenomen in de wet kinderopvang.
•
De BSO-locatie moet geregistreerd zijn bij de gemeente.
•
De BSO voert een duidelijk verwoord pedagogisch beleid, dat de instemming heeft van de
schoolvereniging en dat met ouders wordt gecommuniceerd.
•
De kinderen moeten begeleid worden door professioneel opgeleide krachten.
•
Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.
•
De BSO-locatie moet veilig kindvriendelijk, huiselijk en vertrouwd zijn.
•
De kinderopvanginstelling moet goede contacten onderhouden met de school en met de ouders
om te streven naar continuïteit in de opvoeding.
•
De kinderopvanginstelling heeft voorzieningen getroffen zodat de wettelijke aansprakelijkheid
van haar werknemers voldoende is gedekt, ook tijdens het vervoer tussen de scholen en de instellingen.
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Randvoorwaarden die de school stelt aan gastouderopvang zijn::
•
Het GOB moet voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals die zijn opgenomen in de wet kinderopvang.
•
Het GOB moet geregistreerd zijn bij de gemeente.
•
Het GOB voert een duidelijk verwoord pedagogisch beleid, dat de instemming heeft van de
schoolvereniging en dat met ouders wordt gecommuniceerd.
•
Gastouders moeten geselecteerd zijn door het GOB.
•
Alle gastouders moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.
•
Er moet een risico-inventarisatie bij de gastouder thuis hebben plaatsgevonden.
•
Het GOB heeft voorzieningen getroffen zodat de wettelijke aansprakelijkheid van haar werknemers / ouders voldoende is gedekt, ook tijdens het vervoer tussen de scholen en de instellingen.
Onze school heeft ervoor gekozen voor de buitenschoolse opvang aansluiting te zoeken bij LOL kinderopvang en kinderopvangorganisatie Drieluik-Kinderopvang en hun gastouderbureau.
Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang kunt u verkrijgen via de folders die op
school te verkrijgen zijn of via de kinderopvangorganisatie zelf.
9 Klachtenprocedure
Het bestuur heeft voor alle scholen gekozen voor de landelijke klachtenregeling voor primair en voortgezet onderwijs. We maken gebruik van de klachtenprocedure, zoals deze ontwikkeld is door de voormalige Scholenraad Christelijk Onderwijs Drenthe e.o. In het kort houdt de klachtenregeling het volgende in:
9.1 Algemeen
Klachten zijn er altijd en overal, zo ook op school. Veel klachten blijken na -veelal mondeling- geuit te
zijn heel simpel op schoolniveau op te lossen. Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten
zo belangrijk zijn, dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden
omgegaan. Deze terreinen zijn:
Seksuele intimidatie / Agressie, geweld en pesten op school / Discriminatie /
Kindermishandeling /
Sponsoring / Onderwijskundig beleid / Bestuursbeleid.
Heeft u dus een klacht op een van de bovengenoemde terreinen dan moet deze klacht schriftelijk en op
naam worden ingebracht binnen een geleding van de school.
9.2 Welke klacht op welk niveau?
Hieronder is in een beslisschema de eerste stap aangegeven, op welk niveau u uw klacht moet indienen. Gekozen is voor de mogelijkheid om ook klachten in te dienen over zaken die buiten de school
liggen. Hiermee is bedoeld om vooral leerlingen de mogelijkheid te bieden met een vertrouwd iemand
over problemen te praten. Vandaar dat gekozen is voor niveau 2: de contactpersoon van de school.
Deze contactpersoon bepaalt vervolgens wat er met de klacht gedaan wordt, maar meldt altijd aan het
bestuur. Voor klachten die de school betreffen is een verschillende instap gegeven.
9.3 Contactpersoon / vertrouwenspersoon
In onze klachtenregeling maken we onderscheid tussen contact- en vertrouwenspersonen.
Contactpersonen helpen de klager b.v. bij op schrift stellen van een klacht en hebben een verwijstaak.
De vertrouwenspersoon behandelt de klacht, treedt in overleg met verschillende geledingen en instanties en neemt initiatieven om de klacht op te lossen.
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9.4 Beslisschema niveau indiening klachten
Niveau 1:
De directeur: Dhr M.R.Tetelepta. Tel.0528-267911 Klachten op onderwijskundig beleid.
Niveau 2:
Contactpersoon school: Mevr. I.van der Spoel. Tel. 0591- 372037
Klachten seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten, als dit niet op school plaatsvindt, of als het een situatie betreft van leerling en leerling.
Niveau 3:
Contactpersoon bestuur: Mevr. G. Wegter. Tel. 0591-514145
Klachten sponsoring en bestuursbeleid (zie ook niveau 4).
Niveau 4:
Klachten seksuele intimidatie, discriminatie, kindermishandeling, agressie, geweld en pesten op school.
Als het een situatie betreft tussen een leerkracht en een leerling op school.
Deze klachten kunnen worden gemeld bij de Vertrouwensinspecteur (zie punt 9.5) of bij Veilig Thuis
Drenthe.
Als er naar het oordeel van de klager of de beklaagde geen bevredigende oplossing wordt voorgesteld,
staat het de klager of de beklaagde vrij om de klacht bij een hoger niveau te leggen.
Ook is het mogelijk het bestuur d.m.v. een schriftelijk verzoek te vragen de klacht te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie, ingesteld door de Besturenraad PCO. Het bestuur mag zo’n verzoek niet
weigeren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
Tenslotte:
Voor belangstellenden ligt er op school een klachtenregeling en een procedure klaar. Voor namen,
adressen en telefoonnummers van alle niveaus en instanties: zie het jaargedeelte van deze gids.
Adres Landelijke Klachtencommissie
Postbus 694
2270 AR Voorburg
Telefoon: (070) 386 16 97
Fax: (070) 348 12 30
info@klachtencommissie.org
Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 15.00 uur.
9.5 Vertrouwensinspecteurs
Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld?
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen,
docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond
de school problemen voordoen op het gebied van:
•
seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
•
lichamelijk geweld;
•
grove pesterijen;
•
extremisme en radicalisering.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in
het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
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De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).

9.6 Schoolveiligheidsplan
Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt. Elke school van de VPCBO
heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het
schoolgebouw, maar ook aan pestbeleid.
Er is op school een anti-pestprotocol.
We praten er regelmatig in de klas over hoe we omgaan met elkaar en over de ander in zijn/haar waarde
laten. Toch kunnen we niet voorkomen, dat er af en toe een kind in de knel komt. We kunnen wel proberen om dat zo vroeg mogelijk te signaleren en we willen ouders en verzorgers vragen ons daarbij te
helpen. Gelukkig hebben we het dan meestal over kleine probleempjes.
10 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen.
De scholen van onze vereniging staan middenin de samenleving. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen van harte welkom zijn op één van onze scholen. Als wij een leerling niet toelaten of verwijderen
moet hier een goede reden voor zijn. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust
formeel bij het bevoegd gezag. In de praktijk wordt de beslissing over toelating genomen door de directeur en over de verwijdering door het bevoegd gezag, op voorstel van de directeur.
10.1 Toelating.
Leerlingen zijn welkom op onze school als de ouders de grondslag van de vereniging onderschrijven en
de identiteit van school respecteren, het kind kan functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de
school en redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als sociaal-emotioneel op de betrokken school kan volgen.
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Voor individuele leerlingen
kan besloten worden tot bepaalde vrijstellingen of vervangende activiteiten, bijv. bij een lichamelijke
functiebeperking.
Voor kinderen die een positieve beschikking van een Commissie van Indicatiestelling hebben of voor
kinderen die worden teruggeplaatst van een speciale basisschool wordt de aanmelding aan de hand
van aparte protocollen en een schema m.b.t. de onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen en
wordt daarna een besluit genomen over het al dan niet toelaten.
10.2 Procedure weigering, schorsing en verwijdering.
Er is sprake van weigering als het bevoegd gezag het verzoek van ouders afwijst om het kind op een
bepaald moment tot een school toe te laten.
Er is sprake van schorsing als het bevoegd gezag een leerling tijdelijk uitsluit van het volgen van onderwijs in een groep. Daarbij kan een leerling naar huis worden gestuurd of naar een
aparte ruimte in school worden verwezen.
Er is sprake van verwijdering als de leerling voorgoed wordt uitgeschreven.
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10.3 Weigering
Voorafgaand aan het voornemen om het kind niet toe te laten, worden ouders uitgenodigd voor een
gesprek of ontvangen hierover schriftelijk bericht. De ouders krijgen in het gesprek de gelegenheid te
zeggen wat hun oordeel is over de voorgenomen weigering.
De volgende factoren van pedagogische en organisatorische aard spelen mee in de afweging een leerling al dan niet toe te laten:
•
de grondslag van de vereniging wordt niet gerespecteerd,
•
groepsgrootte,
•
de zorgcapaciteit van de school (het kunnen geven van passende begeleiding),
•
het aantal zorgleerlingen,
•
het effect op het onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen,
•
mogelijkheden van begeleiding door de ouder(s),
•
benodigde middelen,
•
ernstige verstoring van de orde en rust op school. Dit kan gaan om het gedrag van het kind,
maar ook om het gedrag van de ouders. Het bevoegd gezag zal gemotiveerd aangeven waarom de
overtuiging bestaat dat het kind en of de ouders de orde en rust op de school zal/zullen verstoren. Het
gaat dan om de geldende gedragsregels en de opvangcapaciteit van de school.
Bovenstaande omstandigheden kunnen bepalend zijn m.b.t. een verantwoorde beslissing niet over te
gaan tot toelating.
Als besloten wordt een leerling niet toe te laten, wordt dit gemotiveerd per aangetekende brief aan de
ouders meegedeeld.
10.4 Procedure schorsing
De directeur kan ook besluiten de leerling te schorsen voor een bepaalde periode. Dit kan vooral gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring van de orde of rust op een school dat het
beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op school komt. Het kan ook voorkomen dat een
leerling meerdere keren is
gewaarschuwd voor hetzelfde feit en zich opnieuw niet aan de afspraken houdt. Dit kan ertoe leiden dat
de leerling geschorst wordt voor een bepaalde periode.
De volgende gebeurtenissen zijn aanleiding tot schorsing:
•
Herhaaldelijk niet gedragen volgens de schoolregels;
•
In het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
•
Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
•
Het in gevaar brengen door de ouder/verzorger van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of
personeel;
•
Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel.
De duur van de schorsing is minimaal een schooldag en maximaal tien schooldagen, waarna er afspraken worden gemaakt over de wijze van opnieuw toelaten van de leerling op de school.
10.5 Procedure Verwijdering
Als besloten wordt om een leerling te verwijderen worden alle partijen gehoord door het bevoegd gezag.
Indien het horen niet zodanige nieuwe gezichtspunten oplevert dat er reden is om op het voornemen tot
verwijdering terug te komen, wordt schriftelijk per aangetekende brief het besluit tot verwijdering aan de
ouders meegedeeld. In dit besluit worden de ouders gewezen op de mogelijkheid om binnen 6 weken
bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag. De leerplichtambtenaar en de Inspectie worden in kennis gesteld van het besluit. De Inspectie denkt desgewenst mee over mogelijke oplossingen of maatregelen. Kan het bestuur aantonen, dat er acht weken zonder succes naar een andere school gezocht is,
dan kan alsnog tot definitieve verwijdering over worden gegaan.
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Op school is het beleid rondom weigering, schorsing en verwijdering vastgelegd in een protocol.

11 Ouderbijdragen
Hierbij zetten we alle financiële bijdragen, die van de ouders gevraagd worden, even op een rijtje:
Lidmaatschap/donateurschap van de Ver.v.Prot.Chr.Ond.Coevorden. bedrag: naar keuze. Ouders worden hiervoor benaderd door het bestuur.
Ouderbijdrage voor schoolactiviteiten ( zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, kleuterfeest) bedrag:
naar keuze. U wordt hiervoor benaderd door de oudercommissie aan het begin van het schooljaar.
Bijdrage schoolreisje (groep 3t/m 6)
Kosten: 20 euro voor één kind, 35 euro voor twee kinderen.
Bijdrage kamperen (groep 7 en 8) Kosten: 40 euro per kind.
Opmerking. We wijzen u op het vrijwillige karakter van al deze bijdragen.
11.1 Goede doelen.
Ieder jaar sparen we met de kinderen voor een goed doel. We kiezen voor een kort lopende actie waar
we gedurende een paar weken intensief met elkaar tijd aan besteden In de nieuwsbrief wordt verteld
welk doel er gekozen is.
11.2 Schoolverzekering voor leerlingen
Voor de leerlingen is geen verzekering afgesloten.
11.3 Aansprakelijkheid:
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor hetgeen de kinderen doen of overkomt in schooltijd. De ouders van kinderen tot veertien jaar zijn, ook ingeval het voorval
zich binnen schooltijd voordoet, aansprakelijk. De ouders kunnen slechts de leerkracht en/of de school
aanspreken wanneer zij kunnen bewijzen dat de school/leerkracht in de uitoefening van toezicht tekort is
geschoten en schuld heeft aan het betreffende incident.
Van schuld is volgens het Burgerlijk Wetboek pas sprake wanneer de schade door toedoen van de leerkracht of in zijn/haar opdracht is veroorzaakt.
Het bevoegd gezag blijft aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van gebrekkig materiaal en
gedragingen van het personeel die voor anderen gevaar opleveren.
11.4 Sponsoring
Sponsoring is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:
de sponsoring moet in het belang van de school zijn
er mag geen tegenprestatie verlangd worden
iedere vorm van sponsoring vereist toestemming van de Schoolkring.
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12 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
12.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
In een voortdurend veranderende samenleving worden er ook voortdurend veranderende eisen gesteld
aan het onderwijs. Ook de ontwikkeling van alle wetenschappen, die met het onderwijs verwant zijn,
staat niet stil.
De extra zorg die kinderen verdienen, wanneer zij op de een of andere manier achter geraken in hun
ontwikkeling of vaardigheden, heeft de afgelopen jaren veel meer onze aandacht gekregen. Dit mede
onder invloed van Weer Samen Naar School en de cursussen, die onze intern begeleidster in dit verband heeft gevolgd.
In de afgelopen 4 jaren hebben we met name gewerkt aan de volgende zaken:
Inrichting van school, klas en plein
Ruimtes binnen onze school zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden het gedrag en welbevinden (basisveiligheid) van onze leerlingen en de collega‟s. Zo is vastgesteld dat mensen zich positiever gaan gedragen
als ze zich in een ruimte bevinden die ze als plezierig ervaren. Behalve het gedrag, is ruimte ook van
invloed op veel gehanteerde werkvormen. Veiligheid, sfeer, flexibiliteit en uitdaging zijn sleutelwoorden
bij inrichting van al onze ruimtes binnen de school.
Afspraken en routines
Een stimulerend pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen en uitdagende ondersteuning.
Voorwaarde hierbij is wel dat er veiligheid, respect en verantwoordelijkheid wordt ervaren binnen de
school. Afspraken en routines helpen om dit te realiseren. We hebben een algemene schoolregel vastgesteld en er zijn klassen- en pleinregels opgesteld en gevisualiseerd in de school.
Dagplanning
Het is belangrijk dat kinderen weten wat het dagprogramma voor hen in petto heeft. Het biedt structuur,
geeft duidelijkheid, houvast. Het maakt ze minder afhankelijk van de leerkracht. Ook de zelfstandigheid
wordt hierdoor bevorderd. In alle groepen wordt het dagprogramma gevisualiseerd weergegeven.
Effectieve leertijd en instructie
We vinden het belangrijk dat de beschikbare leertijd voor de kinderen zo maximaal mogelijk is. We realiseren ons echter dat het maximaliseren van de onderwijstijd alleen niet helpt. De beschikbare tijd moet
natuurlijk ook doelmatig worden ingevuld door leerlingen een actieve rol in het leerproces te geven.
Leerlingvolgsysteem
Voor alle groepen maken we gebruik van landelijk ontwikkelde en betrouwbare toetsen.
In alle groepen worden in principe minimaal drie toetsen en twee toets momenten gehanteerd.
Gouden Weken: Groepsvorming
Het samenwerken van leerlingen kan een belangrijke basis zijn voor het competentie gevoel van de
leerlingen. Groepsvorming speelt hierbij een belangrijke rol.
Regelmatig vinden er in alle groepen activiteiten plaats gericht op groepsvorming.
Begeleid zelfstandig leren
Het begeleid zelfstandig leren heeft tot doel een zelfstandige leerhouding bij kinderen te ontwikkelen.
Hierbij gaat het er nog niet zozeer om, om kinderen te leren leerkrachtonafhankelijk te werken, maar
meer om kinderen de mogelijkheid te bieden om ook zelf mee het leerproces te sturen en evt. bij te
stellen.
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt er een onder andere een aantal dagdelen in de bovenbouw
gewerkt met dagtaken waarbij leerlingen zelf leren kiezen, plannen en registeren.
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Samenwerkend leren
Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Het samenwerkend leren is een onderwijsvorm, die in een aantal situaties effectiever is dan wanneer de leerling alleen zou werken of spelen. In overleg met een maatje vinden kinderen vaak spelenderwijs sneller een oplossing voor een probleem waar ze voor staan.
Te denken valt daarbij aan het oplossen van puzzels of rekenopgaven, het leren van tafels, topografie
of dicteewoorden. Het samenwerkend leren is tevens een goede mogelijkheid voor kinderen elkaar te
accepteren en elkaar te helpen.
Competenties
Competenties van leerkrachten verbeteren o.a. door het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Zoveel mogelijk de competenties van de leerkrachten, die relevant zijn, optimaliseren.
12.2 Verbeterplannen:

Voortdurend proberen we kritisch naar ons zelf te kijken, om te ontdekken waar verbetering mogelijk is.
Een positief kritisch meekijkende blik van de ouders stellen we zeer op prijs.
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13 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
13.1 Resultaten
Scholen met elkaar vergelijken aan de hand van resultaten van het onderwijs kan een moeilijke materie
zijn als niet wordt gekeken naar de sociaal-culturele achtergrond van de schoolbevolking. Ook het percentage anderstalige leerlingen kan van invloed zijn.
We kijken niet alleen naar eindresultaten van Citotoetsen, maar zijn ook trots:
als we erin slagen, door extra zorg, kinderen op de reguliere basisschool te houden;
als kinderen groeien in hun ontwikkeling van zelfstandigheid;
als kinderen sociaal vaardig worden, zelfvertrouwen krijgen;
als kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.
Deze laatste resultaten zijn echter veel moeilijker zichtbaar te maken. Het boeken van (tussen)resultaten heeft steeds onze aandacht. Het is een onderdeel van het kwaliteitsproces binnen onze school.
Als middelen om de resultaten te bepalen gebruiken we:
het leerlingvolgsysteem van Cito;
de leerling- en groepsbesprekingen;
methodegebonden toetsen;
observaties;
rapporten, entree- en eindtoets Cito
De Inspecteur Onderwijs heeft in januari 2016 een periodiek kwaliteitsonderzoek verricht op onze
school. Hij heeft geconcludeerd, dat de resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode
voldoende op het niveau liggen welke op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag
worden verwacht.
Citoeindtoetsscore 2014: 537,5 (boven landelijk gemiddelde)
Citoeindtoetsscore 2015: 538,3 (boven landelijk gemiddelde)
Citoeindtoetsscore 2016: 532,8 (onder landelijk gemiddelde)
Sinds 1998 nemen we deel aan de eindtoets van het Cito.
Hoewel de uitslag van deze toets geen grote verschillen toont met het oordeel van de leerkracht, hebben wij het toch als zinvol ervaren, juist om dat eensluidende oordeel. Voor ons is het namelijk van het
grootste belang, dat de leerling in die vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt, waarin het zich thuis
voelt en die past bij zijn/haar eigenschappen en mogelijkheden.
Daarnaast kunnen we zeggen, dat de uitkomsten van de Cito-toets ons ook duidelijk maken, dat we als
school ruimschoots voldoen aan de verwachtingen, die aan ons gesteld mogen worden.
Wij zijn verplicht onze uitstroomresultaten te vermelden in de schoolgids. Globaal kun je ervan zeggen,
dat onze kinderen naar verwachting hebben gepresteerd en op goed niveau de school hebben verlaten.
Omdat wij veelal met kleinere groepen werken hebben we de uitstroomcijfers van de laatste vijf jaar
samengevoegd.
In totaal zijn er de laatste drie jaar 31 kinderen naar het voortgezet onderwijs gegaan.
Van deze kinderen gingen er naar;
Vakcollege			10 %
Vmbo kaderberoeps
10 %
Vmbo theoretische leerweg 22 %
Havo				35 %
VWO				23 %
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Al deze kinderen hebben ook deelgenomen aan de Cito-eindtoets. Op deze toets kun je tussen de 500
en 550 punten scoren. Cbs De Schutse streeft jaarlijks naar een Citoscore van 536. Onze kinderen behaalden gemiddeld over de afgelopen drie jaar 536 punten.
Ook hiermee voldeden ze aan de verwachtingen.
13.3 Specifieke zorg voor leerlingen
Een aantal keren per jaar vindt er een groeps- en leerlingenbespreking plaats, waarbij gekeken wordt of
de resultaten van ons handelen, aan de hand van het handelingsplan, het beoogde effect hebben. Vanuit deze leerlingenbespreking wordt er gekeken, welke kinderen een apart programma krijgen in of buiten
de klas. Dit alles wordt doorgesproken met de ouders.
Het aantal zittenblijvers houden we zo gering mogelijk.
Het aantal verwijzingen naar speciale scholen blijft ver onder het landelijk gewenst gemiddelde.
14 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
14.1 Schooltijden
Sinds augustus 2014 hanteren we andere schooltijden.
De begin en eindtijden zijn voor alle kinderen gelijk, te weten:
Groep 1 t/m 8 : ‘s Morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op woensdagmorgen is de eindtijd 12.30 uur.
		
‘s Middags van 12.30 uur tot 14.30 uur.
Op de woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
Op de vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.
14.2 Regels in geval van schoolverzuim
Ter voorkoming en bestrijding van ongeoorloofd schoolverzuim houden wij ons aan het protocol van de
gemeente Coevorden.
14.3 Leerplicht en verlof.
In de leerplichtwet staat dat uw kind onderwijs moet volgen vanaf het vijfde tot en met het zestiende
jaar. U, als ouder (verzorger), bent er verantwoordelijk voor dat deze leerplicht wordt nageleefd. Voor
alle duidelijkheid: vanaf het vierde jaar mag een kind naar school, vanaf het vijfde jaar moet het. De wet
kent verscheidene redenen voor geoorloofd verzuim. De school moet een kind vrij geven voor “plichten,
voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging”. Dat geldt ook voor familieverplichtingen, zoals een
bruiloft of begrafenis. Verder moet iedereen zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Indien
de aard van het beroep van een van de ouders het niet toelaat om per jaar tijdens de schoolvakanties
als gezin op vakantie te gaan, kan verlof worden verleend voor een gezinsvakantie, mits deze niet in de
eerste twee weken van het nieuwe schooljaar wordt opgenomen.
14.4 Buitengewoon verlof.
Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:
• bepaalde religieuze feestdagen;
• de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan;
• andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie, gezinsuitbreiding en verhuizing.
De school mag een kind niet zomaar vrij geven om (buiten de schoolvakanties) op vakantie te gaan, of
om bijv. een dag eerder op vakantie te gaan. Dat kan alleen in héél bijzondere omstandigheden. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld dat verkrijgbaar is bij de directeur.
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Ongeoorloofd schoolverzuim moet de school melden bij de leerplichtambtenaar, die vervolgens een
onderzoek instelt.
In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen op verzoek van de ouders vrijstelling krijgen van het volgen
van lessen of activiteiten onder schooltijd. De kinderen zijn wel verplicht om op school aanwezig te zijn,
tenzij het hier om bijzondere godsdienstige feesten gaat. Onder schooltijd zullen voor de kinderen die
vrijstelling hebben vervangende onderwijsactiviteiten worden georganiseerd. Verzoeken om vrijstelling
kunt u met de schoolleiding bespreken.
14.5 Vakantietijden
Basisonderwijs:
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
Pasen
meivakantie
Pinksteren
zomervakantie

van
17.10.2016
26.12.2016
20.02.2017

tot en met
21.10.2016
06.01.2017
24.02.2017

14.04.2017
24.04.2017
05.06.2017
24.07.2017

17.04.2017
28.04.2017
09.05.2017
01.09.2017

15 Met wie wij samenwerken.
		
15.1 Andere scholen VPCBO Coevorden.
Onze school wordt bestuurd door de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Coevorden, die op 1 januari 1999 is ontstaan door de fusie van een achttal schoolverenigingen. De vereniging heeft negen basisscholen onder haar beheer. Zij danken hun bestaansrecht aan de
vereniging. We werken met de andere negen scholen samen op het gebied van onderwijs-, personeels-,
financieel en beheers beleid.
		
15.2 Weer Samen Naar School. (WSNS)
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“
Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Hardenberg” wordt gevormd door
de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente
Hardenberg. Doel van het samenwerkingsverband en de “Afdeling Hardenberg” is de zorg zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven. Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed
mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.
De “Afdeling Hardenberg” stimuleert de daartoe al in gang gezette ontwikkeling waarbij scholen en met
name ook individuele leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van met name die kinderen die extra zorg behoeven. Het zal duidelijk
zijn dat de vertaling van de “grote lijn” per school verschillend is. Elke school ontwikkelt een eigen leercultuur (pedagogisch en didactisch) waarin de betrokken school zelf verantwoordelijk is voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering.
Binnen de “Afdeling Hardenberg” fungeert de Prof. Waterinkschool als een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen waarvoor binnen de eigen school de condities voor een goede afstemming op de
onderwijsbehoeften onvoldoende zijn. Met ingang van de cursus 2013-2014 is er bovendien in zowel
Coevorden als Hardenberg een speciale deeltijd- voorziening (een dagdeel per week) voor excellente
leerlingen.
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15.3 Passend onderwijs.
“Het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven of wordt aangemeld is verantwoordelijk voor
een goed onderwijsaanbod ook wanneer uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs.”
		
Geen mens is het zelfde en ook als het op leren aankomt bestaan er grote verschillen. In onderwijs en
opvoeding houden ouders en leraren meestal vanzelfsprekend rekening met die verschillen en stemmen
zij als het even kan hun complimentjes, correcties, verwachtingen en doelen af op hun kind of de betreffende leerling. Ieder kind vraagt in onderwijs en opvoeding als het even kan “maatwerk” van de opvoeders. In de “gewone” school voor basisonderwijs betekent dit maatwerk bijvoorbeeld dat niet van alle
leerlingen na acht jaar onderwijs verwacht mag worden dat zij dan even goed kunnen rekenen of lezen.
Ook de wijze waarop leerlingen zich het rekenen en lezen eigen hebben gemaakt kan erg verschillen.
De een heeft op onderdelen of de hele linie veel begeleiding of instructie nodig gehad en de ander leek
het “aan te waaien”. Voor de meeste leerlingen lukt het de basisschool goed om rekening te houden met
de wijze waarop kinderen leren.
Soms echter vraagt een leerling om goed te kunnen leren zo‟n gespecialiseerde ondersteuning en
begeleiding dat deze in de basisschool niet meer geboden kan worden. In die gevallen is dat de ouders
en leraren meestal ook in een vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten worden dat
de school onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm
waarin beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft kan dan verwezen
worden naar bijvoorbeeld een “speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”.
Om in die gevallen te voorkomen dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school die goed
“past” bij deze leerling van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de minister het onderwijs
(de scholen voor gewoon onderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs) de opdracht gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Nu de “wet op passend onderwijs” op 1 augustus 2014 van kracht
is geworden, is het bestuur van het regulier onderwijs (deze wet geldt voor zowel basis- als voortgezet
onderwijs) verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat
ingeschreven of wordt aangemeld “passend onderwijs” te bieden. Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden.
		
In onze regio (Coevorden-Hardenberg, Mariënberg, Ommen en Slagharen) is deze wet voorbereid door
de gezamenlijke besturen van basis en voortgezet onderwijs en de besturen van scholen die speciaal
onderwijs in en buiten de regio aanbieden. In mei 2008 hebben zij hierover al een intentieverklaring
ondertekend waarin zij verklaren samen te willen werken voor “passend onderwijs”. De besturen zijn
hierin bovendien overeengekomen om het passend onderwijs zo “thuis-nabij” mogelijk te realiseren.
Voor veel vormen van speciaal onderwijs moeten leerlingen nu nog iedere dag naar bijvoorbeeld Zwolle
of Emmen reizen.
In 2013-2014 is het nieuwe samenwerkingsverband “Veld, Vaart en Vecht” waarin de besturen van onze
regio samenwerken tot stand gebracht. De gezamenlijke besturen beschrijven in het “ondersteuningsplan” hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend onderwijs. In het verlengde van de vroegere
intentieverklaring betekent passend onderwijs voor het SWV Veld, Vaart & Vecht dus ondermeer dat
leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het speciaal onderwijs in de regio terecht moeten kunnen.
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De “ondersteuningsplanraad” (waarin de MR-en van alle besturen vertegenwoordigd zijn) en de betreffende gemeenten hebben met het ondersteuningsplan van “Veld, Vaart &Vecht” ingestemd. In het
ondersteuningsplan wordt voor twee jaar beschreven welke afspraken over passend onderwijs gemaakt
zijn, hoe voorkomen kan worden dat de ouders bij het zoeken naar een goede school van de ene naar
de andere commissie verwezen worden, hoe het speciaal onderwijs zoveel mogelijk thuis nabij georganiseerd kan worden en hoe de ouders en leraren bij deze plannen betrokken worden.
Ouders van leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen staan op basis van
dit plan niet alleen in het zoeken naar een goede onderwijsvoorziening voor hun kind. Het bestuur van
de school blijft - ook wanneer de school zelf het gewenste niet kan leveren - verantwoordelijk voor een
goed passend alternatief. In het Afdelingsplan van onze “Afdeling Coevorden-Hardenberg” wordt de
wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als partners samenwerken nader geconcretiseerd. Zowel het “ondersteuningsplan” van het SWV Veld, Vaart & Vecht als het “Afdelingsplan” van
de Afdeling Coevorden-Hardenberg staat op de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht, http://www.
veldvaartenvecht.nl .
15.4 Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CAT)
Toewijzen:
De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is ondermeer verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor sbo van de afdeling (De Prof. Waterinkschool) kan dat ook een school voor so zijn.
De ouders zijn in alle gevallen waarbij een andere school in aanmerking komt als “partner” betrokken bij
een eventuele verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken deel uit van
de CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt dan kunnen zij
binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing.
		
Adviseren:
Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijsondersteuning en jeugdzorg
van belang is kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. Hiervoor maakt een vertegenwoordiger van
het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Coevorden of Hardenberg deel uit van de CAT. In
het ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De
bespreking in de CAT sluit aan op de ondersteuningsteams (eerder zorgteams) op schoolniveau zoals
deze in alle scholen van onze afdeling functioneren.
		
Arrangeren:
Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling een bijzondere inspanning van de school wordt gevraagd (dat wil zeggen dat de basis- ondersteuning zoals deze
beschreven is in het “schoolondersteuningsprofiel” daarin niet of onvoldoende voorziet, dan kan de
school ook een verzoek om extra-ondersteuning indienen bij de CAT. Dit verzoek van de school aan de
CAT is altijd voorzien van een advies van de adviseur leerlingenondersteuning (orthopedagoog) van de
school. Verzoeken om extra- ondersteuning worden omdat de inhoudelijke afweging al op schoolniveau
met ouders en team is voorbereid behandeld in de zgn. “smalle CAT”. In de “smalle CAT” wordt geen
nadere inhoudelijke afweging gemaakt m.b.t. het plan zoals de school en de orthopedagoog dat nodig
achten voor een goede afstemming, maar wordt beoordeeld of gegeven het “schoolondersteuningsprofiel” van de school extra-ondersteuning inderdaad noodzakelijk is. Om die reden maken een collega-directeur en ib-er deel uit van deze “smalle CAT”.
		
15.5 Centrum voor jeugd en gezin. (CJG)
Iedere gemeente heeft een CJG: een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Het Centrum Jeugd en Gezin Coevorden is te vinden in onze Brede School.
Het CJG Coevorden biedt:
• Een inloopspreekuur voor vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien.
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• Het consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar en ondersteuning en advies op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
• CJG contactpersonen onderwijs.
• Bieden van (preventieve) ondersteuning en korte lijnen in de samenwerking zorg voor jeugd
		
15.6 GGD.
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen de volgende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.
		
Screening in groep 2 en 7
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden uitgenodigd voor een screening door de assistente jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de
screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben,
dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur.
De spreekuren zijn op school of in de buurt.
		
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan
kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom
opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.
		
Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of een centrale plaats. Alle
leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Mentoren en intern begeleiders kunnen ook een
leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
		
Het zorgteam
Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts &
jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders.
		
Logopedie
Op de meeste scholen wordt een logopedische screening aangeboden in groep 2 door een
logopediste van GGD Drenthe. Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over logopedie.
Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
088-2460246 (ma-vr 08.00 - 16.00 uur), jgz@ggddrenthe.nl
		
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio(DTP)
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Deze worden tegelijkertijd gegeven.
Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD in uw regio
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16 VPCBO-Coevorden.
16.1 VPCBO –Coevorden.
Onze school wordt bestuurd door de Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs in de gemeente Coevorden die op 1 januari 1999 is ontstaan door de fusie van een achttal schoolverenigingen.
De vereniging heeft 10 basisscholen onder haar beheer. De VPCBO-Coevorden staat open voor alle
ouders en belangstellenden. Aan alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden, wordt gevraagd of
ze lid willen worden van de vereniging. Leden van de vereniging verklaren schriftelijk dat zij de grondslag van de vereniging onderschrijven en zullen respecteren. De contributie van de schoolvereniging
bedraagt minimaal €5,- per jaar. Van dit bedrag gaat €3, - naar de schoolvereniging, de rest (minimaal
dus € 2, -) is voor onze school. Sinds januari 2009 bestaat de mogelijkheid om donateur te worden van
de vereniging. Dit geldt voor mensen die geen lid willen worden, maar toch zowel de vereniging als de
school van hun kind extra willen ondersteunen. Hier gelden dezelfde bedragen en afspraken als bij de
contributie.
Levensbeschouwing
De VPCBO-Coevorden kiest de Bijbel als uitgangspunt en laat zich in haar handelen inspireren door
Jezus Christus. Statuten van de vereniging zijn op aanvraag beschikbaar.
16.2 Doelstelling.
Het algemeen doel is vorm en inhoud te geven aan de oprichting en instandhouding van scholen voor
Prot. Chr. basisonderwijs. In het bijzonder richt de vereniging zich op de gezamenlijke en de plaatselijke
belangen van het Christelijk basisonderwijs in de gemeente Coevorden.
Inhoud geven aan een herkenbare identiteit en versterking van de onderwijskwaliteit zijn hierbij kernpunten van beleid, zowel op verenigings- als op schoolniveau.
16.3 Ledenraad.
Het schoolbestuur van de VPCBO heeft een ledenraad ingesteld. Twee vertegenwoordigers van elke
schoolkring hebben zitting in de raad die zowel op eigen initiatief als op verzoek van het bestuur bij
elkaar kan komen. De raad is in ieder geval aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering. Het doel van
deze geleding is de betrokkenheid van de „ouderleden‟ te vergroten en het functioneren als „klankbordgroep‟ voor het bovenschoolse en verenigingsbeleid.
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NAMEN
Algemeen directeur van de VPCBO-Coevorden: Dhr. P. van Kesteren
p/a Van Pallandtlaan 7-9, 7742 WJ, Coevorden. Tel. 0524-524455.
Samenstelling van het bestuur.
De vereniging kent een uitvoerend en een toezichthoudend bestuur.
Uitvoerend bestuur: De heer S.H. Luimstra De Brinkies 14
7863 TM Gees
Portefeuille :
voorzitter onderwijs (o.a. SWV)
De heer M. Vos
Kijlweg 5
7849 PJ De Kiel
Portefeuille :

Portefeuille (vacant):

penningmeester

juridische zaken

De heer E. v.d. Weide
Vlonder 19
7753 TX Dalerpeel
Portefeuille :
secretaris
Contactgegevens.
VPCBO Coevorden van Pallandtlaan 7-9
7742 WJ Coevorden
Email: info@vpcbo-coevorden.nl
Website: www.vpcbo-coevorden.nl
Inspectie van het onderwijs.
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Schoolarts /logopediste
p / a GGD Zuidoost Drenthe,
Minister Kanstraat 33,
Postbus 1072, 7801 BB, Emmen
Tel. 0591 616440.
Leerlingen
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de leerlingenlijst met de namen en adresgegevens van de kinderen. Op verzoek van ouder(s) / verzorger(s) is soms, in verband met de privacy,
het adres en/of telefoonnummer niet vermeld.
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