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2| Inleiding  

Beste ouders, verzorgers, lezers,  

Voor u ligt de schoolgids van Christelijke Basisschool (CBS) De Verrekijker.  

We hebben eraan gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken. Wij hopen 
dat wij in deze opzet geslaagd zijn.  

De schoolgids wordt eenmaal per jaar verstrekt en bevat belangrijke informatie over het hele 
schooljaar. Deze gids heeft als doel u inzicht te geven in de wijze waarop wij vorm willen geven aan 
het onderwijs bij ons op school. Daarnaast is het een naslagwerk voor de hele organisatie van de 
school. We raden u dan ook aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren.  

Naast deze schoolgids bestaat ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjarenbeleid 
opgenomen. Het schoolplan is dit schooljaar weer onder de loep genomen en opgesteld voor de 
schooljaren 2019 tot 2020. Het ligt ter inzage bij de directie. In het schooljaarplan zorgen we ervoor 
dat we de gestelde doelen behalen.  

Hebt u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op onze 
school, dan kunt u contact met ons op te nemen. U bent van harte welkom!  

Namens het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad van CBS De Verrekijker,  

Natasja Smit, 
Directeur CBS De Verrekijker  

N.B. : Wanneer er in deze schoolgids gesproken wordt van ouder(s), kunt u, indien gewenst ook 
verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) lezen.  

 

3| Voorwoord van het bestuur  

Op dit moment leest u de schoolgids van één van onze 14 scholen, die behoren tot de Scholengroep 
Perspectief.  

De Vereniging.  
Scholengroep Perspectief bestaat uit 12 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De 
Baldakijn) en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Meidoornschool). Scholengroep 
Perspectief stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk 
Onderwijs en Algemeen Bijzonder Onderwijs door het aanbieden en waarborgen van kwalitatief 
hoogwaardig passend onderwijs.  

Iedere school heeft zijn eigen schoolkring. Hiertoe behoren alle ouders/verzorgers van de leerlingen 
en andere belangstellenden. Er vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats.  

Het College van Bestuur. 
Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. M. Wever en is belast met de dagelijkse leiding van 
de vereniging. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene 
Ledenvergadering. 
De belangrijkste werkterreinen van de directeur-bestuurder zijn: personeelsbeleid, financieel beleid, 
onderhoud en externe contacten.  



 
Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door dhr. H. Veninga (voorzitter), mw. C.N.A. Prummel-Ploeger, 
mw. A. Wiegersma, dhr. H. Timmer en dhr. Y. Kootstra. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de 
bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede op 
het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van 
Bestuur gevraagd en ongevraagd.  

Het Bestuursbureau 
Op het bestuursbureau worden veel administratieve zaken van de vereniging afgehandeld. De 
bemensing van het bestuursbureau wordt gevormd door dhr. J. Smith, in de functie van hoofd 
financiën/controller, dhr. S. Boonstra en mw. T. Rozema, stafmedewerkers onderwijs en als zodanig 
de eerstverantwoordelijken voor het onderwijskundig beleid op verenigingsniveau en dhr. P. Vermeij, 
stafmedewerker onderwijs (ICT). Mw. E. van Haren-Warris en mw. G. Leffers-Fennema als 
stafmedewerkers P&O, mw. A. Otter als eerste medewerker financiële administratie en mw. H. Albers 
als secretaresse.  

Het adres van het bestuursbureau is:  

Loodzetter 7 
9502 EW Stadskanaal  

telefoon 0599-612612 e-mail: info@sgperspectief.nl  

De website van Scholengroep Perspectief is: www.scholengroepperspectief.nl  

 

 

 

 



 
 

4| De school  
 
Chr. Basisschool “De Verrekijker”   
 
Nederveen Cappelstraat 39,  
9561 KM Ter Apel  
Telefoon: 0599-582040 
E-mail: info.deverrekijker@sgperspectief.nl  
Website: www.cbsdeverrekijker.nl  
 
Rek.nr. NL92 RABO 015.27.78.055 t.n.v. de Verrekijker inzake 
schoolrekening (schoolrekening) 
Rek.nr. NL70 RABO 015.27.78.063 t.n.v. De Verrekijker inzake commissie (ouderraad)  
 
4.1 Denominatie  

De CBS De Verrekijker is een bijzondere school voor basisonderwijs. Dit houdt in dat wij een school 
zijn met een christelijke identiteit.  

4.2 Samenstelling van het team  

• Directie 
De directietaken worden uitgevoerd door mw Natasja Smit. Zij is aanwezig op maandag, woensdag en 
donderdag.  

• Groepsleerkrachten: 
De volgende leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de volgende groepen: 

Groep 1/2:           Willy Gerrits en Petri Velema 
Groep 3/4/5:   Annie Wever 
Groep 6/7/8:   Marijke Vos en Alies Boonstra 
Interne begeleiding:  Willy Gerrits 
Onderwijsassistent:   Gea Kruger 
We zijn blij dat we ook dit schooljaar weer een beroep mogen doen op Juf Ria Schrik en Juf Zwaantje 
Wams die individuele hulp bieden aan een aantal leerlingen.  

De gemeente ontvangt gedurende een periode van vier jaar een rijksbijdrage om 
gezondheidsachterstanden in de gemeente te verminderen. De gemeente stelt voor ons voor het 
komende jaar een vakleerkracht bewegingsonderwijs beschikbaar voor een aantal uren. De lessen 
worden verzorgd door meester Ernst Bouwman.  

• Administratief medewerker: 
Eén keer in de veertien dagen komt Haikie Albers het team administratief ondersteunen  

•	Stagiaires: 
Stagiaires zijn de leerkrachten van de toekomst! De vereniging, waar CBS De Verrekijker bij is 
aangesloten, heeft een stagecontract afgesloten met het opleidingsinstituut "Stenden Hogeschool". 
Studenten van Stenden hogeschool komen één of twee dagen per week in de groep en geven les. 
Naast HBO-stagiaires bieden we ook stageplekken aan voor MBO-studenten en zijn we gecertificeerd 
om studenten van de afdeling ‘Welzijn’ en ‘Sport en beweging’ te begeleiden. Naast de 
groepsleerkracht is er dan een stagiair in de groep, die de opleiding volgt voor onderwijsondersteuner 



 
of klassen assistent. Hij/zij zal niet lesgeven aan de groep maar de leerkracht helpen bij alle 
voorkomende werkzaamheden en mag activiteiten begeleiden.  

      	

4.3 Situering van de school  

In het gebouw zijn alle groepen gehuisvest. Er is een vleugel voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 5 en een 
vleugel voor de groepen 6, 7 en 8. Beide vleugels monden uit in een ruime middenruimte. In de 
middenruimte bevindt zich een podium dat gebruikt kan worden als leslokaal, maar ook dienstdoet bij 
vieringen en projecten. De middenruimte kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen de 
kinderen hier tussen de middag onder toezicht eten en worden er regelmatig ouderbijeenkomsten en 
vieringen gehouden. In de vleugel van de bovenbouw bevindt zich een handvaardigheidslokaal. In de 
vleugel van de onderbouw bevindt zich vanaf augustus 2019 een kinderopvang dat in handen is van 
een externe partij (Ninimini). Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen daar op 6 dagen per week terecht. 
Er bevindt zich in de vleugel van de onderbouw ook een speel-/gymlokaal. Bij de receptie is tevens 
een ruimte om op de computer te werken en te kopiëren.  

De school beschikt over een ruime teamkamer, een directiekamer en een IB/RT ruimte er is er nog 
een keuken en de school is ook voorzien van magazijnen en bergruimtes.   

Plattegrond van de school  

 

 

 

 

 

 



 
Verkeersveiligheid 

Leerlingen van CBS de Verrekijker zijn voor het merendeel afkomstig uit 
het hele dorp en de buitengebieden. 
De school staat in het centrum van Ter Apel. De directe omgeving van de 
school is de afgelopen tijd gemoderniseerd aan de hand van een 
planontwikkeling van onze gemeente. Hierbij staat de verkeersveiligheid 
voorop. De school heeft hierin actief meegedacht. Zo zijn er zogenaamde 
Juliepalen geplaatst en is er een “Smok-en-vort- zone”, waarbij het 
verkeer in één richting geleid wordt. De kleur van het wegdek is 
aangepast, zodat duidelijk zichtbaar is dat er een school in de buurt staat.  

 
4.4 Groepsindeling:  

De school heeft 8 jaarklassen. Deze klassen zijn momenteel verdeeld over 3 groepen. De combinaties 
zijn: 1/2, 3/4/5 en 6/7/8.  

 

5| Waar de school voor staat  
 
5.1 Identiteit  
CBS De Verrekijker is een open basisschool met een Christelijke identiteit, niet gebonden aan een kerk 
of genootschap. De school draagt deze naam vanaf 2019. De naam van de school verwijst naar de 
visie van de school.  
 
Ten aanzien van de leerlingen: De Verrekijker is een school voor wereldwijze kinderen die met 
vertrouwen, zelfbewust, sociaal en met goed ontwikkelde talenten en vaardigheden de toekomst 
tegemoet gaan. Om wereldwijs te worden moet je verder kijken dan je neus lang is. Je moet 
onderzoeken wat je ziet. Dit moet je binnen een veilige omgeving doen, met vakbekwame 
leerkrachten die je kunnen uitleggen wat de betekenis is van wat je ziet en onderzoekt.  
 
Ten aanzien van ouders: De Verrekijker is een school die jou en je kind voorbereidt op de 
maatschappij van morgen. Samen met je kind en met ons onderneem je in ongeveer 8 jaar een 
spannende reis. Je zult je kind zien groeien en bloeien. Je zult je kind zien struikelen, vallen en weer 
opstaan. Zo helpen we jouw kind wereldwijs te worden.  
 
Ten aanzien van de leerkrachten: De Verrekijker is een school die tot het uiterste gaat om kinderen te 
laten leren. Telkens kijken we verder naar nieuwe, passende uitdagingen voor onze leerlingen. We 
kijken waar extra hulp nodig is en zorgen ervoor dat deze hulp wordt gegeven. We richten ons op 
resultaten, op groei.  

Kortom: wij streven naar het geven van bijzonder goed onderwijs!  

Hoe geven we onze identiteit nog meer vorm?  

	We vieren samen Kerst en Pasen, maar ook belangrijke andere momenten in het jaar (bijvoorbeeld: 
het nieuwe schooljaar, het nieuwe jaar, einde schooljaar, afscheid groep 8).  

We luisteren naar verhalen uit de Bijbel en het actualiseren deze verhalen in de tijd van nu. 

Wij zingen liederen die passen bij de Bijbelverhalen die we horen tijdens de dagopening.   



 
We organiseren jaarlijks rond een bepaald thema een kerk-schooldienst in samenwerking met 
protestantse kerken in Ter Apel. 

5.2 Missie  
 
De Verrekijker is een school voor wereldwijze kinderen die met vertrouwen, zelfbewust, sociaal en 
met goed ontwikkelde talenten en vaardigheden de toekomst tegemoet gaan. 
 
De drie basisbehoeften (Deci & Ryan) staan daarbij centraal in ons onderwijs: 
-geloof in eigen kunnen (competentie),  
-de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie)   
-de behoefte aan waardering van anderen (relatie).  

 
5.3 Visie  

Onze kernwaarden zijn: 

Goed onderwijs, betekenisvol onderwijs en duurzaam onderwijs. 

Onder goed onderwijs verstaan wij dat er een sterke focus is op de kernvakken en op goede instructie 
voor álle kinderen. Goed leren lezen, rekenen en spellen is een belangrijke voorwaarde voor 
toekomstig succes. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind daarvoor de tijd en aandacht krijgt die het 
nodig heeft. 
Betekenisvol onderwijs houdt in voor ons dat sterke thema’s de inhoud van zaak- en creatieve vakken 
verbinden tot een betekenisvol aanbod. Dit aanbod enthousiasmeert de kinderen en daagt ze uit tot 
ontwikkeling. In de Thema-talentlessen kiezen kinderen zelf voor de manier waarop ze het geleerde 
verwerken. Ze oefenen nieuwe vaardigheden en ontdekken hun eigen sterke kanten.  
Duurzaam onderwijs betekent dat de kinderen leren gezond om te gaan met zichzelf en hun omgeving 
(de wereld). Gezond omgaan met jezelf gaat over gezond eten en bewegen, maar ook over omgaan 
met moeilijke situaties en/of conflicten met anderen. De kinderen leren veilig gedrag in het verkeer en 
in andere situaties waar veilig gedrag nodig is. De kinderen leren ook hoe ze goed om kunnen gaan 
met hun omgeving. Ze leren genieten van de schoonheid van de aarde en hoe ze deze schoonheid 
kunnen bewaren.  

 

 



 
Dit streven wij na:  

Wij staan voor veiligheid en betrokkenheid, wij bieden een kindvriendelijk maar ook ouder- en 
teamvriendelijk klimaat. Wij zijn alert op groepsgedrag en andere factoren die belemmerend kunnen 
werken in de ontwikkeling van kinderen. 
Wij waarderen en ontwikkelen talenten in en kwaliteiten van de kinderen. Wij werken vanuit een 
positieve benadering. Een goede sfeer met ruimte voor creativiteit en humor vinden wij belangrijk.  

Wij zijn trots op onze school. Wij zijn trots op wat we doen en op wat we bereikt hebben samen met 
alle partijen die betrokken zijn bij de school. Dat willen we uitdragen naar buiten. Daarom hebben we 
een nieuwe naam, een nieuwe website en een nieuwe folder van de school. We zetten onze deuren 
wijd open voor alle belangstellenden.  

Wij zijn van het totaal leren. Daarmee bedoelen we dat er meer is dan lezen, taal en rekenen. We 
richten ons tevens op creativiteit, beweging en zelfontplooiing van de leerlingen. Daarbij sluiten wij 
aan op de belevingswereld van onze leerlingen.  

Wij kiezen voor een rijke leeromgeving die zichtbaar is en uitdaagt tot leren.  

Ouders zijn onze educatieve partners en dus belangrijk. Wij betrekken ze bij het onderwijs van het 
kind. Wij zijn samen met ouders verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind en we 
erkennen daarbij elkaars professionele en emotionele deskundigheid.  

Dit zijn onze kernkwaliteiten 
De Verrekijker kiest voor kwalitatief goed onderwijs. Het welbevinden en de basisbehoeften van de 
leerling staan daarbij centraal. Dit zijn de voorwaarden om leerlingen goed te laten presteren op de 
kernvakken taal, rekenen en lezen. De Verrekijker stelt haar ambities jaarlijks vast, werkt hier 
voortdurend aan en controleert of deze worden waargemaakt. De leerkracht vervult hierin een 
sleutelrol. 
Wij zijn daarnaast als school goed in het opzetten van bijzondere projecten. Jaarlijks staan meerdere 
educatieve projecten in de schijnwerpers. Alle leerlingen dragen daaraan bij.  

De eisen van de schoolomgeving zijn:  

1. Goede opbrengsten vooral bij taal, rekenen, begrijpend- en technisch lezen en 
studievaardigheden.  

2. Ouderbetrokkenheid.  
3. Helder ondersteuningsprofiel in het kader van passend onderwijs.  
4. ICT-aanpassingen.  
5. Het kunnen inspelen op onderwijsbehoeften van kinderen.  

 

6| Zorg voor kwaliteit  
 
6.1 Kwaliteitszorg  

Op CBS De Verrekijker zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs. Dat betekent dat we regelmatig analyseren en vervolgens planmatig en systematisch 
werken aan verbetering. 
In ons schoolplan maken we een planning voor een aantal jaren van zaken die wij belangrijk vinden 
voor de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar wordt een nieuw Schoolplan vastgesteld.  



 
De plannen krijgen vorm in ons schooljaarplan waarin we verbetering, vernieuwing en 
borging beschrijven. Beide plannen worden geschreven door de directeur in overleg met het team en 
het bestuur. Om onze kwaliteit systematisch te meten, maken we gebruik van kwaliteitskaarten 
(WMK). Een instrument die alle aspecten van het onderwijs en de organisatie er omheen meet. De 
uitkomsten van deze kaarten worden meegenomen in de plannen van de school.  

6.2 Deskundigheidsbevordering van het personeel  

De Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) heeft tot doel dat het onderwijspersoneel directeuren, 
leraren en onderwijsondersteunend personeel aan bepaald minimumkwaliteit blijft voldoen. 
Werknemers worden in staat gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. Ieder teamlid heeft een 
persoonlijke map (Bekwaamheidsdossier). Hierin wordt de professionele ontwikkeling zichtbaar 
gemaakt. 
Tijdens de klassenbezoeken en kijken bij elkaar in de klas wordt aan verbeterpunten gewerkt en er 
vinden gezamenlijke studiemomenten plaats voor het team. Er zijn ook teamleden die persoonlijk 
keuzes hebben gemaakt voor hun ontwikkeling. Alle ontwikkelingen hebben raakvlakken met de 
schoolontwikkeling. 
In functionering- en beoordelingsgesprekken bespreekt de directeur met de personeelsleden de 
voortgang van de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de schoolontwikkeling. 
Naast de deskundigheidsbevordering is het beroepsregister voor schoolleiders in de cao verplicht 
gesteld.  

 
6.3 Resultaten van ons onderwijs  

Door middel van een goed leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van de leerlingen zo goed 
mogelijk in de gaten. Dat doen we door nauwlettend het werk en de resultaten van leerlingen te 
registreren en het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen. Door landelijk genormeerde toetsen af 
te nemen kunnen we nagaan of de resultaten van onze school overeenkomen met soortgelijke 
scholen.  

Wij stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind 
in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan 
komen. 
Dat de samenstelling van groep 8 sterk van invloed is op de keuze voor een bepaalde vorm van 
Voortgezet Onderwijs (VO), blijkt wel uit het tabel over onze uitstroom naar het VO en de Cito-
eindtoetsresultaten.  

76% van onze leerlingen doorlopen het onderwijs zoals we dat geadviseerd hebben. 6% van de 
leerlingen zijn ‘opgestroomd’. 18% van de leerlingen zijn afgestroomd door een combinatieadvies 
(bijvoorbeeld vmbo-t/ havo), doordat het niveau niet aansloot bij de leerling of doordat deze 
leerlingen te maken kregen met persoonlijke omstandigheden die hun ontwikkeling belemmerden.  

  
Jaar van 
afname 

Ondergrens inspectie n.a.v. onze leerlingpopulatie Ambitieniveau Score 

2015 532,8 536 538,1 
2016 535,6 536 540,7 
2017 532,6 536 536,7 
2018 532,4 536 539,5 
2019  536 538,7 

 
 

De scores liggen niet altijd in de lijn der verwachting bij de leerlingen die in aanmerking komen voor 
de niveau- toets. Wij halen daardoor onze eigen ambities ruimschoots. De volgende 
middelen/methodieken zijn ingezet om te komen tot hogere tussen- en eindopbrengsten.  



 
• 	Inzetten op effectieve instructie en klassenmanagement;  
• Er is tijd gecreëerd voor onderwijs-op-maat binnen en buiten de groepen;  
• We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We hebben voor de verschillende 

leerstof onderdelen een eigen ambitieniveau. Deze ligt hoger dan de gestelde eisen van de 
inspectie. Deze ambitieniveaus staan vermeld in ‘Integraal’ ons kwaliteitssysteem. Met de Cito 
Eindtoets willen we op of boven het landelijk gemiddelde scoren;  

• Hoge eisen stellen aan de leerkrachten en intern begeleider van de school t.a.v. 
handelingsgericht werken;  

• Wij werken in een professionele leergemeenschap met een duidelijke en gedeelde visie op 
onderwijs en het leren van kinderen, onderzoek in de eigen onderwijspraktijk, transparantie 
tussen collega’s binnen en buiten de school, gedeeld leiderschap en reflectieve dialogen;  

• We hebben een veilig en op leren gericht klimaat gecreëerd voor leerkracht en leerling;  
• Er is tijd en gelegenheid om te leren;  
• We hebben de nadruk gelegd op de kernvakken;  

6.4 Resultaten van de veranderingsdoelen  

Ieder jaar stelt de school een jaarplan op met de belangrijkste doelen die de school wil behalen. In elk 
schooljaar richten we ons op het behouden van de resultaten van eindopbrengsten en de 
tussenopbrengsten. Dit doen we door:  

o regelmatig (4 keer per jaar) de resultaten van de leerlingen te analyseren.  
o de analyse van de resultaten leidt tot een plan die wordt vastgelegd en geëvalueerd  

na elk meetmoment.  
o het individualiseren van groepsplannen en daarnaast komen een aantal leerlingen in 

aanmerking voor een ontwikkelingsperspectief.  
o twee keer per jaar analyseren wij de resultaten van de hele school.  
o de werkwijzen en afspraken leggen wij vast in borgingsdocumenten en 

beleidsplannen.  

We kunnen stellen dat alle leerlingen zich hebben kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden het 
afgelopen schooljaar.  

6.5 Kwaliteitskaarten en tevredenheidsonderzoeken  

De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en leerkrachten worden 1 keer in de 2 jaren 
afgenomen. In het schooljaar 2018-2019 hadden we van de 11 leerlingen, 11 voltooide respondenten. 
Van de 9 personeelsleden hebben we 7 respondenten en van de 24 gezinnen hebben we 9 
respondenten. Het percentage deelnemers onder ouders is amper aan voldoende voor een compleet 
representatief beeld. 38% van de ouders heeft meegewerkt aan het onderzoek. De 
onderzoeksgegevens zijn daarom niet volledig betrouwbaar, omdat het niet zeker is dat de resultaten 
ook voor ondersteund worden door alle andere ouders die niet meededen aan het onderzoek. 
Uit deze onderzoeken blijkt dat de alle partijen tevreden tot zeer tevreden zijn over de school. Uit het 
oudertevredenheidsonderzoek komt als verbeterpunt naar voren de communicatie tussen ouders en 
de school. Dit is een actiepunt voor schooljaar 2019-2020.  

Voor schooljaar 2019-2020 hebben we ons de volgende doelen gesteld:  
-verbeteren communicatie ouders-school 
-concretiseren en aanscherpen aanpak Thema-talentlessen. 
- Er wordt een aanbod gerealiseerd gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale  
  Integratie 
- De school realiseert een aanbod dat kinderen leert goed om te gaan met de sociale media. 
- De leerkracht laat ouders actief meedenken over de begeleiding van hun kind in de groep  
 
 



 
In schooljaar 2018-2019 hebben wij de onderstaande doelen bereikt: 
- Expertise vanuit het netwerk wordt benut om de ondersteuningscapaciteit van de school te   
  vergroten.  
- De onderwijskundige vernieuwingen hebben draagvlak binnen het team 
- De teamleden blijven doelgericht werken aan het concretiseren van de onderwijsvisie 
- De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met 
  meer dan gemiddelde intelligentie. 
- Personeel en ouders werken gemotiveerd samen 
- De effecten en het belang van ouderbetrokkenheid dient bij alle gezinnen benadrukt te worden.  
- Er is sprake van een fysiek veilige schoolomgeving 
- Uitvoering van de “Risico Inventarisatie en -Evaluatie” (RI&E) vindt plaats conform wat vereist wordt 
- De leerkrachten werken vanuit een gezamenlijk onderwijsvisie 
- De onderwijskundige vernieuwingen hebben draagvlak binnen het team 
- De teamleden blijven doelgericht werken aan het concretiseren van de onderwijsvisie  

Alle beleidsplannen, protocollen en borgingsdocumenten (in totaal zo’n vijftig stuks) zijn toegankelijk 
voor alle medewerkers en andere belangstellenden. Wij evalueren deze stukken jaarlijks en stellen dit 
bij/op wanneer dit nodig is. 
We willen daarnaast dat we op alle gebieden (didactisch, leerlingenzorg, klassenmanagement, 
werkvormen) een doorgaande lijn in de school hebben. Dat geeft rust en structuur voor alle 
betrokkenen.  

Het team is in schooljaar 2017-2018 geschoold in de vakken ‘Woordenschat’, ‘Begrijpend luisteren’ en 
Begrijpend lezen’. Deze scholing heeft in schooljaar 2018-2019 een definitieve plek gekregen in ons 
onderwijsaanbod. 
Onze nascholing is vooral gericht op ons aanbod naar leerlingen. Wij willen daarmee bereiken dat we 
zoveel mogelijk kinderen ‘thuisnabij onderwijs’ kunnen geven.  

We oriënteren ons op een nieuwe rekenmethode die aansluit bij de huidige inzichten op het gebied 
van rekenen en wiskunde. 
Daarnaast richten we ons in dit schooljaar op de ontwikkelingen van techniek en ICT voor het 
onderwijs. Hiervoor zetten wij een dagdeel per week de expertise in van onze leerkracht-ICT.  

 

7| Organisatie van het onderwijs  
7.1 De organisatie van de school  

Het onderwijs op CBS De Verrekijker is in de basis georganiseerd volgens het 
leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de groepen zijn samengesteld uit kinderen van 
ongeveer dezelfde leeftijd. Zij krijgen les met behulp van lesstof die speciaal voor deze leeftijd 
ontwikkeld is. Binnen de school en de klas zijn de lessen zo georganiseerd dat het mogelijk is dat 
leerlingen op hun eigen niveau les kunnen krijgen. Dit doen wij door het inzetten van ‘Kindplannen’ of 
‘Ontwikkelingsperspectieven’ vast te stellen. We vinden het belangrijk dat we elk kind voldoende tijd 
en aandacht kunnen geven en dat leerlingen voldoende uitgedaagd worden.  

We vinden het daarnaast heel belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en dat ze zich 
kunnen ontwikkelen naar hun eigen vermogen. In het afgelopen schooljaren is een leerplein ingericht 
waar leerlingen zowel individueel kunnen werken als in twee- of drietallen. Ook zijn er op het 
gemeenschappelijke leerplein hoeken ingericht (bouwhoek, Legohoek). Een rijke leeromgeving, 
effectieve instructie en een goed klassenmanagement zijn hiervoor van essentieel belang. Samen met 
goede kwaliteitszorg zorgt dit voor kwaliteit van onderwijs.  



 
7.2 Organisatie van de zorg voor leerlingen  

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden in eerste instantie door de groepsleerkracht geholpen 
en begeleid. Wanneer blijkt dat een leerling meer zorg behoeft, is er een mogelijkheid om onder 
schooltijd extra begeleiding te krijgen binnen de groep tijdens verlengde instructiemomenten. Voor 
verdere informatie zie hoofdstuk 8: De zorg voor kinderen.  

7.3 Vervanging bij ziekte van de leerkracht  

Wanneer een leerkracht ziek is, lossen we dit in eerste instantie intern op: een collega wordt gevraagd 
de vervanging voor zijn of haar rekening te nemen. Wanneer dit niet lukt, maken we gebruik van de 
vervangingspool van de vereniging. Incidenteel zetten we een stagiaire in, onder begeleiding van een 
lid van het team.  

Problemen met vervanging.  

Op 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om 
tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar 
tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor 
de zesde keer in een tijd van 3 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste 
baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt 
van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of 
ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. 
U begrijpt dat er geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. 
Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het 
onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen. 
Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we 
niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school 
kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen te verdelen over andere groepen of dat groepen 
kinderen naar huis gestuurd worden. De kinderen nemen dan werktaken mee naar de groep waar ze 
die dag zijn ingedeeld of mee naar huis. U zult in voorkomende situaties zo vroeg mogelijk worden 
geïnformeerd.  

7.4 Vak- en vormingsgebieden  

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze 
vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. 
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op 
school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de 
ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp.  

In schooljaar 2019-2020 gaan we in groep 3 t/m 8 voor de zaakvakken werken met zogenaamde 
leerthema’s. De doelen voor deze vakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, 
Burgerschap) worden gecombineerd aangeboden in een betekenisvolle context (het thema). Ook 
worden hier de doelen voor de creatieve expressie aan gekoppeld. Concreet betekent dit dat de 
leerlingen eerst werken aan het vergroten van kennis en daarna bijpassende en (in zekere mate) 
zelfgekozen vaardigheden gaan oefenen.  

 

 

 



 
Vak- en vormingsgebieden groep 1 en 2  

De groepen 1 en 2 werken thematisch volgens een zogenaamd ‘beredeneerd aanbod’. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van diverse methodes en materialen. Meer hierover leest u verderop in deze 
schoolgids. De ontwikkelings- en vormingsgebieden voor groep 1 en 2 zijn:  

• Taal- en rekenontwikkeling  
• Zintuiglijke ontwikkeling  
• Motorische ontwikkeling (zowel fijne als grove motoriek)  
• Visuele ontwikkeling (kijken en zien)  
• Auditieve ontwikkeling (luisteren en horen)  
• Fonemisch bewustzijn ( voorbereiding taal-/leesonderwijs)  
• Beginnende geletterdheid (voorbereiding taal-/leesonderwijs)  
• Gecijferdheid (voorbereiding rekenonderwijs)  
• Voorbereidend schrijfonderwijs  
• Sociaal-emotionele ontwikkeling en bevordering gezond gedrag 
• Wereldoriëntatie  
• Burgerschapszin  
• Godsdienstige vorming  
• Muzikale en expressieve ontwikkeling  
• Zelfstandig spelen en werken  

Onderwijsinhoud groep 1 t/m 8 

• Activiteiten in de groep 3 t/m 8  

In de groepen 3 t/m 8 wordt de dag begonnen met lezen. Een aantal kinderen krijgt dit aangeboden 
volgens de lessen uit het hulpboek DMT van Pravoo en andere leerlingen lezen in een boek naar 
keuze. Hierop volgt de dagopening. De kinderen krijgen daarna de gelegenheid om iets te vertellen. 
In groep 6, 7 en 8 bespreken we het nieuws van het ‘Jeugdjournaal’. Dan komen volgens het rooster 
de verschillende vak- en vormingsgebieden aan bod.  

• Godsdienstige vorming 
We volgen de methode ‘Kind op maandag’. De kinderen leren hoe de verhalen uit de Bijbel van 
toepassing zijn op hun dagelijkse leven. We zingen met name verhalende liederen die aansluiten bij 
de Bijbelverhalen van de week. Daarnaast bidden wij tijdens de dagopening en bij de dagsluiting met 
de kinderen.  

• Lezen 
In de kleutergroepen zijn we op een speelse manier bezig met de leesvoorwaarden. De kinderen leren 
onder andere begrippen als links, rechts, boven, onder enzovoorts. Dit moeten de kinderen beheersen 
voordat zij gaan leren lezen in groep 3. Als kinderen eerder interesse tonen in het lezen, kunnen ze 
ook in de lees- en schrijfhoek werken met letters en woordjes. In groep 3 wordt het lezen 
aangeboden door middel van de methode ‘’Veilig Leren Lezen’’. 
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor boeken 
bij. Daarom wordt er veel voorgelezen. Ook vinden er veel activiteiten plaats in het kader van 
leespromotie. In schooljaar 2018-2019 heeft groep 3 meegedaan met een pilot op het gebied van 
technisch lezen (Luc Koning). In deze pilot staat niet de snelheid van het lezen voorop maar de 
kwaliteit van begrip van de gelezen tekst. Op dit moment hebben we nog geen resultaten beschikbaar 
van deze pilot.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8 lezen vier keer per week op een vast tijdstip uit boeken (BAVI-lezen). 
Ieder schooljaar worden er voor dit BAVI-lezen nieuwe boeken aangeschaft. De boeken zijn ingedeeld 
op belevingsniveau, zodat de leerlingen weten welke boeken ze kunnen lezen. 
Vanaf groep 4 krijgt begrijpend- en studerend lezen een steeds belangrijkere functie. In de groepen 4 
t/m 8 gebruiken we hiervoor de methode ‘Nieuwsbegrip. In deze methode leren de leerlingen door 
middel van leesstrategieën hoe ze een tekst begrijpend kunnen lezen. Nieuwsbegrip kent elke week 



 
filmpje met een actuele tekst waarbij kinderen aan de hand van deze strategieën de vragen moeten 
beantwoorden. Een voorwaarde om in de toekomst verbanden en relaties te kunnen leggen in teksten 
en verhalen. Daarnaast maken we gebruik van andere leesteksten om het begrijpend lezen te 
oefenen. We stimuleren het lezen thuis ook sterk. Zowel hardop lezen als stillezen.  

• Taal 
In de kleutergroepen zijn de taalaspecten verweven in allerlei activiteiten in de groep. Zo doen we 
taalspelletjes in de kring, houden we kringgesprekken, zingen we liedjes, lezen prentenboeken 
enzovoorts. 
Bij elk nieuw thema passen we de spel- en taalactiviteiten aan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van 
de methode ‘Schatkist’, een voorloper van de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. In groep 3 zijn de 
taalactiviteiten verweven in de methode ‘Veilig Leren Lezen’. 
Vanaf groep 3 starten we de methode ‘Taal op maat’ en ‘Spelling op maat’. De methode besteedt 
ruime aandacht aan woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing, schrijven, spelling van niet-
werkwoorden en werkwoorden.  

• Studievaardigheden 
Kinderen van deze tijd zijn gewend om veel op de computer te werken. Ze zijn hier vaak heel vaardig 
in. Naast deze vaardigheid is het erg belangrijk dat ze leren goed om te gaan met informatiebronnen 
zoals woordenboeken, atlassen, inhoudsopgaves in boeken enz. Op de entreetoetsen en de 
eindtoetsen van Cito is dit een apart onderdeel dat getoetst wordt. Om vaardig te worden in het 
gebruiken van informatiebronnen, het kunnen hanteren van o.a. grafieken en tabellen hebben we de 
methode ‘Blits’ aangeschaft.  

• Schrijven 
De leerlingen op onze school leren schrijven volgens de methode ‘Schrift”. De methode gaat ervan uit 
dat schrijven een cognitieve instrumentele vaardigheid is. Dat wil zeggen dat het accent ligt op 
kenmerken van de lettervorm en oefening in de vaardigheid van het schrijfinstrument. De kwaliteit 
van het handschrift loopt vaak terug vanaf groep 5. Daarom besteedt ‘Schrift’ extra aandacht aan het 
schrijfonderwijs in de bovenbouw. De methode doet dat niet alleen door naschrijfoefeningen, maar 
door begeleiding bij het ontwikkelen van een leesbaar en bruikbaar handschrift.  

• Engels 
In schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met de methode ‘Stepping up’. Deze methode wordt ingezet 
in groep 1 t/m 8 en sluit aan bij de methode die op het voortgezet onderwijs (RSG in Ter Apel) wordt 
gebruikt. De methode biedt de mogelijkheid om op niveau A2 van het ERK (EuropeesReferentieKader) 
uit te stromen.  

 

• Rekenen 
In de groepen 1 en 2 leren de leerlingen de rekenbegrippen die nodig zijn voor het leren rekenen in 
groep 3. Aan de orde komen bijvoorbeeld tellen en begrippen als groot en klein. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de rekenmethode ‘Wereld in getallen’. De methode is 
opgebouwd via de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Oefenen 
en herhalen komt regelmatig terug in de methode.  

• Wereldoriëntatie en burgerschapskunde 
Eind schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een pilot Thema-talentles. Daarbij bieden we de 
kerndoelen van wereldoriëntatie en burgerschap aan binnen de betekenisvolle context van meerdere 
leerthema’s per jaar. We gebruiken daarvoor beschikbare materialen die we zelf hebben of maken en 
materialen die we via externen kunnen verkrijgen (lespakketten). In de midden- en bovenbouw wordt 
daarbij ook nog Blink gebruikt.  
In het schooljaar komen de landelijke feestdagen, herdenkingsdagen en themadagen aan de orde. Zo 
maken we o.a. gebruik van lespakketten die te maken hebben Prinsjesdag, 4-mei-herdenking, rechten 
van de mens, mediawijsheid. Het schoolkamp in groep 7 en 8 bestaat uit een bezoek aan de 



 
Ridderzaal en de Tweede kamer in Den Haag en, als de planning het toelaat, het Prinsenhof en de 
Nieuwe kerk in Delft. We brengen hen op deze manier in contact met het heden en de geschiedenis 
van onze staatsinrichting. 
Woordenschatopbouw speelt tijdens deze lessen een grote rol.  

• Verkeer 
Vanaf groep 3 krijgen verkeersregels en -borden wekelijks aandacht. We maken gebruik van de 
methoden ‘Klaar over’ en ‘Op voeten en fietsen’. In groep 7 en 8 wordt met proefexamens geoefend 
voor de theoretische- en praktische verkeersproef die in april en mei wordt afgenomen door de VVN-
afdeling Ter Apel. Zijn beide verkeersexamens met goed gevolg afgelegd, dan wordt een diploma 
uitgereikt. 
In de groepen 1 en 2 wordt er elk jaar d.m.v. een project aandacht geschonken aan verkeer. In 2017 
hebben we als school ons voor het eerst ons verkeerslabel behaald, tweejaarlijks wordt dit verlegd 
indien we aan de eisen voldoen.  

• Expressie vakken 
Drama in al zijn vormen, muziek, handvaardigheid en tekenen, maar ook creatief schrijven en dans 
rekenen we onder expressie. Creativiteit, beleving en vormgeving zijn daarbij kernwoorden. We 
koppelen deze expressieve vaardigheden aan de leerthema’s en creëren daardoor een betekenisvolle 
leersituatie. We hechten belang aan het aanleren van technieken en vaardigheden. Hiervoor hebben 
we een goed geoutilleerd technieklokaal en een grote hoeveelheid knutselmateriaal.  

• Bewegingsonderwijs  

Onderbouw  
In de kleutergroepen staat bewegen dagelijks op het rooster. Er wordt dan gespeeld en gegymd in 
het speellokaal en op het plein. In het speellokaal wordt gegymd in hemd en onderbroek. 
 
Midden- en Bovenbouw 
De groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week les in de gymzaal aan de Kapelweg of bij obs De 
Vlinder. De groepen 3 t/m 8 gaan lopend naar het gymlokaal. Groep 6, 7 en 8 mag zelfstandig van en 
naar de gymzaal als dit aan het begin of einde van de lesdag is. 
 
Naast de gewone oefenstof wordt aandacht besteed aan sportiviteit, teamgeest, winnen en verliezen. 
Er wordt ook geoefend voor het schoolvoebaltoernooi in Ter Apel. Om gezond bewegen te bevorderen 
worden er regelmatig extra lessen verzorgd door “het Huis van de Sport” uit Hoogezand-Sappemeer. 
Dit kunnen lessen zijn zoals: dans, frisbeeën, mountainbiken, judo, vliegeren enz. Wanneer hierover 
meer bekend is wordt u hierover geïnformeerd via de vrijdagbrief of per mail.  

Belangrijk: mocht uw kind om gezondheidsredenen niet kunnen gymmen, wilt u dit dan doorgeven 
aan zowel de leerkracht als de vakleerkracht? U kunt dit doen aan de hand van een door u 
ondertekend briefje. Als een kind lichamelijke beperkingen heeft, wilt u dit dan ook aan de leerkracht 
en de vakleerkracht doorgeven?  

Voor het gymmen wordt gemakkelijk zittende sportkleding geadviseerd. Gymschoenen en blote 
voeten zijn beide toegestaan. Ter voorkoming van infecties verdient het dragen van gymschoenen 
echter de voorkeur. In de gymzaal is bij het dragen van gymschoenen met een stroeve zool die niet 
aflaat verplicht. 
Denkt u verder nog aan sieraden zoals armbanden, kettinkjes en oorbellen? Deze kunnen gevaar 
opleveren bij het gymmen. Het is verstandig om deze zoveel mogelijk thuis te laten op de dag dat er 
gegymd wordt.  

 

 



 
Gymtijden:  

Groep 1 en 2 bewegen dagelijks buiten of in het gymlokaal van onze school.  

De groepen 3 t/m 8 gymmen op maandagmiddag in de gymzaal aan de Kapelweg.  

Groep 3/4/5: van 13.15 uur - 14.15 uur.  

Groep 6/7/8: van 14.15 uur - 15.15 uur.  

De groepen 3 t/m 8 gymmen op woensdagmorgen in de gymzaal van de Vlinder.  

Groep 6/7/8: van 08.30 uur – 09.15 uur.  

Groep 3/4/5: van 09.15 uur – 10.00 uur. 
 

Wanneer uw kind gebruik wil maken van deodorant verzoeken wij u een roller mee te geven i.p.v. een 
spuitbus i.v.m. allergische reacties van medeleerlingen.  

• ICT 
De ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van de computer en tablet gaan snel. Onze school 
beschikt over een eigen netwerk met een internetaansluiting in elk lokaal. We beschikken over 
Chromebooks en iPads. De leerlingen kunnen op deze apparaten zowel onderwijsondersteunende als 
verrijkende programma’s volgen. In elke groep is een digitaal schoolbord aanwezig waarop we 
gebruik maken van onderwijsondersteunende programma’s. In schooljaar 2018-2019 heeft groep 7/8 
meegedaan aan de First Future Lego League in Stadskanaal. Daarvoor is een oefenpitch opgebouwd 
in de school waarop de robot (EV3) kan worden geprogrammeerd.  

• Sociaal-emotionele vorming 
In alledaagse situaties besteden de leerkrachten aandacht aan de vorming van sociale vaardigheden. 
Om kinderen zich bewust te maken van het eigen gedrag en dat van anderen werken wij op school 
met ‘De Kanjertraining’. De verhalen en oefeningen waarmee wordt gewerkt sluiten aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. Zij leren aan de hand van de methode een keuze te maken voor 
hun eigen gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en 
oplossingsgericht voor zowel kinderen, ouders en leerkrachten.  

• Culturele en kunstzinnige vorming 
De school stimuleert culturele en kunstzinnige vorming. Scholen binnen gemeente Westerwolde gaan 
samenwerken samen op het gebied van kunstzinnige vorming binnen cultuurvergaderingen (onze 
cultuurcoördinator is Petri Velema) en binnen de bijeenkomsten van de brede school. De school maakt 
een keuze uit het aanbod. Deze keuze hangt af van budget, afspraken en aansluiting bij de lesstof 
van het moment:  
 
Thema schooljaar 2016 – 2017: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.  
Thema schooljaar 2017 – 2018: “Ik in mijn omgeving, historie”. 
Thema schooljaar 2018 – 2019: “Ik in mijn omgeving, natuur en milieu”.  
Thema schooljaar 2019 – 2020: “Ik in mijn omgeving, gezond gedrag”.  
Thema schooljaar 2020 – 2021: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.  

• Uitstapjes 
Gedurende het schooljaar maakt elke groep enkele uitstapjes. Deze hangen af van het thema dat in 
een groep en de school aan de orde is en de samenwerking met de brede school. We zullen dit tijdig 
aan u melden en wellicht een beroep op u doen i.v.m. vervoer.  



 
• Huiswerk 
Vanaf groep 4 wordt er huiswerk meegegeven. Dit wordt per leerjaar een beetje uitgebreid. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat de kinderen thuis een werkstuk of een spreekbeurt moeten maken. 
Daarnaast kunnen leerlingen van alle groepen werk meekrijgen wanneer zij wat extra moeten oefenen 
op een bepaald vakgebied. 
In groep 7 en 8 zal er (bijna) dagelijks huiswerk mee gaan. Naast huiswerk voor de vakken van 
wereldoriëntatie en de PowerPointpresentaties zal er ook rekenen, taal en lezen meegegeven worden. 
Het huiswerk is afgestemd op waar ze op dat moment op school mee bezig zijn. 
 

Van ouders/ verzorgers verwachten wij het volgende met betrekking tot het huiswerk:  

• zorg dragen voor een goede schooltas en huiswerkmap(jes)/ multomap 	
• zorgen voor goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt (rust, aan 

tafel, geen tv,...) 	
• een positieve instelling ten aanzien van huiswerk 	
• het kind aansporen om ermee te beginnen 	
• elke dag samen met het kind de opdrachten in de schoolagenda of op het 

huiswerknotatieblad doorlopen (indien nodig) 	
• regelmatig meeluisteren als het kind hardop leest 	
• controleren of het huiswerk gemaakt is, in het 7de en 8ste leerjaar moet dit meer tot de 

verantwoordelijkheid van de leerling behoren; de leerling draagt zelf de consequenties ervan 	
• in geval van problemen dit zo vlug mogelijk signaleren aan de leerkracht 	
• het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken 	
• het kind regelmatig de les overhoren 	
• een stukje verantwoordelijkheid aan het kind laten, lukt het niet, dan ingrijpen (het gaat hier 

wel om de werkhouding, niet om het inhoudelijke aspect van het huiswerk) 	
• gevolgen voor kinderen die regelmatig het huiswerk niet inleveren of niet serieus maken 

kunnen zijn: 	
• de ouders worden hierover aangesproken; 	
• in overleg met de ouders wordt een sanctie bepaald; 	
• de ouders tekenen dagelijks de schoolagenda of het huiswerknotatieblad; 	

7.5 Zelfstandig (ver)werken 	

Elke leerkracht wil extra hulp geven aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of aan kinderen 
die wat meer stof aankunnen. Een zeer belangrijke voorwaarde om gedifferentieerd te kunnen werken 
is zelfstandig werken. Door middel van het planbord en een takenbord in groep 1 en 2 en taakbriefjes 
in groep 3 t/m 8 kunnen leerlingen die dat aankunnen hun taken zelfstandig verwerken. We laten 
leerlingen, waar het kan, zelfstandig werken en we bieden mogelijkheden voor eigen activiteiten rond 
een zelfgekozen onderwerp of thema, een boekbespreking, een spreekbeurt etc. 	

Deze werkvorm maakt het voor leerlingen mogelijk hun eigen werk in te delen. De opdrachten zijn zo 
gekozen of van te voren besproken dat de leerlingen er zonder hulp van de leerkracht mee aan het 
werk kunnen. Leerlingen leren hiermee zelf problemen op te lossen, zelfstandig werk te plannen en 
verantwoordelijkheid te dragen. Leerlingen worden op deze manier “mede-eigenaar” van hun eigen 
leerproces. De leerkracht heeft hierbij tijd voor extra of verlengde instructie aan individuele leerlingen. 
In een weekplanning en in de groepsplannen geeft de leerkracht aan welke leerlingen extra zorg of 
verlengde instructie nodig hebben. Op een planbord kunnen de leerlingen zien wanneer er voor welk 
vak instructie wordt gegeven. De leerlingen vanaf groep 3 gaan werken met taakbrieven. 	

De groepen 3 en 4 zullen gaan werken met dagtaken, vanaf groep 5 wordt er gewerkt met 
weektaken. 	



 
Om de momenten van zelfstandig werken voor de leerlingen duidelijk aan te geven wordt er in groep 
3 t/m 8 gewerkt een zogenaamde “signaaldobbelsteen”. Deze dobbelsteen heeft verschillende vakken 
die een eigen functie (signaal) hebben;  

rood: ik werkgeconcentreerd, niet storen a.u.b.,  
groen: ik ben klaar, jullie mogen mij vragen stellen,  
?: ik heb een vraag  

De leerkracht richt zijn/haar klas zo in dat leerlingen geen hulp nodig hebben tijdens het zelfstandig 
werken (klassenmanagement). We hebben afgesproken dat in elke klas een dag visualisatie aanwezig 
is d.m.v. van dagritmekaarten en in groep 7 en 8 staat het lesrooster tevens in de agenda. 	

Zelfstandigheid is bereikt als kinderen in staat zijn onafhankelijk, zonder hulp van volwassenen, en 
door anderen (in school is dit de leerkracht) of door zichzelf gesteld doel te bereiken. Dat betekent 
voor het kind: zelf de wegen bepalen die tot het gestelde doel leiden, zelf die wegen bewandelen, zelf 
de problemen oplossen die zich voordoen, zelf beslissingen nemen. Het zelfstandig werken is een 
onderdeel van deze zelfstandigheidbevordering. Het zelfstandig werken ontwikkelt zich gedurende de 
schoolloopbaan, zoals dat het geval is bij elke vaardigheid. Het ontwikkelt zich van eenvoudig naar 
complex, van korte naar lange duur, van weinig naar veel.  

Effectieve Directe Instructie-model  

Leerlingen die zich betrokken voelen in de les leren het meest. Door de opbouw van de les en de 
activerende werkvormen zorgen wij dat de leerlingen een actieven rol spelen tijdens de les. Binnen 
“Effectieve Directe Instructiemodel” model komen we tegemoet aan de behoeften van onze 
verschillende leerlingen. We zijn voorspelbaar, leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en het 
geeft ruimte om alle leerlingen optimaal bedienen.  

Binnen de les weet elke leerling welke (individuele)doelen we willen behalen met de les. We halen 
voorkennis op. Daarna volgt een korte instructie voor alle leerlingen. Leerlingen die de instructie niet 
hoeven te volgen beginnen aan hun werk en de rest doet mee met de instructie en de begeleide 
inoefening van de stof. De meeste leerlingen kunnen dan ook aan het werk. Nadat de leerkracht een 
hulpronde heeft gelopen, krijgen een aantal leerlingen aan de instructietafel een verlengde instructie. 
Als iedereen aan het werk is doet de leerkracht een tweede hulpronde in de klas. Er volgt dan, als het 
nodig is, een instructiemoment aan de instructietafel voor de leerlingen die nog tegen een probleem 
aanlopen. Aan het eind wordt de les samen met de leerlingen gekeken of ons doel gehaald is.  

Kieskast  

Een kieskast is een kast waar materialen in staan die leerlingen naast hun reguliere werk kunnen 
gebruiken. De kieskast wordt op de volgende manier toegepast.  

•  de materialen staan opgesteld in de kieskast en deze is verdeeld in verschillende onderdelen 
(creatief, techniek, taal, lezen, rekenen, vreemde talen,...)  

•  leerlingen kiezen steeds een andere opdracht uit de kieskast  
•  de materialen zijn zelf instructief, zelfcorrigerend, leuk en uitdagend.  
•  leerlingen werken meestal alleen en soms met z’n tweeën  
•  de leerlingen plannen de kieskast zo in, dat ze de zelfstandig-werken-kaart ook af krijgen  
•  er wordt fluisterend gewerkt zodat een ander niet gestoord wordt  
•  de leerlingen administreren wat ze gedaan hebben op de taakkaart  
•  alles wordt ook weer netjes opgeruimd  

De leerkracht heeft de klas zo ingericht dat leerlingen geen hulp nodig hebben tijdens het zelfstandig 
werken. 
We hebben afgesproken dat in elke klas een dagvisualisatie aanwezig is. In groep 1 t/m 6 maken we 



 
gebruik van dagritmekaarten en in groep 7 en 8 staat het lesrooster tevens in de agenda. 
Zelfstandigheid is bereikt als leerlingen in staat zijn onafhankelijk, zonder hulp van volwassenen en 
door anderen (in school is dit de leerkracht) of door zichzelf gesteld doel te bereiken. Dat betekent 
voor de leerling: zelf de wegen bepalen die tot het gestelde doel leiden, zelf die wegen bewandelen, 
zelf de problemen oplossen die zich voordoen, zelf beslissingen nemen. Het zelfstandig werken is een 
onderdeel van deze zelfstandigheidbevordering. Het zelfstandig werken ontwikkelt zich gedurende de 
schoolloopbaan, zoals dat het geval is bij elke vaardigheid. Het ontwikkelt zich van eenvoudig naar 
complex, van korte naar lange duur, van weinig naar veel. 
Om het zelfstandig werken te ontwikkelen, worden de leerlingen diverse sociale vaardigheden 
aangeleerd, zoals de spreekvaardigheid, luistervaardigheid, oordelen, samenwerken, rekening met 
anderen houden (rustig werken) en doorzettingsvermogen. Als kinderen zelf een oplossing hebben 
gezocht voor een probleem, zijn ze trots op zichzelf. Het zelfvertrouwen neemt toe! 
Daarnaast is er de cognitieve redzaamheid: lukt het kennis op te sporen en te verwerken op een nette 
en correcte wijze binnen de beschikbare tijd.  

Op didactisch gebied heeft zelfstandig werken nog een aantal voordelen: Ten eerste biedt het 
mogelijkheden voor leerlingen om op eigen niveau en eigen tempo te werken. Ten tweede heeft de 
leerkracht, als leerlingen in staat zijn zelfstandig te werken, tijd vrij om andere kinderen te helpen. De 
leerkracht heeft hierdoor de mogelijkheid om aandacht te schenken aan kinderen die bijvoorbeeld 
moeite hebben met de lesstof. Zij kunnen aan de instructietafel extra instructie krijgen. Ook biedt het 
de mogelijkheid om aan een groep kinderen een groepsles te geven.  

De taken kunnen verschillen in aantal en tijdsduur. Voor kortdurende, eenvoudige 
verwerkingsopdrachten bij kleuters tot dag- en meerdagentaken in de bovenbouw. Zelfstandig 
(ver)werken vereist veel structuur en duidelijke regels en afspraken. Bijv. Je mag een ander niet 
storen. Probeer altijd eerst zelf de oplossing te zoeken. Kom je er niet uit dan mag je een ander kind 
hulp vragen (niet voorzeggen!). Je mag een opgave ook even overslaan. De leerkracht loopt vaste 
“hulproutes” om leerklingen individueel te helpen. De leerkracht is (even) niet beschikbaar als een 
andere groep instructie heeft of als een klein groepje extra instructie ontvangt. Hierdoor leren de 
kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht.  

Het plannen van zelfstandig werken.  

Het plannen van werkzaamheden is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Aan het plannen van 
zelfstandig werk zitten twee belangrijke aspecten vast, namelijk het tijdsaspect en het leerstofaspect. 
Omgaan met het tijdsaspect is een kwestie van ervaring. Door oefening, terugkoppeling door de 
leerkracht en door begeleiding zullen ze het tijdsaspect beter leren kennen.  

Wat het leerstofaspect betreft is het van belang dat de leerlingen zich afvragen wat ze in een 
bepaalde periode willen gaan doen en in welke volgorde. 
De leerkracht leert de kinderen zelfstandig te werken door:  

• De leerlingen de gelegenheid te geven op een bepaald moment van de dag te plannen voor 
de volgende dag;  

• De leerkracht maakt gebruik van planningsformulieren (dag of weektaken). Deze worden met 
de leerlingen doorgesproken en ook met de kinderen geëvalueerd. In de onderbouw 
(kleuters) wordt gewerkt met een planbord;  

• Er is door de school heen een opbouw in de planning: van kleine naar grote taken, van 
eenvoudige naar complexere taken;  

• De leerkracht blijft toezien op de planning en spreekt deze door, ook wanneer de leerlingen 
zelf in staat zijn delen van de planningswerkzaamheden voor hun rekening te nemen. Het is 
belangrijk dat leerlingen voelen dat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt;  

• De leerkracht houdt steeds in de gaten of de planning binnen de vastgestelde tijd is uit te 
voeren. Komt een leerling niet uit met z’n planning, wordt dit altijd door de leerkracht met de 
leerling besproken (oorzaak, vervolg voor de volgende planning). De leerkracht kan hierdoor 



 
de taak goed afstemmen op de leerling. Oudere kinderen kunnen zelf hun taak aanpassen en 
leren hierdoor beter plannen.  

Afspraken tijdens het zelfstandig (ver)werken  

Er zijn met de leerlingen afspraken gemaakt over zelfstandig (ver)werken. Deze afspraken (een 
afspraak komt van twee kanten) hebben betrekking op de rust in de groep tijdens zelfstandig werken 
(bijv. naar de wc gaan, eten/drinken, in- en uitlopen), maar ook op de organisatie: materiaalbeheer, 
plaats waar afgemaakt werk neergelegd wordt, wat mogen de leerlingen aan gebruiks- en 
verbruiksmateriaal zelf pakken, etc.  

Voordat ze beginnen, is duidelijk hoeveel tijd de leerlingen hebben om zelfstandig te werken. 
De leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit betekent dat de ze wel aandacht 
krijgen, alleen niet op het moment dat zij dat willen, omdat de leraar bezig is met instructie. In de 
groepen is de plaats van de leerkracht bepalend of de leerkracht even niet beschikbaar is voor de 
leerlingen of er vragen mogen worden gesteld. Is de leerkracht aan de instructietafel instructie aan 
het geven aan een leerling, dan mag hij/zij niet gestoord worden en mag er even geen vraag aan 
gesteld worden. 
Het is de leerling duidelijk wat zij kunnen doen, wanneer zij iets niet snappen: nog een keer goed 
doorlezen, doorgaan met de volgende taak, hulp vragen aan een andere leerling. 
Samenwerken kan effectief zijn bij zelfstandig werken. Twee weten immers meer dan een. 
Samenwerken is iets anders dan voorzeggen. 
Na beëindiging volgt er een evaluatie: wat ging goed, wat was moeilijk, welke knelpunten ben je 
tegengekomen, was de beschikbare tijd voldoende? Niet alleen het resultaat is van belang, maar ook 
het proces. Op deze manier leren de kinderen medeverantwoordelijkheid te dragen en zijn ze meer 
betrokken bij het werk.  

8|Regels, afspraken en veiligheid  
8.1 Veiligheid  

Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor het leren en opgroeien van jongeren. 
Leerlingen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.  

Inzicht in veiligheidsbeleving 
Met de afname van een RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) vormen we de basis voor het 
arbobeleid en verzuimbeleid binnen de school (vierjaarlijks). 
Daarnaast worden er leerlingvragenlijsten afgenomen waarin we de veiligheidsbeleving van leerlingen, 
ouders en leerkrachten meten (tevredenheidspeilingen 1 keer in de 2 jaren, sociaal-emotionele 
(leerling-)vragenlijsten (ZIEN en KanVas jaarlijks). 
Jaarlijks wordt het schoolgebouw beoordeeld door de brandweer en de brandblus- en 
ontruimingsmaterialen gecontroleerd door een bedrijf. Ook de schoolpleinmaterialen worden jaarlijks 
gecontroleerd. 
Tweejaarlijks worden elektrische apparaten en de arbeidsmiddelen geïnspecteerd (NEN 3140) en 
wordt het verkeersveiligheidslabel herijkt. 
De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd voor vormen van grensoverschrijdend gedrag of 
incidenten waarvoor dat wettelijk verplicht is. Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen, 
regels, afspraken en protocollen. Deze zijn te vinden bij de directie.  

Gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken 
Binnen de visie van onze school hebben we beschreven dat veiligheidsbeleving een uitgangspunt is 
om tot leren te komen. Ook heeft onze Kanjertraining ‘vertrouwen’ op de eerste plaats staan. Alle 
regels en afspraken zijn hierop gebaseerd en lopen als een rode lijn door de school. (zie paragraaf 
5.1, 5.2 en 5.3, 8.1 t/m 8.5) 
De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de beleving van de sociale veiligheid op school 



 
door monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere betrokkenen bij de school. De school 
benut wettelijk verplichte bronnen om een beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.  

Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken en samenwerken met partners buiten de school 
De schoolomgeving (ruimtes, materialen, buitenruimtes, toezicht) is zodanig ingericht dat de sociale 
veiligheid daarmee gediend is. Taken met betrekking tot sociale veiligheid, zoals vertrouwenspersoon, 
intern begeleider, coördinator pesten en BHV'er zijn toegekend aan teamleden. De school heeft een 
algemeen privacyreglement ten behoeve van de privacybescherming van ouders/leerlingen. De school 
beschikt over een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een 
onafhankelijke klachtencommissie. Sinds 1 januari 2014 liggen er tevens goede afspraken met 
partners uit jeugdhulp en veiligheid.  

Positief pedagogische handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag en verbindende relaties 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 
goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is een volwaardige 
methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na.  

• -  Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.  
• -  Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.  
• -  Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.  
• -  Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.  
• -  Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  
• -  Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

De Kanjertraining is meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om 
pedagogisch beleid te maken.  

Preventieve activiteiten en programma’s in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel 
In de klassen worden wettelijk verplichte leerstof, activiteiten of evidence- of practice-based 
programma's aangeboden, gericht op het bevorderen van positief gedrag en het tegengaan van 
onveilig gedrag. Zie vorige punt. Die scholing en training wordt aangeboden aan alle betrokken 
functionarissen binnen de school. Alle leerkrachten zijn geschoold. Tweejaarlijks vind er een 
ouderavond plaats waarbij ouders wordt uitgelegd wat de uitgangspunten zijn van de Kanjertraining. 
Het is belangrijk dat alle ouders daarbij aanwezig zijn. 
Alle leerkrachten zijn tevens geschoold BHV-er.  

Signalen en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten door leerlingen 
ouders en personeel  

De school werkt aan het goed signaleren van veiligheidsrisico’s door observaties van leerkrachten en 
vragenlijsten van leerlingen. Daarnaast investeert de school in ouderbetrokkenheid. Daardoor heeft de 
school een goede structuur voor het signaleren, delen, beoordelen en aanpakken van veiligheids- en 
leefstijlrisico's van leerlingen op school, thuis en in de vrije tijd. De school volgt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. de leerlingvragenlijsten ZIEN en af en toe wordt de vragenlijst 
KanVas (behorende bij de Kanjertraining) ingezet. Met Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de school 
goede afspraken gemaakt. Bij incidenten weten teamleden hoe ze moeten handelen. De school heeft 
afspraken vastgelegd in de volgende protocollen, beleidsplannen en borgingsdocumenten.  

• -  Incidentenregistratie  
• -  Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling  
• -  Omgaan met plotselinge dood en rouwverwerking  
• -  Privacyreglement leerlinggegevens  
• -  Privacyreglement personeelsgegevens  
• -  Protocol agressie en geweld  
• -  Protocol gescheiden ouders  
• -  Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen  



 
• -  Protocol sociale media  
• -  Protocol toelaten, schorsen en verwijderen  
• -  Schoolondersteuningsprofiel  
• -  Verkeersveiligheidsplan  
• - Calamiteitenplan 
• - Anti-pestprotocol 

De documenten staan jaarlijks op de personeelsagenda en worden bijgesteld wanneer we dit nodig 
vinden. Ook de Medezeggenschapsraad plant de documenten in hun vergaderschema en adviseert de 
school.  

8.2 Kanjer- en basisregels van CBS De Verrekijker  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij op CBS De Verrekijker even belangrijk als 
de cognitieve ontwikkeling (het leren). 
Als een kind zich niet prettig voelt, zal hij/zij niet tot leren komen. Kinderen verlangen naar een 
schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te 
worden.  

Alle partijen (ouders, leerkrachten, medewerkers tussenschoolse opvang) die bij de school betrokken 
zijn willen bijdragen aan een positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met kinderen over hun 
gedrag en spreken hen erop aan. Een van de dingen die ook gedaan wordt is het promoten van goed 
gedrag en bewustmaken van soms onbedoeld verkeerd gedrag.  

Op CBS De Verrekijker maken we gebruik van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de 
Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft 
het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat 
kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere 
leerresultaten behalen.  

Net als elders in de samenleving kent ook onze school een aantal regels om het mogelijk te maken 
dat kinderen worden opgevangen in een rustige en opgeruimde omgeving, waar zij zich veilig en thuis 
voelen.  
Daarnaast gelden de regels die horen bij de ‘Kanjertraining’. Mensen, volwassen en kinderen, 
hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen " vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene 
kind beter gebruikt dan het andere kind. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind 
positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar het 
zijn ook groepsleden. Ze worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Het is 
belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.  
 

 



 
Petten/ rollen  

Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de gele en de zwarte 
pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.  

 

Heb je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een 
kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het 
samen met elkaar goed te hebben.  

Heb je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus 
en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen.  

De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel 
wil.  

Heb je de zwarte pet op, dan ben je de pestvogel, de baasspeler. Hij bepaalt zelf wel wat hij doet. 

Verder staan de volgende vijf basisregels centraal:  

1. We vertrouwen elkaar. 
2. We helpen elkaar. 
3. Wij werken samen.  
4. Wij hebben plezier.  
5. Wij doen mee.  

Tijdens een ouderavond is aan alle ouders uitgelegd wat de Kanjertraining inhoudt. Deze ouderavond 
zullen we minimaal 1 keer in de twee jaar herhalen. Het is belangrijk dat alle ouders hierbij aanwezig 
zijn! 
Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen 
kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de kinderen dat zij 
hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.  

Basisregels  

Respect: Doe niets bij een ander kind, wat je zelf niet prettig vindt. 
Iedereen hoort erbij, ook al zijn ze anders dan jij. 

Rust: We lopen rustig door de gang, voor botsen zijn we dan niet zo bang. 
De mobiele telefoon willen we niet horen, dat zou de lessen maar verstoren.  

Veilig plein:  Op het plein moet het altijd veilig zijn. 
Doet er iemand naar, zeg: ‘houd daarmee op’ dan is het klaar. 
 

Materialen:  Op spullen moet je zuinig zijn, al zijn ze groot al zijn ze klein. 
Wanneer je zomaar iets vindt, is het vast van een ander kind. 
 



 
Komen en gaan:  Na de bel staan we netjes in de rij, geen geduw iedereen blij. 

  Ben je net te laat, zorg dan dat je stil naar binnen gaat. 
 

Gezondheid:  Je mag zelf naar de wc, maar tijdens de uitleg en de kring is het nee.  
Na de wc is het fris, als je hand links en rechts gewassen is.  

 

Veiligheid en geborgenheid kunnen alleen floreren als er zo weinig mogelijk geplaagd en gepest 
wordt. In iedere groep wordt het zgn. “anti-pestcontract“ gehanteerd, dat omschreven staat in het 
pestprotocol (in te zien bij de directie). Een contract dat in iedere klas hangt en waarop de leerkracht 
samen met de kinderen heeft genoteerd hoe we met elkaar omgaan.  

8.3 schooltijden  

Natuurlijk is het voor het goed functioneren van de school noodzakelijk dat we op tijd kunnen 
beginnen. U wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat uw kind (groep 1 t/m 8) op tijd op school 
is en dat het, als het niet zelf naar huis toe gaat, ook weer op tijd gehaald wordt.  

De hekken van onze school zijn vanaf 8.20 uur geopend. Na de eerste schoolbel mogen alle leerlingen 
naar binnen.  

Als de 2e schoolbel gaat, doen we de klassendeur dicht en willen we beginnen met de les.  

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 halen de leerlingen in rijen op van het plein om 8.25 uur. De 
leerlingen lopen door de hoofdingang naar het klaslokaal. Als kinderen op het plein aankomen 
wanneer de rij van de klas al is vertrokken, dan wacht het kind tot alle rijen binnen zijn en loopt dan 
rustig naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, dan gaan de deuren dicht en beginnen de lessen 
en moet dus iedereen aanwezig zijn!  

De hekken worden ’s middags om 13.05 uur geopend. Om 13.15 uur beginnen de lessen. 
Wilt u eventuele mededelingen aan de leerkracht ́s morgens voor aanvang van de lessen zo kort 
mogelijk houden? Natuurlijk bent u na schooltijd altijd welkom als u het één en ander te bespreken 
heeft met de leerkracht. Voor een wat langer gesprek maken we liever een afspraak.  

8.4 Regels rondom de school  

Voor aanvang van de school, vanaf 8.20 uur en vanaf 13.05 uur wordt er door een leerkracht op het 
plein toezicht gehouden. In de pauze houdt het hele team toezicht op het plein. Om 8.25 uur en 
13.10 uur gaat de bel, zodat we tijdig met de lessen kunnen beginnen. De kinderen die naar de 
tussen schoolse opvang gaan, vallen onder de verantwoordelijkheid van de overblijfkracht. Zij houdt 
pleinwacht tot de groepsleerkracht haar komt aflossen. Wanneer het regent mogen de kinderen 
uiteraard eerder naar binnen.  

• Fietsen, skaten, steppen, etc. is op het schoolplein niet toegestaan. Leerlingen die op de fiets komen 
stappen bij het hek af en wandelen met de fiets aan de hand naar het fietsenhok. Zo af en toe houden 
we een ‘wieltjesdag’. Dan mogen step, skateboard en skeelers wel mee.  

• Alle kinderen blijven, zowel vóór als in de pauze, buiten tot de bel gaat. Tassen worden buiten op een 
vaste plaats neergelegd en worden mee naar binnen genomen als de bel gaat.  

• Voor schooltijd hebben we geen ballen buiten, alleen in de pauzes. Hierbij wordt gewerkt aan de klas 
toegewezen materialen en indien nodig, volgens een rooster.  

• Daken, hekken en afrasteringen zijn niet bedoeld om op/over te klimmen.  
• Zorg goed voor ons plein. Ruim je rommel op en zorg goed voor onze bomen en struiken.  
• Probeer je problemen eerst zelf op te lossen. Als dat niet lukt ga je naar de ‘pleinwacht’.  
• Bij hevige regen zijn de leerlingen binnen. De pleinwacht bepaalt of en wanneer de kinderen bij regen 

naar binnen gaan.  



 
• Bij de eerste bel gaan alle leerlingen op de afgesproken plaats staan. De pleinwacht laat de groepen 

naar binnen.  
• Bij de tweede bel zijn alle leerlingen in de klas en starten de lessen.  
• Tussen de middag spelen de leerlingen niet met kleutermaterialen.  

Als uw kind op de fiets naar school komt, zorgt u er dan voor dat de fiets van uw kind in een 
technisch goede staat verkeert.  

8.5 Als de sirene gaat  

Onderstaande informatie wordt ons door de gemeente aangereikt: 
Iedere eerste maandag van de maand is de sirene om 12.00 uur kort te horen. Mocht het signaal 
langer duren dan anderhalve minuut, dan is het geen oefening maar menens. 
Wat te doen als het alarm afgaat en uw kinderen zijn op school?  

o -  Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.  
o -  Zet radio op batterijen of tv aan op de rampenzender.  
o -  Kijk op www.crisis.nl voor meer informatie.  
o -  Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op  
o -  Haal uw kinderen niet uit school; de schoolleiding vangt uw kinderen op.  
o -  Help anderen zoveel mogelijk.  
o -  Ook al doet de telefoon het nog, ga niet onnodig bellen om overbelasting van het 

net te voorkomen.  

Wat doet de school?  

Samen met de brandweer hebben wij de te volgen procedures vastgesteld. 
Bij een sirene alarm zullen wij de kinderen snel naar binnen halen, ramen en deuren dicht doen en de 
eventuele luchtverversing uitzetten. 
Alle kinderen gaan naar hun klas en wachten daar samen met hun leerkracht op nadere instructies. 
De leerkrachten zijn zich bewust van de mogelijke spanningen die dit op kan roepen bij de kinderen 
en zullen de kinderen daarin zo veel mogelijk bijstaan. In nagenoeg alle gevallen kan worden volstaan 
met het binnenblijven en wachten tot het sein veilig wordt gegeven. 
We verlaten het schoolgebouw niet eerder dan na een uitdrukkelijke opdracht van de brandweer / 
politie / gemeente. Ook zullen we niet toestaan dat ouders hun kinderen van school komen ophalen. 
In heel uitzonderlijke situaties kan het zo zijn, dat een gebied, inclusief de school, ontruimd moet 
worden. In dat geval zal de gemeente/politie/brandweer dat verzorgen. De kinderen zullen 
overgebracht worden naar een opvanglocatie in een veilig gebied. Welke locatie dat is, wordt op dat 
moment bepaald. De gemeente neemt dan de zorg van de kinderen over. Via de media zal de 
gemeente aan u vertellen waar de kinderen zijn en hoe u ze daar kunt ophalen. 
Wat kunt u als ouder/verzorger doen?  

o zorg dat de school beschikt over uw juiste naam en adresgegevens, vooral het  
telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent tijdens de schooltijden.  

o bespreek de situatie eens met uw kinderen (bijvoorbeeld als het oefenalarm afgaat)  
o zorg dat u beschikt over een draagbaar radiootje met een goede ontvangst van radio 

Noord.  

Bedenk dat de hulpverleningsinstanties en de gemeente het tijdens een ramp erg druk hebben en als 
professionele organisaties weten waar de prioriteiten liggen tijdens een ramp of grote calamiteit. Dat 
kan betekenen dat u tijdelijk verstoken blijft van de voor u zo belangrijke informatie. Wij willen u 
verzoeken om dan toch uw geduld te bewaren en instructies af te wachten die via de media of 
hulpverleningsinstanties worden gegeven. Volg deze instructies nauwkeurig op. Afwijkingen werken in 
zulke situaties vertragend!  



 
8.6 Persoonlijke eigendommen leerlingen  

De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen 
zoals mobiele telefoons, fietsen en kledingstukken. Deze zaken worden onder eigen 
verantwoordelijkheid meegenomen naar school. Mobiele telefoons mogen mee naar school (worden 
bij de leerkracht ingeleverd), maar staan tussen 8.30 uur en 15.15 uur uit en mogen niet in de klas 
bewaard worden.  

8.7 vulpennen  

• In groep 4 krijgen alle kinderen eenmalig een pen van school.  
• Kinderen, die na groep 4 instromen krijgen ook een pen van school.  
• Kinderen, die problemen hebben met het schrijven met een pen en daarvoor een    

handelingsplan hebben, krijgen eenmalig een goed alternatief van school.  
• De school zorgt voor de inktpatronen. 

Indien een pen door onzorgvuldig gebruik kapot is gegaan kunt u op school, tegen kostprijs 
(€4,-) een nieuwe bestellen.  

8.8 Pauzehapje en traktaties  

Om ongeveer 10.15 uur hebben de leerlingen pauze en krijgen ze de gelegenheid iets kleins te eten 
en wat te drinken. Voor het drinken neemt ieder kind een beker of een pakje met drinken mee (geen 
koolzuurhoudende dranken en energydranken!). Bij het eten kunt u denken aan fruit dat de kinderen 
helemaal zelf kunnen eten (graag schoongemaakt, gesneden of gepeld). U kunt ook een boterham, 
crackertjes, biscuitjes of een ontbijtkoek meegeven, maar geen zoete koekjes, snoep of chips.  

Uiteraard worden de verjaardagen van de kinderen op school gevierd. Dat gebeurt rond de kleine 
pauze. Bij het trakteren zien we het liefst een eenvoudige, gezonde traktatie. Na het trakteren mag de 
jarige met twee klasgenootjes de klassen rond. Wat betreft uitnodigingen voor partijtjes zou het 
prettig zijn als dit buiten schooltijd om geregeld kan worden. Dit ter voorkoming van teleurstellingen 
bij niet-genodigden.  

8.9 Tussen schoolse opvang  
 
Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Dit gebeurt onder toezicht van onze 
overblijfcoördinator: mevr. H. Kuper. De kosten voor overblijven bedragen € 1,00 per kind per keer.  
Voor al uw vragen en opmerkingen betreffende het overblijven, kunt u terecht bij de 
overblijfcoördinator.  
 
8.10 Buiten Schoolse Opvang  
 
Vanaf 1 augustus 2007 zijn de basisscholen verantwoordelijk voor aansluiting van 
de school op de buitenschoolse opvang (BSO). Het schoolbestuur is dus verplicht opvang aan te 
bieden als u daar om vraagt. Het bestuur heeft besloten om de buitenschoolse opvang te laten 
verzorgen door een professionele organisatie, te weten Kinderopvang Ninimini. Ninimini is gevestigd in 
ons eigen schoolgebouw. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden, u bent niet verplicht voor 
Ninimini te kiezen. U blijft als ouder/verzorger verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren). U 
betaalt de hieraan verbonden kosten en onder bepaalde voorwaarden (combinatie van arbeid en zorg) 
kunt u via de Belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen via de Wet Kinderopvang. De 
buitenschoolse opvang is géén onderwijs. Buitenschoolse opvang is één van de vormen van 
kinderopvang die valt onder de reikwijdte van de Wet Kinderopvang. De kwaliteit van deze opvang 
wordt dan ook gewaarborgd door de Wet Kinderopvang. De stichting haalt en brengt de kinderen van 
en naar school. Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de buitenschoolse 
opvang.  



 
 
8.11 De orthotheek  

CBS De Verrekijker heeft een orthotheek waarin zich materialen bevinden om leerlingen extra te 
kunnen begeleiden. De intern begeleider beheert de othotheek.  

8.12 Gevonden voorwerpen  

Jaarlijks blijven er veel gevonden voorwerpen op school liggen. Daarom is het erg belangrijk dat u op 
alle spullen van uw kind(eren) de naam vermeldt. Zoekgeraakte spullen kunt u (meestal) vinden in de 
“gevonden voorwerpenkist” bij de voordeur. Na elke rapportenavond (u hebt dan de gelegenheid om 
te zoeken) wordt de gevonden voorwerpenkist gebracht naar de kledingbank of container.  

8.13 Foto's en video-opnamen  

Voor het plaatsen van foto’s op de website of in de schoolgids etc. hebben wij uw toestemming nodig. 
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming onderscheidt verschillende categorieën foto’s. 
Per categorie kunt u aanvinken of u toestemming geeft. U heeft het recht om geen toestemming te 
geven. In dit laatste geval wordt uw kind van foto’s/video-opnames uitgezonderd. U geeft de 
toestemming voor het nieuwe schooljaar. Jaarlijks moeten wij opnieuw om toestemming vragen.  

Het is mogelijk dat u door omstandigheden ervoor moet kiezen uw eerder gegeven toestemming in te 
trekken. Neem in dat geval contact op met de leerkracht of de directie van de school.  

8.14 Verzekering  

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze 
verzekering is van kracht tijdens het verblijf op school en tijdens het gaan van en naar school. Ook 
tijdens excursies en andere door de school georganiseerde activiteiten is deze verzekering van kracht.  

8.15 Weeralarm  

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet 
open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD 
wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle leerlingen. 
Daarom mag zij alleen die leerlingen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders of 
door andere volwassenen met toestemming van de ouders kunnen worden opgevangen. Als een 
school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer 
leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is.  

Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn 
opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze leerlingen en het personeel zo goed 
mogelijk te waarborgen. De scholen hebben de plicht om de ouders van dit beleid op de hoogte te 
stellen via de eigen website of de schoolgids.  

8.16 Gezonde school  

Onze school is beoordeeld door een kwaliteitscommissie van ‘Gezonde school’. ‘Gezonde School’ is 
een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 
Wij hebben het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat 
onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen we voor 
actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het 



 
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. In 
schooljaar 2019-2020 ligt de focus op “gezond bewegen”.  

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale 
veiligheid’. Hiervoor zetten we de onder andere de Kanjertraining in.  

 
 

9| Zorg voor kinderen  
9.1 Het aanmelden van nieuwe leerlingen in de school  

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of 
kinderopvang en gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal 
gemakkelijk gaat. Daarnaast gebeurt het uiteraard ook regelmatig dat van basisschool gewisseld 
wordt, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat een andere school meer passend onderwijs biedt.  

In alle gevallen vinden we het belangrijk om ouders/verzorgers informatie te geven over onze school 
en de dagelijkse gang van zaken. Ook vertellen we wie we zijn en hoe wij werken. Daarbij gaat het 
ook over de identiteit van de school. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze deze respecteren.  

Aanmelding 
Bij de aanmelding vragen we ouders/verzorgers om informatie over hun kind. Voor de meeste 
kinderen kunnen we passend onderwijs bieden, maar soms is dat niet mogelijk of alleen als er 
specifieke ondersteuning en/of begeleiding is. Daarom is het belangrijk dat we deze informatie vooraf 
goed in beeld hebben. Bij de aanmelding wordt u gevraagd om deze informatie te vermelden op het 
aanmeldingsformulier. Het formulier kunt u vinden op onze website.  

Toelating 
Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanmelding ruim vóór de eerste schooldag 
wordt gedaan. We hebben als school die tijd nodig om op basis van de informatie een zorgvuldige 
afweging te maken als het gaat om passend onderwijs voor uw kind. Wordt uw kind binnenkort 4 
jaar, meldt uw kind dan zo’n 3 maand van te voren aan. In geval van verhuizing geldt deze termijn 
ook. Soms lukt dat niet. Meldt uw kind dan zo spoedig mogelijk aan zodra de verhuizing zeker is. 
Wettelijk geldt dat we als school een termijn hebben van 6 weken (in bijzondere situaties nog eens 
met 4 weken te verlengen) om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er 
geen bijzonderheden zijn. Maar soms is meer tijd nodig om een besluit te nemen. Daarbij gaat het om 
de afweging of de school kan bieden wat uw kind aan onderwijs/begeleiding nodig heeft. Dat willen 
we goed en zorgvuldig doen. 
We hebben hiervoor een protocol opgesteld met meer informatie. Deze kunt u vinden op onze 
website.  

Uw kind wordt 4 jaar 
In principe kan uw kind naar school als het 4 jaar wordt. Voorafgaande daaraan mag uw kind ook al 
een aantal dagdelen op school komen om te wennen. De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer een 
maand voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om hierover afspraken te maken. 
Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de 
school besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om dit te organiseren, 
omdat daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. Ingeval van een medische reden zal de 
school van de ouders/verzorgers vragen om dit zelf te organiseren.  



 
9.2 Passend onderwijs  

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe 
wet zijn dat:  

• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;  
• scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een 

passende plek);  
• scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen 

vanuit onderwijs en zorg;  
• er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. 

 

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle 
gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Drenthe).  

Ondersteuning aan leerlingen  

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en 
locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra 
ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen 
bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website 
geplaatst).  

De besturen van de scholen hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend 
onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee 
hebben de besturen en de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners 
(gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning verder uit te werken en te versterken. 
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte 
van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het 
speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijsi moet de school, in 
afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie 
van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de 
toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). 
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het 
samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van 
Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.  

 

 

Informatie voor ouders/verzorgers  

Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om 
Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw 
kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de 
adequate informatievoorziening aan ouders. Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal 
samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u 
terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal 
onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de 
mail: info@cigroningen.nl.  



 
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het 
Samenwerkingsverband: PO 20-01  

Coördinator : Roel Weener – roel@wkonderwijsadvies.nl – 06-12060863 Procesondersteuner : Marjet 
Westerhoff – marjet.westerhoff@gmail.com – 06-27557709  

Website en contactgegevens samenwerkingsverband 
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. 
ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01 
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de 
ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.  

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site 
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de 
samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend 
Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra 
ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 
5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), 
of via internet: www.5010.nl  

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend 
Onderwijs: 

Telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 
mail CvA: info@cvagroningen.nl 
mail CI: info@cigroningen.nl  
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen  

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 

Postadres: Postbus 138, 9640 AC Veendam 
Management: Roel Weener en Marjet Westerhoff 
Telefoon: 06-12060863 en 06-27557709 
E-mail: roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 
Website: www.passendonderwijsgroningen.nl  

Passend onderwijs in het kort.  

Passend onderwijs is eigenlijk gewoon goed onderwijs. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook 
als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Scholengroep 
Perspectief streeft ernaar om elk kind het onderwijs te bieden dat hij of zij nodig heeft. Onderwijs dat 
helpt om te worden wie je kunt zijn en de beste kansen geeft op een goede plek in onze samenleving.  

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat de scholen per 1 augustus 2014 
verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede 
onderwijsplek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op 
school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als 
de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere basisschool of een school voor speciaal 
(basis)onderwijs. Daarvoor werken alle scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In het 
schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en 
ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.  

De schoolondersteuningsprofielen van de scholen zijn te vinden op de website van de verschillende 
scholen.  



 
School heeft zorgplicht.  

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind 
extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere 
scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school 
van eerste voorkeur de zorgplicht. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen 
op de eigen, een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Na aanmelding 
heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan 
eenmaal met vier weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra 
onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) 
speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. Soms heeft de school meer informatie nodig 
om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan 
de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moeten zij een passende plek op een andere 
basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders.  

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio.  

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale 
samenwerkingsverbanden gevormd. Alle scholen die deel uitmaken van Scholengroep Perspectief zijn 
aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01. De VO-afdeling van De 
Meidoornschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02 Groningen 
Ommelanden.  

In het samenwerkingsverband werken alle scholen van de provincie Groningen en de Drentse 
gemeente Noordenveld samen. Zowel basisscholen, als scholen voor speciaal onderwijs (SO cluster 3 
en 4) en speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) behoren tot genoemd samenwerkingsverband.  

De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen 
krijgen in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband 
afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.  

Financiering extra ondersteuning.  

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld onder de 
scholen, op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is maatwerk 
mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de basisschool en in 
de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het (voortgezet) speciaal onderwijs 
((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit het samenwerkingsverband daar is ingeschreven.  

9.3 Niveaus van ondersteuning.  

We kennen binnen Scholengroep Perspectief en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 
20.01 drie niveaus van onderwijsondersteuning:  

• niveau 1: basisondersteuning  
• niveau 2: extra ondersteuning (onderwijsarrangement op de reguliere basisschool)  
• niveau 3: extra ondersteuning (onderwijsarrangement in het speciaal (basis)onderwijs)  

Basisondersteuning (niveau 1) omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die 
de leerkracht/basisschool planmatig inzet voor een kind. De basisschool is in staat om leerproblemen 
en opgroei- en opvoedproblemen tijdig te signaleren. Soms zijn daar externe deskundigen of 
ketenpartners bij betrokken. Het gaat dus om alles wat de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is 
géén sprake van een indicatie.  



 
Extra ondersteuning (niveau 2) wordt ingezet als de basisondersteuning ontoereikend is voor de 
onderwijsbehoefte van een leerling. Voor betreffende leerling biedt de school een arrangement dat 
wel aansluit bij de onderwijsbehoeften. Deze vorm van extra ondersteuning noemen we een 
arrangement. De school zal, eventueel met de hulp van externe deskundigen, in kaart brengen wat 
een leerling precies nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De extra ondersteuning (arrangement) 
biedt de eigen basisschool aan, eventueel samen met een andere basisschool, het speciaal 
(basis)onderwijs of externe deskundigen. Hierover wordt altijd overlegd met de ouders/verzorgers.  

De scholen van Scholengroep Perspectief kunnen voor het bepalen van passende ondersteuning en/of 
arrangementen een beroep doen op de deskundigheid van het Steunpunt Passend Onderwijs. 
Genoemd Steunpunt adviseert op basis van de hulpvraag welke deskundigheid of begeleiding nodig is 
om de basisschool adequaat te ondersteunen en adviseert het College van Bestuur in deze. Om te 
kunnen bewerkstelligen dat een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs op een 
reguliere basisschool kan blijven volgen kan het College van Bestuur aanvullende middelen 
beschikbaar stellen in lijn met het advies van het Steunpunt. Deze vorm van extra ondersteuning 
(arrangement) is maatwerk en toegespitst op de ondersteuningsvraag voor een specifieke leerling en 
of leerkracht, in overleg met de ouder/verzorgers van die betreffende leerling.  

Extra ondersteuning (niveau 3) is een specialistische vorm van ondersteuning. Dit wordt ingezet als 
een leerling méér nodig heeft dan extra ondersteuning in de eigen basisschool. Om het betreffend 
kind passend onderwijs te kunnen bieden is plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs 
nodig om zo een specialistisch arrangement te kunnen 
verzorgen. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en 
langdurend of structureel van aard zijn. 
Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet bij de Commissie van Advies van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 een toelaatbaarheidsverklaring worden 
aangevraagd.  

9.4 Steunpunt Passend Onderwijs.  

In de scholen is veel deskundigheid waardoor leerproblemen maar ook opgroei- en opvoedproblemen 
tijdig kunnen worden gesignaleerd. Scholen kunnen lichte curatieve interventies uitvoeren. Als een 
school behoefte heeft aan advies of ondersteuning, dan kan een beroep worden gedaan op het 
Steunpunt Passend Onderwijs van Scholengroep Perspectief. In het Steunpunt Passend Onderwijs 
werken enkele deskundigen samen. Hun expertise kan worden ingezet voor de uitvoering van een 
drietal taken, te weten:  

a. Consultatie en advisering: basisscholen kunnen het Steunpunt Passend Onderwijs vragen om advies 
met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een leerling (handelingsalternatieven, eigen 
leerlijn, arrangement). b. Onderzoek: in overleg met de basisschool kan gekozen worden tot het 
(laten) uitvoeren van nader onderzoek (pedagogisch / didactisch / psychologisch / video 
interactiebegeleiding / observatie).  

c. Beoordeling: het Steunpunt Passend Onderwijs evalueert of een basisschool naar vermogen heeft 
gehandeld om het kind op de eigen school een passend onderwijsaanbod te doen en ook of het 
opgebouwde leerlingdossier voldoende informatie bevat om een toelaatbaarheidsverklaring te 
ontvangen voor een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs 
(SO). Het Steunpunt Passend Onderwijs brengt advies uit aan de stuurgroep, die goedkeuring moet 
geven voor een aanmelding bij het SBO, het SO of een aangepast arrangement voor extra 
ondersteuning op een basisschool.  

Het Steunpunt Passend Onderwijs is dus een expertisecentrum voor hulpvragen van scholen met 
betrekking tot:  

• -  leerproblematiek  



 
• -  gedragsproblematiek  
• -  didactische problematiek  
• -  sociaal-emotionele problematiek  
• -  medische- en motorische problematiek  
• -  zorgstructuur  
• -  groepsdynamiek  
• -  klassenmanagement  

Het Steunpunt Passend Onderwijs bestaat uit:  

• -  Anneke Cremer (specialist (zeer) moeilijk lerend kind)  
• -  Cindy Hiddema (specialist (zeer) moeilijk leren kind/ langdurig ziek kind/ lichamelijk beperkt     

kind)  
• -  Nanda Glazenberg (gedragsspecialist)  

Het Steunpunt Passend Onderwijs kan ook een beroep doen op de specialistische 
deskundigheid van o.a. GZ- psycholoog, orthopedagoog, logopedist, lees- en 
dyslexiespecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut en schoolmaatschappelijk werk.  

9.5 Verklaring met betrekking tot de gedragscode.  

Ouders die hun kind aanmelden bij onze school verklaren door middel van de inschrijving dat zij zich 
conformeren aan het beleid van de school, zoals dat is beschreven in de schoolgids en het schoolplan 
en verklaren dat hun kind(eren) zullen deelnemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. 
Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de lessen godsdienstige vorming en vieringen in 
schoolverband, evenals de gymlessen en buitenschoolse activiteiten.  

Onze school wil voorkomen dat leerlingen zich bedreigd of gediscrimineerd voelen en accepteert 
daarom geen kleding of uitingen die een dergelijk karakter dragen. Het is ook niet toegestaan om een 
gezicht bedekkende sluier te dragen, omdat een gezichtssluier een belemmering vormt voor een 
goede communicatie en het geven van goed onderwijs. Bovendien is de identiteit van iemand niet 
vast te stellen.  

Als na gesprekken met betrokkenen geen oplossing voor de geconstateerde overtreding van deze, 
wordt de schorsings- en verwijderingsprocedure in gang gezet. Dit protocol ligt ter inzage op school.  

9.6 Leerlingenzorg  

Cito-leerlingvolgsysteem.  

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verplicht alle basisscholen om een 
leerlingvolgsysteem te gebruiken. Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de 
leerlingen maken we onder andere gebruik van Cito-toetsen, methode gebonden toetsen en 
observaties. Dit alles wordt vastgelegd en bewaard in het digitale leerling-dossier.  

Groep 2 maakt twee keer per jaar de CITO-toetsen ‘rekenen voor kleuters’ en ‘taal voor kleuters’. In 
groep 3 t/m 8 nemen we vier keer per jaar toetsen af. 
Het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) onderscheidt verschillende beheersingsniveaus. 
De resultaten van de toetsen worden bijgehouden op een toetsoverzicht. Het CITO hanteert de 
volgende beheersingsmethode:  
 
I = zeer goed 
II = ruim voldoende tot goed  



 
III = matig tot voldoende 
IV = zwak 
V = zeer zwak  

Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar 
getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het CITO. Zo wordt duidelijk of de 
leerling problemen heeft met de leerstof of niet. De resultaten van de toetsen worden door de 
leerkrachten geanalyseerd en daarna besproken in de zogenaamde groepsbesprekingen. 
Tijdens de groepsbespreking wordt afgesproken welke kinderen een handelingsplan krijgen, welke 
leerlingen in een subgroep opgenomen worden binnen een groepsplan en voor welke leerlingen we 
graag externe hulp willen inschakelen. Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas of de 
uitslagen van toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Dat gebeurt vaker dan men meestal 
denkt, als je kinderen en hun ontwikkeling serieus neemt. Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft tijdens 
de basisschoolperiode kortere of langere tijd extra aandacht nodig. 
Een kind krijgt dan bijvoorbeeld extra hulp (dit kan gebeuren zowel binnen de groep als buiten de 
groep). 
Ook extra aandacht vragen kinderen die erg goed kunnen leren. Deze groep –zeer begaafde kinderen- 
krijgt ook speciale aandacht. Zij krijgen meer uitdagende leerstof in de klas en werken soms in 
groepjes buiten de klas. 
Een andere groep kinderen heeft moeite met leren omdat er sociale of emotionele problemen een rol 
spelen. Indien noodzakelijk wordt er externe hulp ingeroepen. Dit kan gaan in overleg met bijv. de 
schoolarts of de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD)  

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we 
dan in overleg met de ouders het besluit om een klas een jaar over te doen. Het gebeurt vooral als 
een kind op alle punten, ook  lichamelijk en emotioneel, achter blijft bij de meeste klasgenootjes. Doel 
van het doubleren is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. 
Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast 
programma gaat werken (een eigen leerlijn). Het haalt dan, naar alle waarschijnlijkheid, op dat gebied 
niet het eindniveau van de basisschool.  

9.7 Interne begeleiding  

Binnen onze school is Willy Gerrits, intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten en in 
stand houden van een leerlingvolgsysteem in de ruime zin van het woord. Vier keer per jaar worden 
er groepsbesprekingen gehouden tussen de leerkrachten en de intern begeleider. Hierin komen onder 
andere de toetsresultaten aan de orde. Tijdens deze groepsbesprekingen verduidelijkt de leerkracht 
het groepsoverzicht niet methodegebonden toetsen. Er worden afspraken gemaakt over I (vinger aan 
de pols), II (hulp in de klas met handelingsplan), III (hulp buiten de klas met handelingsplan) en IV 
(inschakelen van externe instanties).  

Naar aanleiding van deze groepsbesprekingen kan ook besloten worden dat er een leerlingbespreking 
volgt. 
De leerkracht, RT-er en IB-er analyseren het probleem verder en tijdens de leerlingbespreking wordt 
bekeken welke stappen er ondernomen gaan worden.  

9.8 Jaarovergang en doublure  

De leerlingen die van groep 2 naar groep 3 gaan moeten voldoen aan de leervoorwaarden van groep 
3. Ons uitgangspunt is dat een solide kleuterperiode van 2 jaar of langer essentieel is voor een 
succesvolle schoolcarrière. Hierin ontwikkelt een kind zich niet alleen op cognitief, maar zeker ook op 
sociaal-emotioneel gebied optimaal voor een goede start in groep 3. 
Regelmatig krijgen we de vraag of leerlingen die na 1 oktober zijn geboren al na anderhalf jaar 
kleuteren naar groep 3 kunnen doorstromen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan, na intensief 
overleg tussen ouders en de school, besloten worden om een leerling korter dan 2 jaar te laten 



 
kleuteren. Het advies van de school telt hierin zeer zwaar en is in principe bindend. Op basis van een 
‘beslissingsblad’ nemen we een beslissing samen met de ouders. 
Ook wanneer het niet duidelijk is of een jaarovergang en de overige groepen een verstandige keuze 
is, wordt er door de leerkracht en de intern begeleider een ‘beslissingsblad’ ingevuld. Op basis van de 
uitkomsten zal gekozen worden voor:  

1. Jaarovergang 
2. Doublure 
3. Jaarovergang met ontwikkelingsperspectief (onderzoek door een psycholoog is dan wenselijk)  

9.9 OverstapService Onderwijs (OSO)  

Wanneer een leerling overstapt naar een nieuwe school, in het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs heeft deze scholen gegevens over de nieuwe leerlingen nodig. Voor 
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben moeten gegevens worden uitgewisseld met de 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Met OSO regelen wij een veilige en snelle 
digitale overdracht. Wij zetten het OSO-dossier van een leerling klaar in het eigen 
(leerling)administratiesysteem. Als de (nieuwe) school het OSO-dossier opvraagt, controleert OSO 
beide scholen, zodat het dossier bij de juiste school terecht komt. OSO zorgt voor een beveiligde 
verbinding tussen scholen, als het OSO-dossier wordt uitgewisseld. OSO controleert ook de 
administratiesystemen die de scholen gebruiken voor de uitwisseling.  

9.10 Overgang naar het voortgezet onderwijs  

We volgen de hele schoolloopbaan van de leerlingen met ons leerlingvolgsysteem. In groep 8 maken 
de leerlingen een keuze voor het Voortgezet Onderwijs (VO). Ook in het VO blijven we de resultaten 
van onze leerlingen volgen. Van het VO krijgen we van elke leerling nog 3 jaar de opbrengstgegevens 
en worden we in de gelegenheid gesteld om met mentoren te spreken. De schoolkeuze VO is 
afhankelijk van drie elementen: de capaciteit van een kind, de kwaliteit van de basisschool en de 
thuissituatie. Als school doen wij ons best de leerlingen naar dat schooltype te verwijzen waar hij of zij 
het best op zijn of haar plaats is. Deze keuze wordt gebaseerd op de plaatsingswijzer waarin de 
scores van cito vanaf groep 6 zijn meegenomen. Daarnaast zijn de aanleg van het kind, zijn of haar 
inzet en interesses en de leerhouding van belang om mee te nemen in de beslissing. De Cito-eindtoets 
heeft als doel het advies te ondersteunen. Deze toets maakt geen deel uit van het advies van de 
school.  

De verwijzingsprocedure gaat als volgt: - Plaatsingswijzer en advies  

Eind groep 7 wordt de plaatsingswijzer besproken met de ouders en de leerling. In de plaatsingswijzer 
is te zien wat het uitstroomniveau zou kunnen zijn eind groep 8. In groep 8 wordt tijdens de 
voortgangsgesprekken nogmaals de plaatsingswijzer besproken en daaraan wordt een voorlopig 
advies van de school gekoppeld. In februari ontvangen de ouders van de leerlingen een schriftelijk 
advies van de school. Wij kiezen er voor om het advies vroeg in het jaar te geven zodat u gericht kunt 
kijken naar een school voor voortgezet onderwijs. De ‘Centrale eindtoets’ wordt afgenomen in april. In 
mei volgt de uitslag en wordt de verwijzing rond gemaakt.  

• Open dagen. 
De meeste scholen van voortgezet onderwijs houden hun open dagen in januari, zodat ouders 
en kinderen zich kunnen oriënteren op de keuze van de juiste school. Wij hangen tegen die 
tijd informatieposters op in de school en de scholen adverteren in de streekkranten. Met de 
leerlingen zullen wij waarschijnlijk scholen of een beroepenmanifestatie bezoeken.  

• Aanmelding voortgezet onderwijs. 
De ouders melden vervolgens hun kind aan bij de school van hun keuze. Dit gebeurt door een 
aanmeldingsformulier dat bij de leerkracht van groep 8 te verkrijgen is. Dit 
aanmeldingsformulier wordt weer bij de leerkracht van groep 8 ingeleverd.  



 
Ondertussen zet de leerkracht van groep 8 een OSO-bestand klaar in ons 
administratiesysteem (zie 9.9). De leerkracht van groep 8 stuurt het aanmeldingsformulier 
naar de school voor voortgezet onderwijs.  

9.11 De jeugdgezondheidszorg op de basisschool  

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd 
door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het 
consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen 
op de basisschool.  

In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.  

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en 
gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen 
de schoenen uit te doen. Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij 
aanwezig zijn? Dan kunt u dit van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, 
telefoon 050 367 4990. 
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Bij dit 
onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook in de klas een voorlichting over voeding 
en bewegen. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als 
tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen 
met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.  

Vragenlijst groep 2  

Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en 
het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de 
vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD. 
De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier.  

Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of 
taal? Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder 
onderzoek nodig is.  

Vragenlijst groep 7  

Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en 
noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt 
met een verpleegkundige of arts van de GGD. De gegevens die u invult worden vertrouwelijk 
behandeld.  

Signaleringslijst  

Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in 
hun groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak nodig is. Dat kan 
bijvoorbeeld een onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders.  

Vaccinaties  

Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze 
worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond 
krijgen. 



 
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze 
vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.  

Aandacht voor gezondheid op school  

De GGD kan scholen adviseren bij het vormgeven van gezondheidsonderwerpen op school. 
Bijvoorbeeld rond voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Er is daarbij aandacht voor 
het onderwerp in de groep, maar ook voor het maken van regels en afspraken, het betrekken van 
ouders en het signaleren van problemen.  

Vragen, twijfels  

De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. 
Bijvoorbeeld: Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal? Ik vind het lastig om 
grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met 
sport. Kan ik daar wat aan doen? Eet mijn kind wel goed? Met al deze vragen kunt u terecht bij de 
Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit. De 
verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Op 
school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische 
Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).  

Informatie over gezondheid en opvoeding  

Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. 
Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen. 

Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding. In de provincie Groningen wordt de 
jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd 
van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar 
komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.  

9.12 Onderzoek van stem-, spraak- en/of taalproblemen  

In gemeente Westerwolde worden kinderen in groep 2 gescreend op stem-, spraak- en/of 
taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist die in dienst is van onze gemeente. 
De logopedist voert een gesprekje met uw kind en laat uw kind enkele zinnen nazeggen. Daarnaast 
laat de logopedist uw kind enkele plaatjes benoemen. Na afloop van het onderzoek wordt gekeken of 
er een vervolgactie moet worden ondernomen (hercontrole, advies, behandeling). Vervolgens krijgt u 
uitslag van het onderzoek.  

9.13 Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid 
Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) Westerwolde 
Dit Centrum is er voor ouders, jeugdigen en andere opvoeders die:  

• informatie willen over opvoeden en opgroeien  
• gewoon eens met iemand willen praten of een advies willen  
• met spoed hulp willen in de thuissituatie  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt intensief samen met het consultatiebureau, de school en de 
schoolverpleegkundige-/arts, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, jongerenwerk etc.  

Tel: (0599) 320 220 (kijk voor de openingstijden op www.cjgv.nl). 



 
 
Het telefoonnummer van CJGV kunt u ook bellen indien u zich zorgen maakt over iemand in uw 
omgeving of wanneer u overlast ervaart van lawaai, stank, vervuiling of agressie door mensen uit uw 
omgeving (Meldpunt Veiligheid en Zorg). U kunt geheel vrijblijvend (en indien gewenst anoniem) 
contact opnemen met het CJGV. U bent van harte welkom op een van de locaties.  

9.14 Verwijsindex risicojongeren (VIR)  

Met ingang van 1 januari 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht om aan te sluiten op de landelijke 
verwijsindex, de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De VIR brengt risicomeldingen van professionals 
bij elkaar en informeert meldende professionals onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen. 
Dankzij de verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun 
activiteiten op elkaar afstemmen. De gemeenten en de provincie Groningen hebben gezamenlijk 
gekozen voor het invoeren van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen (ZvJG). Dit 
systeem is aangesloten op de landelijke verwijsindex.  

9.15 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
Onze school heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf 
stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit 
in: 
1. Signalen in kaart brengen.  
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid. 
3. Gesprek met ouders en betrokkenen. 
4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. 
5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid.  

Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider en de directie van de school.  

9.16 Informatie gescheiden ouders  

Er zijn ook bij ons op school kinderen waarvan de ouders uit elkaar zijn gegaan. Ook hebben we te 
maken met samengestelde gezinnen. We willen daarom duidelijk zijn als het gaat om hoe wij omgaan 
met de uitwisseling van informatie naar ieder.  

Recht op informatie 
Gescheiden ouders hebben beiden recht op dezelfde informatie over hun kind en de school. De school 
stelt zich daarbij neutraal op. Bij hoge uitzondering kan informatie geweigerd worden. In dat geval 
vertellen we de ouder(s) waarom dat gebeurd.  

Ouders informeren elkaar 
Gescheiden ouders zijn volgens de wet verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken 
rondom hun kind. Beide ouders worden altijd betrokken bij belangrijke beslissingen. Ouders zorgen 
ervoor dat afspraken in het ouderschapsplan over onderwijs en contacten met school worden gedeeld 
met de school. 
Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als wij dat weten, zorgen wij ervoor dat beide ouders 
alle relevante informatie ontvangen. Dat zijn we wettelijk namelijk verplicht. Als wij op school een 
vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan 
handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur.  

Ouder zonder gezag 
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen 
zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het 
kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van 
zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, zoals bijvoorbeeld schoolprestaties.  



 
Aparte oudergesprekken 
Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende 
ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school.  

Uitzonderingen 
In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. De school 
moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een rechterlijke 
beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. Dit vertellen we in voorkomende 
gevallen aan de betrokken ouder.  

Informatie onterecht geweigerd 
Als u bepaalde informatie niet krijgt, terwijl u meent daar recht op te hebben, dan kunt u het beste de 
school schriftelijk vragen om de informatie over het kind alsnog te geven. Mocht de school dat nog 
steeds weigeren, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Elders in deze schoolgids is 
meer informatie te vinden over de klachtenprocedure. Ook staat de procedure en klachtenafhandeling 
vermeld op onze website.  

Handtekening ouders bij inschrijving 
Wisseling van school is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Het is dan belangrijk dat beide 
ouders het eens zijn over de schoolkeuze. Daarom heeft het onze voorkeur dat beide ouders het 
inschrijfformulier ondertekenen. Dit hoeft echter niet, als beide ouders het eens zijn over de keuze. 
Als wij weten dat één van de ouders bezwaar heeft tegen de inschrijving, mogen we uw kind echter 
niet zomaar inschrijven. Is dit toch gebeurd? Dan kunt u een klacht indienen. 
Heeft de school juist gehandeld, dan kunt u de schending van uw rechten door uw ex-partner 
aanvechten via de rechter. De rechter beslist in de meeste gevallen dat het recht van de leerling op 
onderwijs groter is dan het recht van de ouders over de schoolkeuze. Op basis van die beslissing 
kunnen we uw kind dan toch inschrijven op school.  

Stiefouder of nieuwe partner 
Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt deze 
niet direct informatie van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. 
In de praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn 
van de ouder(s). De school heeft de mogelijkheid om een stiefouder (of andere derde) te weren als 
deze een gesprek lastiger maakt of verstoort.  

 

10| De ouders  
10.1 Algemeen  

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Opvoeden doe je 
samen. Hebt u vragen over de gang van zaken op school of wilt u een leerkracht spreken? Komt u 
dan na schooltijd direct naar ons toe of maak een afspraak.  

10.2 Informatieavond  

Aan het begin van het schooljaar wordt er per groep een informatieavond georganiseerd waarop de 
leerkracht uitleg geeft over wat er dat leerjaar aan de orde komt en welke methoden daarbij worden 
gebruikt.  



 
10.3 Ouderavond  

De ouderavonden staan in het teken van onderwerpen die actueel zijn binnen onze school. De 
invulling van deze avonden zal dus altijd verschillen van de voorgaande keren. We stellen het erg op 
prijs dat alle ouders aanwezig kunnen zijn.  

10.4 Inloopmomenten  

Koffie- en/of inloopmomenten plannen we een paar keer per jaar in. Tijdens deze bijeenkomsten is de 
directie of een ander teamlid van de school aanwezig om informatie te verstrekken en/of om vragen 
van ouders over schoolzaken te beantwoorden. Voorafgaand aan deze inloopmomenten zijn de ouders 
welkom in de hal van de school. In het jaaroverzicht en de nieuwsbrieven kunt u dit terugvinden 
wanneer dit plaatsvindt.  

Meestal koppelen we deze momenten aan een voorstelling of expositie van de kinderen.  

10.5 Rapporten  

We zullen de ouders op de hoogte brengen van de voortgang van de ontwikkeling van hun kind. Dit 
doen wij door middel van een rapport. De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar 
hun rapport mee naar huis. Kinderen van groep 1 die vanaf januari op school zijn gekomen krijgen 
een aanvangsverslag. Alle nieuwe gezinnen krijgen een huisbezoek van hun leerkrachten. Tijdens de 
gesprekken binnen het gespreksarrangement staat o.a. het rapport op de agenda.  

10.6 De nieuwsbrief  

Om u zo goed mogelijk te informeren wordt er een nieuwsbrief verstrekt (digitaal). Hierin vindt u een 
verslag van de activiteiten die zijn geweest en u kunt daarin lezen wat er de komende weken allemaal 
staat te gebeuren op school. Vanuit de groepen ontvangt u een klassenmail als er nieuws is te 
melden.  

10.7 De website van de school  

CBS De Verrekijker beschikt over een eigen internetsite. U kunt hem nu vinden onder 
www.cbsdeverrekijker.nl.  

10.8 Incidenteel  

• Als er problemen optreden, zullen wij altijd contact met u opnemen.  
• Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u om een of andere reden contact met ons op wilt nemen. 

Dat kan uiteraard altijd. Het heeft echter om praktische redenen onze voorkeur als u ons 
buiten de lestijden belt of aanspreekt voor een afspraak.  

• Eén keer per jaar werken we met de hele school rondom een bepaald thema.  
• Soms werken groepen apart rondom een bepaald thema. Aan het eind van de projectweken 

willen de kinderen u graag de resultaten laten zien. U wordt dan uitgenodigd op de 
projectmiddag.  

• Op school worden we geconfronteerd met leerlingen van gescheiden ouders. Omdat we 
communicatie met ouders hoog in het vaandel dragen, willen we dit ook graag helder hebben. 
Onder 9.16 staat vermeld hoe we hiermee omgaan. We gaan er van uit dat gescheiden 
ouders elkaar inlichten over deze regeling en verzoeken hen, indien nodig, contact op te 
nemen met de school.  



 
10.9 Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid  

Omdat de impact van de thuis- en gezinsfactoren van grote invloed is op de leerprestaties van uw 
kind (49%), vinden we het belangrijk dat we samen werken aan de ontwikkeling van uw kind.  

Ouderbetrokkenheid heeft tot doel:  

1. het verhogen van de leeropbrengsten  
2. vormgeven van de school als gemeenschap  

Dit stimuleren wij door de volgende activiteiten: (Charles Desforges 2003)  

o -  U wordt in de gelegenheid gesteld om een leerkracht voor 08.25 uur te spreken.  
o -  We organiseren kijkjes in de klas  
o -  We hebben duidelijk huiswerkbeleid (7.4)   

Mocht u interesse hebben om u op enige wijze voor de school in te zetten, dan zijn er de volgende 
mogelijkheden:  

• Bestuur 
CBS De Verrekijker is één van de veertien scholen van scholengroep Perspectief. Als u lid wilt worden, 
dan vragen wij u in te stemmen met artikel 3 van de statuten van de vereniging (zie hoofdstuk 2 punt 
1). 
Hebt u er moeite mee om met genoemde artikelen in te stemmen, dan kunt u ook donateur worden. 
Het lidmaatschap houdt tevens in dat u verkozen zou kunnen worden in het bestuur van Scholengroep 
Perspectief. Lidmaatschap van de vereniging betekent eveneens lidmaatschap van de schoolkring. 
Het minimum bijdrage per kalenderjaar bedraagt voor zowel de leden als de donateurs € 5,00. 
Deze gelden worden ingezet om de vereniging goed te laten functioneren. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij de directeur van de school. Het lidmaatschap is persoonlijk. U kunt meerdere leden uit 
een gezin aanmelden.  

• Ouderraad (OR) 
De ouderraad is op De Verrekijker een zeer enthousiaste en actieve groep ouders die het team veel 
werk uit handen neemt bij allerlei activiteiten die na- en tijdens schooltijd plaatsvinden. De 
werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van het team bij de organisatie van binnen- en 
buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, schoolproject, avondvierdaagse 
enzovoort. De contactpersoon van school voor de ouderraad is juf Natasja. Naast de ouderraad zijn er 
ouders die deel uitmaken van een werkgroep: luizenopsporing, acties, activiteiten, verkeerscommissie, 
aankleding school, klusdagen, ed.  

• Medezeggenschapsraad (MR) 
Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang 
voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad 
(MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te 
beslissen over alles wat de school aangaat. In de MR zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR 
vergadert ongeveer vier keer per jaar. 
De MR onderhoudt daarnaast contact met de schoolkring Ter Apel. Dat zijn de leden van de 
schoolvereniging die leerlingen op De Hoeksteen/De Verrekijker hebben of hebben gehad. 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad van de 
medezeggenschapsraden van de veertien scholen binnen onze vereniging. Deze raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de veertien medezeggenschapsraden. De GMR heeft recht op informatie, 
adviesrecht en instemmingsrecht. Minimaal twee keer per jaar vergadert de GMR met het bestuur.  

 



 
• Oud Papier 
Elke schooldag verzamelen we op school oud papier. Ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen 
van de school kunnen het papier naar onze container brengen. Wilt u hier ook gebruik van maken? 
Het papier kunt u van 08.20 uur tot 15.30 uur brengen bij het hek aan de Heemker Akkerstraat. 
Wanneer het hek gesloten is kunt u contact opnemen met de conciërge van de school. We zijn u erg 
dankbaar!  

10.10 Vrijwillige ouderbijdrage  

Ook dit schooljaar wordt op basis van vrijwilligheid een ouderbijdrage gevraagd voor een aantal 
activiteiten, waarvoor van rijkswege geen vergoeding wordt gegeven. Het gaat hier om zogenaamde 
“buitenschoolse” activiteiten, te denken valt aan: 

* traktatie 11 nov.;  
* Sinterklaasfeest; 
* Kerstfeest; 
* Paasmaaltijd; 
* drinken sportdagen; 
* eventuele traktatie/prijsjes voor sneeuw- en ijsfeest;  
* Vader- en Moederdag;  
* diverse attenties; 
* afscheid gr.8; 
* schoolreis en schoolkamp; 
* schoolfeest. 
 
De ouderbijdrage is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op een bedrag van €50,-. Indien u om wat 
voor reden dan ook niet in staat bent de ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de directie van de school.  

Als bijlage is een overeenkomst opgenomen die aan alle ouders is verstrekt. Ondertekening houdt in 
dat u jaarlijks met stilzwijgende verlenging van het contract akkoord gaat. Indien de bijdrage en/of 
condities worden veranderd, wordt een nieuw contract aan u voorgelegd.  

10.11 Sponsoring  

Indien mogelijk en wenselijk maken we gebruik van sponsoring voor activiteiten en/of feestelijkheden. 
Uitgangspunt is, dat de leerlingen verstoken blijven van reclame en dat de sponsor geen voorwaarde 
kan stellen over de uiting van de sponsoring. 
Samen met de M.R. zijn we tot de volgende waakzame afspraken gekomen:  

• de sponsoractiviteiten moeten sporen met de onderwijskundige doelstellingen van onze 
school. Daarbij houden we rekening met onwetendheid en naïviteit van onze leerlingen; 

•  we staan geen sponsoring toe, die op enigerlei wijze een (vermoedelijke) negatieve invloed 
op onze school zal hebben;  

• het gewone onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen;  
• bedrijven mogen nooit via sponsoring directe bemoeienis met de inhoud of de organisatie van 

onze school krijgen;  
• Een maximum van 2 acties per jaar die gesponsord worden;  
• Het team bepaalt welke acties eventueel met sponsorgelden gepaard gaan; 

 

Met de verkregen gelden kunnen materialen aangeschaft worden die niet of ten dele door het Rijk 
vergoed worden. Hierbij valt te denken aan speeltoestellen, enz.  



 
10.12 Klachtenregeling  

Een bekend gezegde luidt: ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Ook bij ons gaat niet altijd alles 
goed. Wij willen van elke klacht leren en daarom vinden we het belangrijk dat ieder die niet tevreden 
is dit ook kenbaar kan maken. Daarbij onderneemt u de volgende stappen:  

Stap 1: 
a. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind en leg hem/haar uw 
probleem voor. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In 
andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Daar hoort bij dat u ook 
even geduld moet hebben en de tijd moet geven om aan een mogelijke oplossing te werken 
of een aanpak uit te proberen. 
b. Komt u er samen niet uit, ga naar stap 2. 
Hebt u een klacht die niet specifiek groepsgebonden is, dan kunt u bij stap 2 beginnen.  

Stap 2: 
a. Neem contact op met de directeur, bespreek samen het probleem en de stappen die al zijn 
ondernomen. Ga samen zoeken naar een oplossing/aanpak. Het kan zijn dat er een gesprek 
komt tussen u, directeur en groepsleerkracht. 
b. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap 3.  

Stap 3: 
Wanneer een klacht op school niet tot tevredenheid kan worden opgelost zijn er de volgende 
mogelijkheden: 
a. U neemt schriftelijk contact op met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur, mevr. 
J. Brouwer- de Jonge (voor contactgegevens zie achterin deze gids). 
De vertrouwenspersoon onderzoekt of er bemiddeld kan worden of dat de klacht bij het 
bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie gemeld wordt. In dat laatste geval wordt het 
bestuur hierover geïnformeerd. 
b. U meldt uw klacht schriftelijk en ondertekend bij het bestuur van Scholengroep Perspectief, 
Loodzetter 7, 9502 EW Stadskanaal. Het bestuur neemt uw klacht in behandeling en u 
informeren over de vervolgstappen.  

Klachtenprocedure en klachtencommissie 
De uitgebreide Klachtenprocedure is te vinden op de website van Scholengroep Perspectief en 
op die van alle scholen. 
Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. De adresgegevens van deze 
commissie staan achterin de gids vermeld. Voor meer informatie verwijzen we u naar de 
website www.onderwijsgeschillen.nl. Daar staat ook vermeld op welke manier u een klacht 
kunt indienen.  

Algemeen 
Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. 
Bij vermoedens van of klachten m.b.t. seksuele intimidatie, agressie en geweld hoeft u het 
stappenschema niet te volgen. Deze kunt u rechtstreeks voorleggen aan de 
vertrouwenspersoon van het bestuur. Klachten van ouders en leerkrachten over seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het 
meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. 
Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kinder-
mishandeling, dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK), tel. 0900-1231230. Voor kinderen is er de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis).  



 
10.13 Toezicht inspectie van het onderwijs  

Vanuit het ministerie van onderwijs wordt toezicht gehouden op ons onderwijs. Het onderwijs is 
ingericht conform de wet op het onderwijstoezicht. 
Jaarlijks bezoekt de inspecteur van het ministerie onze school met gerichte vragen over onze zorg 
voor kwaliteit en resultaat in het onderwijs.  

Eenmaal per 4 jaar vindt er een groot onderzoek plaats waarbij medewerkers van het ministerie 2 
dagen in de school aanwezig zijn om een gedegen inspectie uit te voeren. Indien u vragen hebt over 
de inspectie en haar bevindingen kunt u de website van het ministerie bezoeken of een van de 
vertrouwensinspecteurs benaderen. Voor meer informatie:  

info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmelding 
over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld en zaken rondom 
discriminatie: meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111 (lokaal tarief).  

11| Bijzondere activiteiten van de school  

11.1 Feesten en vieringen 

 
• De verjaardagen van de leerlingen  

Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Wilt u erop letten de traktatie klein (en gezond) te 
houden? 
In de groep van uw kind(eren) zitten wellicht kinderen die allergisch zijn voor bepaalde 
voedingsstoffen of volgens hun levensovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mogen nuttigen. 
Het is voor de betreffende leerlingen fijn als er ook voor hen een (aangepaste) traktatie is. U kunt 
hierover inlichtingen vragen bij de groepsleerkracht. 
De leerlingen mogen ook naar de leerkrachten van de andere groepen om te trakteren. Het is niet de 
bedoeling dat er kinderen uit andere klassen getrakteerd worden.  

• De verjaardag van de leerkracht(en) 
Wij organiseren ook dit schooljaar een leerkrachtendag waarop alle leerkrachten hun verjaardag 
vieren met de hele school.  

• Sinterklaasfeest 
Ieder jaar bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten onze school. Hij brengt een bezoek aan de groepen 1 
t/m 4. De groepen 5 t/m 8 besteden op andere wijze aandacht aan dit feest. Ook in deze groepen 
komt Sint even langs.  

• De kerstviering 
In de week voor de kerstvakantie zijn er verschillende activiteiten om Kerst te vieren. Bij sommige van 
deze activiteiten vragen we ouders om te helpen, bijvoorbeeld bij Kerstworkshops of het Kerstdiner. 
Bij andere activiteiten (zoals een viering of een kerstmarkt) zijn alle ouders uitgenodigd.  

• De paasviering 
Op witte donderdag vieren we Pasen op school door middel van een Paasviering met de leerlingen en 
houden we een gezamenlijke maaltijd of knutselochtend.  

• Het jaarthema 
Ieder schooljaar besteden wij in alle groepen periodes aan het jaarthema. Dat zijn projecten waaraan 
soms alle groepen deelnemen. Het thema hangt samen met het jaar thema ‘Ik in de wereld’:  



 
Thema schooljaar 2017 – 2018: “Ik in mijn omgeving, historie”.  
Thema schooljaar 2018 – 2019: “Ik in mijn omgeving, natuur en milieu”.  
Thema schooljaar 2019 – 2020: “Ik in mijn omgeving, gezond gedrag”. 
Thema schooljaar 2020 – 2021: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”. Thema schooljaar 2021 – 
2022: “Ik in mijn omgeving, historie”.  

Wij zoeken daarnaast de samenwerking met de Brede School.  

• Afscheid groep 8 en afsluiting van het schooljaar 
In de laatste schoolweek vieren we het afscheid van groep 8. Op deze dag zwaaien we de leerlingen 
van groep 8 uit. In deze zelfde week sluiten we ook met groep 1 tm 7 het schooljaar feestelijk af.   

• Borg Westerwolde (Sint Maarten, voorleesdagen, pannenkoekendag, ...) 
De leerlingen van de school brengen jaarlijks meerdere bezoeken aan de bewoners van Borg 
Westerwolde. Dat bezoek staat in het teken van activiteiten die op school zijn uitgevoerd.  

• Avondvierdaagse 
De deelname voor de avondvierdaagse wordt door de ouderraad geregeld. Hierbij hoort ook: 
inschrijving, begeleiding, medailles en drinken voor kinderen en begeleiders. In de vrijdagbrief 
ontvangt u te zijner tijd meer informatie hierover.  

11.2 Schoolreis  

Dit jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis. U wordt hierover in de loop van het jaar 
nader geïnformeerd. De datum vindt u in de jaarplanning.  

11.3 Schoolkamp  

Dit jaar gaat groep 7 en 8 op schoolkamp. Vanuit Noordwijkerhout bezoeken we een spottersplek van 
Schiphol, het strand, Den Haag (Madurodam, Ridderzaal en 2e kamer) en Het Prinsenhof en de Nieuwe 
kerk in Delft. Voor het schoolkamp vragen wij naast de ouderbijdrage tevens een bijdrage van €70,-. 
In schooljaar 2019-2020 gaan de leerlingen weer op schoolkamp.  

11.4 Sportdag/ Koningsspelen  

Ook dit jaar zal er weer een sportdag worden georganiseerd en de Koningsspelen. Hoe dit vorm gaat 
krijgen wordt in dit schooljaar bekend gemaakt. U wordt hierover geïnformeerd in de nieuwsbrief.  

11.5 Brede school  

Brede scholen combineren onderwijs met (naschoolse) opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. 
Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.  Het brede school concept van de 
gemeente is niet gekoppeld aan een gebouw maar vormt een netwerk rondom het kind van 0 t/m 18 
jaar, een samenwerkingsverband als middel om kansen van kinderen te vergroten. Door 
samenwerking tussen onderwijs, welzijn, kinderopvang, zorg, sport en/of cultuur wordt de samenhang 
verbeterd. Het uitgangspunt is kinderen optimale kansen te bieden door het realiseren van een 
samenhangende doorgaande lijn (0 t/m 18 jarigen) op het gebied van ontwikkeling, opvoeding, sport 
en educatie binnen de kinderopvang, de peuterspeelzalen, de school, de tussen- en naschoolse 
opvang, het gezin en in de vrije tijd.  

De eerste stappen zijn gezet en de intentieverklaring is door alle partijen ondertekend en in 2014 is 
een convenant door alle partijen ondertekend. Het komende schooljaar zullen we verder werken aan 
de ontwikkeling van de brede school in gemeente Westerwolde.  



 
11.6 Bibliotheek  

We onderhouden een regelmatig contact met de plaatselijke bibliotheek en met de 
schoolbibliotheekdienst in Ter Apel en Stadskanaal; boeken en projectcollecties kunnen daar worden 
geleend. De groepen doen jaarlijks regelmatig mee aan door de bibliotheek georganiseerde 
activiteiten en waar mogelijk brengt elke groep 1 keer per jaar een bezoek aan de bibliotheek voor 
een rondleiding.  

11.7 Kerken  

CBS De Verrekijker organiseert eenmaal per jaar een kerk- en schooldienst met verschillende kerken 
in Ter Apel. Er wordt dan een thema gekozen en de school zoekt, in samenwerking met de 
voorbereidingscommissie, verhalen, liederen en activiteiten bij het thema. Het afgelopen jaar waren 
hierbij de protestantse gemeenten betrokken. 

  

12| Regeling school- en vakantietijden  
12.1 Benutting van de verplichte onderwijstijd  

De verplichte onderwijstijd over acht schooljaren is 7520 uur. Wij hebben ervoor gekozen om de 
groepen 1 t/m 4, 3520 uren les te geven in de eerste vier schooljaren. De groepen 5 t/m 8 krijgen 
4000 uren les over vier jaar.  

Groep 1 en 2:    Groep 3 en 4:   Groep 5 t/m 8:  

21.45 uur p/w   23.45 uur p/w  25.45 uur p/w 

12.2 Schooltijden  

Groep 1 t/m 8: van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. 
Groep 1 t/m 8: Woensdag tot 12.15 uur. Op woensdagmiddag hebben alle kinderen vrij.  

Groep 1 t/m 4: Vrijdagmiddag geen les. 
Groep 1 en 2: Donderdagmiddag geen les.  

Voor alle leerlingen geldt dat zij niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de lessen naar 
school komen, dus niet voor 08.20 uur en 13.05 uur. Er is dan namelijk pleinwacht aanwezig.  

12.3 Schoolvakanties  

Wilt u rekening houden met de vermelde vakantiedata en andere vrije dagen? Het is niet de bedoeling 
dat de kinderen buiten deze data van school verzuimen. Mocht dat echter voor het gezin grote 
problemen geven, neemt u dan ruim van tevoren contact op met de directeur en de betrokken 
leerkracht.  

 

 

 



 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  
Herfstvakantie   21 okt t/m 25 okt 
Kerstvakantie   23 dec t/m  3 jan 
Voorjaarsvakantie  17 feb t/m 21 feb 
Goede Vrijdag/Pasen  10 apr t/m 13 apr  
Meivakantie   27 apr t/m   1 mei 
Hemelvaart   21 mei t/m 22 mei 
Pinksteren   1 juni 
Zomervakantie   6 jul t/m 17 aug 
 
12.4 Aanvragen extra verlof  

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar kinderen van 4 jaar vallen niet onder 
de leerplicht. U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuishoudt.  

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie  

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dit heet officieel 'beroep op 
vrijstelling'. Uw beroep op vrijstelling moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• 	De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u 
of uw partner (seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de 
schoolvakanties).  

• Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.  
• �Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.  

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie  

Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u 
uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Dit verlof mag 
nooit langer duren dan 10 schooldagen. U moet de verlofaanvraag tenminste 8 weken van tevoren 
indienen bij de directeur van de school. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt 
individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring 
zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.  

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling  

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij 
degene die de beslissing heeft genomen.  

Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden  

• Geoorloofd verzuim  

Kinderen kunnen door ziekte of in verband met gewichtige redenen (ter beoordeling van de directeur) 
de school maximaal 10 schooldagen per schooljaar geoorloofd verzuimen. De ouders melden dat zo 
spoedig mogelijk aan de school (vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering). 
Voorbeelden van gewichtige redenen: doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van familie, huwelijks- of 
ambtsjubileum, overlijden of ernstige ziekte van familieleden. 
Een verzoek om extra verlof bij gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar 



 
dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar te 
worden voorgelegd.  

• Ongeoorloofd verzuim 

Deelname van uw kinderen aan sportevenementen als sportwedstrijden, uitvoeringen, zijn in ieder 
geval geen redenen om vrijstelling van schoolbezoek te verlenen. 
Juridische consequenties: De ouder/verzorger die zonder toestemming een leerplichtige jongere van 
school houdt, begaat een strafbaar feit. Ook de directeur die (vermoedelijk) ongeoorloofd 
schoolverzuim niet meldt is strafbaar.  

Indien uw kind van school verzuimt vanwege ziekte, doktersbezoek, enzovoorts, ontvangen wij 
daarvan graag bericht vóór schooltijd. Als u uw 4-jarige, dus niet leerplichtige kind een dagje thuis 
wilt houden, willen we daarvan ook graag op de hoogte worden gebracht. Indien uw kind om 
bijvoorbeeld medische reden geen onderwijs kan volgen, kan thuiswerk georganiseerd worden. Dat 
gebeurt in overleg tussen u en de betrokken groepsleerkracht.  

Als uw kind, ook weer bijvoorbeeld om medische reden, tijdelijk geen gymles kan volgen, dan vangen 
wij het kind op in een andere groep.  

12.5 Schorsen of verwijdering  

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de school/ het schoolbestuur besluiten een leerling te verwijderen 
van de school. Het gaat hier dan om een leerling die herhaald wangedrag vertoont, dat onmiskenbaar 
een negatieve invloed heeft op de leerlingen en een goede gang van zaken op school ernstig 
belemmert. 
Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden als het schoolbestuur ervoor heeft gezorgd dat de 
leerling elders kan worden geplaatst. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is 
gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar verwezen kan worden, zal alsnog tot 
definitieve verwijdering worden overgegaan. Hierin volgen wij de procedure, zoals dit in het protocol 
schorsen/verwijderen staat verwoord. Dit protocol ligt ter inzage op 
school.  

13| Groep 1 en 2.  

De zorg voor het jonge kind  

In het kader van Passend Onderwijs is de ondersteuning aan het jonge kind beschreven in ons 
onderwijszorgplan en schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de 
website van de school. 
Na een warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal wordt de zorgbehoefte van de leerling bepaald. 
Aangezien de groepsleerkrachten geschoold zijn in een beredeneerd aanbod voor het jonge kind en er 
binnen de lessen gebruik wordt gemaakt van het directe instructiemodel, kan er tijd gereserveerd 
worden om de leerlingen (tijdelijk) extra hulp te bieden. Die hulp wordt beschreven in het groepsplan 
binnen de ‘hulpgroep’ of de ‘individuele leerling’. A.d.h.v. toetsen en observaties volgen we de 
ontwikkeling van onze leerlingen en we houden bij welke doelen we bereikt hebben. We streven er 
naar dat de leerlingen aan de startvoorwaarden van groep 3 kunnen voldoen.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar en wanneer u voor het eerst uw zoon/ dochter naar groep 1 
/2 heeft gebracht, willen wij u graag een paar dingen onder uw aandacht brengen.  

Wat we graag nog met u willen delen:  



 
• Het ontbijt is echt een essentiële maaltijd. Ook voor onze leerlingen. Kinderen die niet 

ontbijten, klagen regelmatig al om 09.00 uur dat ze behoefte hebben aan eten en drinken. 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind ontbijt?  

• Rond 10.15 u. eten we samen. We vragen u vriendelijk om fruit (schoongemaakt, gesneden 
of gepeld) of één boterham te geven en geen chocoladekoekjes/ repen, snoep e.d. mee te 
geven. Wilt u uw kind ook niet te veel meegeven? De kinderen zitten anders erg lang te eten.  

• Vanaf 8.25 uur mogen de kleuters naar binnen. U kunt buiten afscheid nemen van uw kind.  
• Hebt u iets te bespreken, staan wij na schooltijd voor uw klaar. Wilt u hiervoor wel even een 

afspraak maken?  
• Uit ervaring is gebleken dat kinderen die 4 jaar worden in december of in de laatste 

schoolmaand gespannen kunnen reageren i.v.m. de drukte die deze maanden met zich 
meebrengen. Kinderen die in de maand december of in de laatste schoolmaand 4 jaar worden 
komen 2 dagdelen in de week op school. Na de kerst- of zomervakantie gaan ze dan volledig 
naar school. Zo zal uw kind de indrukken rustig kunnen verwerken.  

• Zelfstandigheid: Op school proberen wij de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen: 
jas aan/uit, opruimen, veters strikken, aan en uitkleden tijdens de gymlessen etc. U begrijpt 
dat vooral in de winter, het heel veel tijd vraagt om alle kinderen hierbij te helpen. Wilt u 
thuis oefenen met het aandoen van de jas/kleren zelf aan en uit doen/ schoenen zelf 
vastmaken. Dan gaat het vast een stuk sneller.  

• Het wc gebeuren: ook hier komt toch ook een stuk zelfstandigheid om de hoek kijken. Als een 
kind naar de basisschool gaat, wordt er vanuit gegaan dat het kind zichzelf kan redden op de 
wc en ook zelf aangeeft dat hij/zij nodig moet. Natuurlijk helpen wij graag met lastige 
knopen/riemen. Wanneer een kind, medisch gezien, afwijkingen heeft die in verband staan 
met de zindelijkheid, wilt u dat dan aangeven? Dat voorkomt misverstanden.  

• Ziek: Het is moeilijk in te schatten wanneer een kind thuis moet blijven, maar als uw kind 
aangeeft dat het zich niet goed voelt, is het toch beter het een dagje thuis te houden. Naar 
school gaan is voor kinderen die niet lekker zijn heel vermoeiend. Bovendien bestaat er de 
kans dat andere kinderen besmet worden. Ziek is het ‘prettigst’ thuis.  

 

14| Namen en adressen  

We willen u vragen, i.v.m. privacy, zorgvuldig om te gaan met namen en adressen.  

14.1 Teamleden  
 
Natasja Smit (directie)     directie.deverrekijker@sgperspectief.nl 
Willy Gerrits-Meijer (Intern Begeleider)   willy.gerrits@sgperspectief.nl   
Marijke Vos (leerkracht en MR-lid)   marijke.vos@sgperspectief.nl  
Petri Velema (leerkracht en MR-lid)   petri.velema@sgperspectief.nl  
Annie Wever-Budde (leerkracht)   annie.wever@sgperspectief.nl  
Alies Boonstra (leerkracht en ICT-coördinator)   alies.boonstra@sgperspectief.nl  
Gea Kruger (onderwijsassistent)    gea.kruger@sgperspectief.nl  
 
Juf Ria Schrik (remedial teacher) 
Juf Zwaantje Wams (remedial teacher) 
Juf Titia Deuling (motorische remedial teaching)  
Meester Ernst Bouwman (vakleerkracht gym)  
Administratief medewerker: Mw. Haikie Albers-Meendering  
Conciërge Dhr. Henk Wouters  
 
 
 
 



 
14.2 Bestuur en Raad van Toezicht  

Het bestuur is bereikbaar op het bestuursbureau. 
Bestuursbureau    Loodzetter 2, 9502 EW Stadskanaal, 0599 – 612612  

Directeur-bestuurder 
Dhr. M. Wever     Loodzetter 2, 9502 EW Stadskanaal, 0599 – 612612  

Raad van Toezicht 
Dhr. H. Veninga (voorzitter)   Molenstraat 41 9584 AR Mussel, 0599-454508  

14.3 Medezeggenschapsraad  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
Mevr. G. Kruize (secretariaat)  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Mw. R. Groen-Venema (voorzitter) Mw. D. Boer (secretaris)  
 
Personeelsgeleding MR 
Mw. M. Vos en Mw. P. Velema  
 
14.4 Ouderraad  
 
Mw. M. Heidema-Giezen (voorzitter)  
Mw. A. Deuring 
Mw. M. Wolthek 
Mw. E. Schipper  
Mw. J. van Wijk  
 
 
14.5 Verkeerscommissie  
Mw. W. Gerrits-Meijer  
Mw. A. Wever-Budde  
Vacant- 
 
14.6 Overblijfkrachten  
 
Mw. H. Kuper  
Mw. W. Wilts  
Mw. A. Klaassen  
Mw. A. Hukema  
 
14.7 Externe instanties:  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
Nederveen Cappelstraat 4, Ter Apel  
en 
Smederij 12, Vlagtwedde 
0599 – 320121 Email: info@cjgv.nl 
Website: www.cjgv.nl (kijk hier voor de openingstijden)  
 
 



 
GGD informatiecentrum  
Hanzeplein 120/Postbus 584, 9700 AN Groningen  
Tel: 050 – 3674177 
e- mail: icg@hvd.groningen.nl  
website: www.ggdgroningen.nl  
Schoolverpleegkundige: marcella.mos@ggd.groningen.nl  
 
 
Inspectie van het onderwijs  
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht (postadres)  
Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht (bezoekadres)  
www.onderwijsinspectie.nl info@owinspectie.nl  

Landelijke Klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht  

Meldpunt vertrouwensinspecteurs (ook voor discriminatie en extremisme) 
0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief)  

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 0900-1231230 
Kindertelefoon 0800-0432 (gratis). 

 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 Postbus 138, 9640 AC Veendam Management: 
Roel Weener en Marjet Westerhoff 
Telefoon: 06-12060863 en 06-27557709 roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 
www.passendonderwijsgroningen.nl  

Commissie van Advies SWV-PO20-01 Postbus 8061, 9702 KB te Groningen 050-5209120 
info@cvagroningen.nl info@cigroningen.nl  

Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs (regionaal) 050-5209120 info@cigroningen.nl 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01  

Passend Onderwijs (landelijk) www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) 
www.passendonderwijsenouders.nl  

Steunpunt Passend Onderwijs Scholengroep Perspectief Jakob Pot (coördinator) 
steunpunt@sgperspectief.nl  

Leerplichtambtenaar gemeente Westerwolde: Dhr. R. Tammenga, tel. 0599-320293  

Ministerie van OCW Landelijk informatie centrum voor ouders Tel: 0800-5010 Per e-mail kunt u 
vragen stellen op de website van www.5010.nl  

Kinderopvang Ninimini: Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel.  
Stichting Rzijn: Kapelweg 13, 9561 GA Ter Apel t: 0599-582417 e: info@rzijn.nu  
Buitenschoolse opvang Ratjetoe: Kapelweg 13, 9561 GA Ter Apel t: 0599-582740 e: ratjetoe@rzijn.nu 
Jongerencentrum Hebe: Hoofdstraat 54, 9561 JC Ter Apel t: 0599-581049 e: hebe@rzijn.nu 
Jongerenwerk Hoofdkantoor: Hoofdstraat 54, 9561 JC Ter Apel t: 0599-584486  
Kinderdagverblijf Kiekeboe: Peuterspeelzaal De Nijntjes De Speeldoos  
Vrijwilligerswerk Servicepunt Vrijwilligerswerk Vlagtwedde: Dr. Bekenkampstraat 37, 9561 RD Ter Apel 
t: 0599-582460 e: servicepuntvrijwilligerswerk@rzijn.nl  

Vertrouwenspersoon van Scholengroep Perspectief: Mw. J. Brouwer-de Jonge,Frederik van Edenstraat 
7, 9673 HT Winschoten t: 06-30260951 e: jannekedejonge@kpnplanet.nl  



 
 
Bijlage 1: Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage  

Ondergetekende, te weten dhr/mw................................................ verklaart zich bereid om tot 
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van het cursusjaar 2019/2020 over te gaan en 
bij gelijkblijvende condities akkoord te gaan met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Deze 
bereidheid heeft betrekking op alle hieronder aangegeven voorzieningen en houdt verband met het 
reguliere schoolbezoek van:  

................................................................... (naam leerling) op CBS De Verrekijker 1 

................................................................... (naam leerling) op CBS De Verrekijker 2 

................................................................... (naam leerling) op CBS De Verrekijker 3 

................................................................... (naam leerling) op CBS De Verrekijker 4 

Was getekend op ........................... (datum) te ..........................................(plaats)  

Handtekening: ...............................  

De ouderbijdrage is, met instemming van de MR, als volgt vormgegeven:  

Vóór 1 oktober op school  €50,- 
Tussen 5 december en 1 april   €40,- 
Tussen 1 april en schoolreis    €35,-     
Na schoolreis/ schoolkamp betaling €00,-         

Voor het schoolkamp van groep 7 en 8 hebben wij naast de ouderbijdrage een bijdrage van €60,- per 
leerling begroot. U ontvangt hiervoor een factuur in het voorjaar.  

Bestemming ouderbijdrage:  

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten. U kunt dan denken aan Sinterklaasviering, 
kerstviering, paasviering, schoolontbijt, Sint Maarten, sportfestijnen, schoolreis/schoolkamp en 
dergelijke. 
Ongeveer €27,- van de ouderbijdrage wordt besteed aan de schoolreis.  

De ouderbijdrage kan in termijnen worden betaald elk cursusjaar. De leerlingen krijgen in september 
hiervoor een nota mee.  

In overleg met de directeur van de school of leerkracht van de klas kan een andere betalingsregeling 
worden afgesproken. Het bedrag ontvangen wij bij voorkeur via bank of giro op: 
rek. nr. NL70 RABO 015.27.78.063 o.v.v. ‘Ouderbijdrage’, alsmede de naam van uw kind(-
eren).  

 
 
 
  



 
 
Bijlage 2: Formulier ten behoeve verlofaanvraag  

Ondergetekende vraagt verlof aan vanwege de volgende reden (aankruisen wat van toepassing is):  

Verhuizing: max. 1 dag   
Huwelijk familielid: (t/m 3e graad) max. 1 dag binnen en max. 2 dagen buiten de woonplaats   
Feestelijke familiegebeurtenis: (bijv. ambts- of huwelijksjubileum ouders/grootouders): max. 1 dag   
Ernstige ziekte van ouders, bloedverwanten: (t/m 3 graad verlofduur i.o.m. de directie)   
Overlijden/begrafenis/crematie familielid: max. 1 dag binnen en 2 dagen buiten de woonplaats   
Andere gewichtige reden (geen vakantie): max. 10 dagen per jaar > 10 dagen verzoek aan 
leerplichtambtenaar**  

 

Vervulling plicht vanwege godsdienst/levensovertuiging: verlofduur i.o.m. de directie   
Verlof buiten schoolvakantie (niet in de eerste 2 weken na zomervakantie)**: max. 10 dagen per jaar   

**Voor de 4-jarigen die formeel (nog) niet leerplichtig zijn vragen we ook een formulier in te vullen. Dit om onze 
administratie goed te kunnen bijhouden.  

***Bij een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties dient een schriftelijke werkgeversverklaring te worden 
overhandigd waarin vermeld staat dat de betrokkene geen mogelijkheid heeft om binnen de schoolvakanties op 
vakantie te gaan. Verzoeken zoals hier bedoeld dienen minstens 8 weken van te voren worden ingediend. 
De school heeft een folder over de leerplichtwet. Zie ook de Schoolgids.  

Een verzoek voor verlof dient in het algemeen ruim vooraf te worden voorgelegd. (in 
noodsituaties binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering)  

Naam:_____________________________________________________________________________  

Adres en postcode:___________________________________________________________________  

Telefoon privé:___________________________ Telefoon werk:_______________________________  

Naam kind(eren):____________________________________________________________________  

Groep(en):_________________Naam leerkracht(en):_______________________________________  

Begin datum verlof:_____________________________ Einddatum verlof:_______________________  

Eventuele toelichting:_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 
Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld.  

Handtekening ouder/verzorger:__________________________________ Datum:_________________ 
Beslissing directie/leerplichtambtenaar: akkoord / niet akkoord Datum:_________________ 
Motivering bij niet akkoord:____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 
Indien de ouder/verzorger het niet eens is met de beslissing, kan ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen zes weken na de datum van beslissing een bezwaarschrift ingediend worden bij degene die het verlof 
heeft geweigerd. De directie of de leerplichtambtenaar is gehouden binnen zes weken te reageren op het 
bezwaarschrift. Indien ouder/verzorger het niet eens is met de beslissing van het bezwaarschrift, kan binnen zes 
weken na de beslissing beroep ingesteld worden bij de rechtbank. Voor griffierecht worden kosten berekend.  



 
Verklaring werkgever indien vakanties tijdens de schoolvakantieperiode onmogelijk zijn: 
Ondergetekende (naam):______________________________________________________________  

Handtekening_______________________________________________________________________  

 


