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De School




het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van
godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
geaardheid, of op welke grond dan ook;
principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde
om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen;
goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel;
het geven van de gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk
onderwijs te (doen) verzorgen daar waar de ouders dit wensen;

Adresgegevens school

Historie van de school

Obs de Bente

Obs de Bente

Westerdiep OZ 96
7881 HG Emmer Compascuum
Tel: 0591-353320

Emmer-Compascuum is van oorsprong een veenkolonie en is ontstaan in de tweede helft
van de 19e eeuw. In 1879 is men met de ontginning van het veen begonnen. Als gevolg
hiervan werden in die jaren het Oosterdiep en het Westerdiep gegraven. Het voormalige
gebouw van openbare basisschool “De Bente” lag aan het Oosterdiep en was gebouwd in
1904, in die tijd een buurt met veel winkels. School 2, zoals de school heette bij de
oprichting, heeft in 1978 de naam “De Bente” gekregen. Deze naam is toentertijd gekozen,
omdat er vroeger op de plaats van het schoolgebouw Bentegras groeide. Vanaf 9 januari
2012 zijn wij gehuisvest in het schoolgebouw aan het Westerdiep.

e-mail: administratie@obs-bente.nl
website: www.obs-bente.nl

Openbare school
Onze school is een openbare school en onderdeel van Openbaar Onderwijs Emmen.
Openbaar Onderwijs Emmen wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en
personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaaleconomische
achtergrond.
Een openbare school kenmerkt zich door:


algemene toegankelijkheid;
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Schoolgrootte/klassenverdeling

Visie

Onze school wordt bezocht door ongeveer 120 leerlingen die zijn verdeeld over 6
groepen. Groep 1a, groep 1b/2, groep 3, groep 4/5a, groep 5b/6 en groep 7/8.

Om onze missie te bereiken richt onze school zich op Marzano’s 11 factoren waar we als
school, leerling en leerkracht invloed op kunnen uitoefenen om te komen tot kwaliteit en
opbrengsten.

Waar de school voor staat
Uitgangspunten algemeen
Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel
met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaal-economische
achtergrond.
Het basisonderwijs aan onze school:

is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar

is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel in een tijdvak van acht
aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.

legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doorlopen: we sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van het kind
door middel van het handelingsgericht werken.

maakt de kinderen bewust dat ze leven in een multiculturele samenleving.

is er op gericht dat de leerlingen aandacht krijgen voor de levensbeschouwelijke
en maatschappelijke waarden.
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Leerlingniveau




Thuissituatie
Achtergrondkennis
Motivatie

Leraarniveau




Didactische aanpak
Klassenmanagement
Sturing & herontwerpen programma

Schoolniveau






Haalbaar en gedegen programma
Stimulerende, uitdagende doelen en effectieve feedback
Betrokkenheid van ouders en gemeenschap
Veilige, ordelijke omgeving
Collegialiteit en professionaliteit

Door aandacht te besteden en invloed uit te oefenen op bovenstaande 11 factoren zullen
we komen tot:
“prestaties en ontwikkeling van de leerling”
Op deze wijze samenwerken, samenspelen en samen leren, werken we naar een optimale
individuele ontwikkeling.

Missie
De openbare basisschool “De Bente” wil een lerende school zijn.
De kinderen leren van de leerkracht, leren van elkaar en leren zelfstandig te leren.
De school wil zoveel mogelijk in het werk stellen de leerlingen die basiskennis en
vaardigheden op een groot aantal gebieden bij te brengen en het creatief denken te
ontwikkelen.
De school houdt terdege rekening met verschillen, maar stelt, indien mogelijk, voor alle
leerlingen hetzelfde doel.
Naast intellectuele vaardigheden zijn sociale vaardigheden ook van groot belang.

De nadruk ligt op wederzijds leren.
Wederzijds leren breidt gedragsmogelijkheden uit en versterkt het handelingsvermogen.
Bij goed onderwijs staan drie basisbehoeften centraal die bij ieder mens permanent
aanwezig is.
De drie basisbehoeften zijn:




De behoefte aan relatie: er bij willen horen, meetellen.
De behoefte aan competentie: iets kunnen, in jezelf geloven.
De behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen
reguleren.

We zorgen met zijn allen voor: een voorspelbare, veilige omgeving, leren leerlingen op
eigen benen te staan en willen dat leerlingen zich maximaal ontwikkelen. De kwaliteit en
opbrengsten van ons onderwijs zijn erg belangrijk.

Samen: Veilig, zelfstandig en kansrijk
Burgerschap en Integratie
Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht geeft het
‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen.
Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en
integratie een taak is, die om gerichte aandacht van scholen vraagt. We geven daar al op
verschillende manieren invulling aan. De situatie van de leerlingen, de wensen van
ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een
rol.
Burgerschap is een belangrijk onderwerp, dat op veel verschillende manieren kan worden
ingevuld. Dat betekent dat er niet één goede manier is waarop dat kan.
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van
een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; sociale integratie naar
deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de
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samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar
instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.
Wettelijke achtergrond:
De opdracht aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen is
vastgelegd in een aantal wetsartikelen en luidt:
“Het onderwijs:
a.
b.
c

gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie,
is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.”

Hoe we op Obs de Bente werken aan Burgerschap en Integratie:
Nieuw is dit onderwerp niet, op school is dit onderdeel in vele vakken geïntegreerd.
Dit kunt u vinden in:
-

Het schoolplan 2015-2019
De schoolgids 2018-2019
Beleidsplan Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie, risico’s
In alle BAS-documenten, maar specifiek in:
o Afspraken en Routines
o Basiscommunicatie en schriftelijke correctie
o Directe instructie
o Voorspelbaarheid

- De verschillende methodes:
o Nederlandse Taal, het goed beheersen van je taal is een eerste voorwaarde
o PAD, programma alternatieve denkstrategieën (sociaal emotionele ontw.)
o Argus Clou, geschiedenis, waarin de Nederlandse en Europese staatsinrichting
wordt besproken.
o De Blauwe Planeet, aardrijkskunde
o Gymnastiek, lichamelijke gezondheid
o Argus Clou, natuur en techniek
Extra:
o NPO Schooltv (diverse programma’s)
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BAS (Bouwen aan een adaptieve school)
Om nu en in de toekomst adaptief onderwijs te kunnen geven aan onze leerlingen gaat
ons team zich de komende jaren intensief bezig houden met het BAS-project. Bouwen aan
een Adaptieve School. Hierdoor wordt een doorgaande lijn gerealiseerd in het leer- en
onderwijsproces vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school
verlaten voor het voortgezet onderwijs. Deze doorgaande lijn wordt vastgelegd in een
aantal documenten die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Wat is adaptief :
In het BAS-project staan de volgende vragen centraal:

Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te
verbeteren? (effectiviteit).

Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie).

Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? (organisatie).

Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs?
(zelfsturing).
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden zijn 7 samenhangende ontwikkelingslijnen
geconstrueerd die toewerken naar een versterking van het zelfstandig leren van kinderen
en de expertise van het schoolteam.
Op school zijn de volgende cellen geïmplementeerd:
- directe instructie
- voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag
- basiscommunicatie en schriftelijke correctie
- afspraken en routines
- effectieve leertijd

De regels op school zijn in het schooljaar ‘17/’18 bijgesteld. Dit heeft geleid tot de
volgende regels:

Regels en routines Obs de Bente ‘18/’19
Vastgestelde omgangsregels
1. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden.
2. We helpen elkaar.
3. Problemen worden uitgepraat.
4. We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
5. We zijn zuinig op onze eigen en andermans spullen.
6. We gebruiken alle materialen waarvoor ze bedoeld zijn.
7. Op het leerplein wordt zachtjes in groepjes samengewerkt.
Vastgestelde pleinregels
1. Je loopt met je fiets aan de hand over het plein (Ook skelters,
skeelers, rolschaatsen of segway’s zijn niet toegestaan).
2. Je parkeert je fiets netjes in een rij tussen de ‘ nietjes’ in jouw
groepsvak. Groepen 1a t/m 3 op het onderbouwplein. De groepen
4 t/m 6 in het midden voor de school. De groepen 7 en 8 op
het midden-/bovenbouwplein.
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3. We spelen op ons eigen speelplein; De groepen 1a/1b/2 op het
onderbouwplein en de groepen 3 t/m 8 op het midden-/bovenbouwplein.
4. In de kleine pauze (10.30 uur - 10.45 uur) spelen de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 op het midden-/bovenbouwplein.
5. We voetballen op het grasveld of op het panna-veldje (volgens
het rooster).
6. Sneeuwballen gooien we achter op het plein (voorbij de basket).
7. Fruiteten doe je in de klas.
8. Alle groepen gaan door hun eigen ingang naar binnen.
9. In de pauze mogen kinderen schaatsen als dat mogelijk is.
10. We spelen op een normale, rustige wijze met elkaar.
11. Bij een overtreding zitten we 5 minuten op de bank.
12. Bij de tweede overtreding binnen dezelfde pauze is de pauze
voor ons voorbij en blijven we de rest van de week binnen.
13. De leerkrachten staan met minimaal 2 personen (verspreid)
buiten in de pauze.
Vastgestelde klassenregels
Binnenkomen
1. Alle leerlingen hebben een eigen kapstok voorzien van een plaatje (groepen 1 en 2) of
nummer (groepen 3 t/m 8). De (gym)tassen worden op het bovenste haakje gehangen de
(gym)tassen eronder bij hetzelfde plaatje of op hetzelfde nummer.
2. De fruittassen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 worden ’s morgens in de groepsbak
gedaan die buiten bij de deur staan. De leerkracht of een leerling zet deze binnen.
3. De groepen 1 en 2 hebben een inloop van 8.20 uur tot 8.25 uur en van 13.05 uur tot
13.10 uur.
4. Wanneer de zoemer gaat gaan de groepen 3 t/m 8 per groep in een rij voor hun eigen
ingang staan.
5. De leerkracht staat bij de ingang en laat de kinderen per groep naar binnen gaan.
6. De groepen 3 t/m 8 gaan om 8.25 uur en 13.10 uur naar binnen.
7. De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen buiten, voor het hek van de school, afscheid van
hun ouders. De leerlingen van groep 2 en de oudste kleuters van groep 1 nemen zoveel

mogelijk voor hun ingang van school afscheid. De leerlingen van groep 1 nemen afscheid in
de garderobe.
8. Bij binnenkomst in de klas leggen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun werk voor die dag
op de hoek van de tafel, samen met een potlood, liniaal, gum, pen en het BAS-blokje.
9. De lessen worden om uiterlijk 8.30 uur vanaf een centraal punt gestart.

Afscheid nemen
1. De ouders wachten op hun kinderen achter het hek voor de school.
2. De leerlingen van groep 1 en 2 verlaten in een rij het lokaal. De leerlingen van groep 3
t/m 8 verlaten per groepje het lokaal.
3. Voor de zomervakantie en Kerstvakantie geven de leerkrachten alle leerlingen bij de
hoofdingang van school een handdruk en wensen iedereen een fijne vakantie. De
leerlingen verlaten op deze dagen de school via de hoofdingang.
Tussendoortje en lunch
1. De kinderen van groep 1 en 2 nuttigen het fruit in de kring.
2. De leerlingen van groep 3 t/m 8 nuttigen het fruit aan de tafel.
3. De fruittassen worden door 1 of 2 leerlingen per groep uitgedeeld.
Plassen en wassen
1. De leerlingen van groep 1/2 werken met een plasketting.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met een plasplaatje.
2. In alle toiletten is zeep aanwezig om de handen te wassen na een toiletbezoek.
3. Alle groepen hebben een eigen toilet.
Groepswerk en individueel werken
1. Leerlingen van groep 1 en 2 starten in de kring. Eventuele werkjes en opdrachten
worden uitgevoerd in tafelgroepjes.
2. De groepen 3 t/m 8 zijn geformeerd in tafelgroepen.
3. Tijdens het maken van toetsen gaan de tafelgroepen uit elkaar. (toets opstelling)
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4. In alle groepen wordt het dagritme op het bord aangegeven. In de groepen 3 t/m 8
gebeurt dit d.m.v. een magneetplaatje met daarop het vakgebied. In groep 4 werken de
leerlingen met een dagtaak en de groepen 5 t/m 8 hanteren een weektaak.
5. In alle groepen krijgen de leerlingen de opdracht om de eigen spullen op te ruimen. De
leerkracht controleert de handelingen op een later tijdstip.
6. De school werkt vanaf groep 3 t/m 8 met het BAS-blokje met daarop drie tekens,
namelijk: groen, rood en het vraagteken. In groep 1 en 2 geef de leerkracht d.m.v. een
beer aan wanneer zij niet gestoord mag worden.
7. Iedere ochtend ligt het werk van die dag in de daarvoor bestemde tafelmandjes (groep
3 t/m 8). Het werk dat af is wordt (nagekeken) weer in het tafelmandje gelegd.
Buiten het lokaal
1. Op het leerplein mogen de kinderen in groepjes samenwerken van 9.00 uur tot 10.15
uur en van 10.45 uur tot 11.45 uur met een fluisterstem.
2. We lopen in school.

Het klimaat van de school (Veiligheid)
Op een school als de onze kennen de ouders, de leerkrachten en de kinderen elkaar.
Hierdoor heerst er op onze school een vertrouwde sfeer.
Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders; ouders zijn altijd welkom.
Na schooltijd kunnen ouders altijd komen om over hun kind te praten.
Er worden kijkavonden, informatieavonden en open kijkochtenden gehouden.
Bij veel activiteiten doen wij een beroep op de ouders om te helpen zoals: de
kleuterbibliotheek, de sportdag, de meesters- en juffendag, schoolreizen, Koningsspelen,
etc.
Een aantal ouders heeft zitting in de medezeggenschapsraad en de ouderraad.
Duidelijke regels en afspraken zorgen ervoor dat iedereen: kinderen, leerkrachten en
ouders weten waar ze aan toe zijn en zich veilig voelen op school.
Gaat een kind met plezier naar school en voelt het zich veilig? Dan is één van de
belangrijkste voorwaarden om tot leren en ontwikkeling te komen gerealiseerd.
Wat betreft de omgang met elkaar hebben wij als team, ouders en kinderen een aantal
afspraken gemaakt.

Ter voorkoming van pestgedrag zijn op school maatregelen genomen en wordt op school
een pestprotocol gehanteerd. Dit protocol wordt aan het begin van ieder schooljaar
besproken in de klassen en worden ook ieder jaar door de leerkrachten en leerlingen
getekend. Bij de inschrijving van een nieuwe leerling laten wij ook de ouders het
pestprotocol lezen en tekenen, zodat ook zij op de hoogte zijn van ons pestprotocol. Het
pestgedrag op school monitoren wij door deel te nemen aan het onderzoek ‘Wat helpt
tegen pesten’ gehouden door de universiteit van Utrecht. Het pestprotocol ligt op school
ter inzage.
Veiligheidsplan
Er is een bovenschools veiligheidsplan opgesteld, daarin zijn alle protocollen en
beleidstukken die te maken hebben met veiligheid samengevoegd. Het is een plan met
veel uitleg en bruikbare protocollen, voor verschillende situaties die met veiligheid en
veiligheidsbeleving te maken hebben voor zowel leerlingen als medewerkers. Het
veiligheidsplan is te vinden op school en op de website van de school. Het bevat o.a. de
klachtenregeling, het gedragsprotocol, het pestprotocol, meldcode huiselijk geweld en het
protocol verwijdering en schorsing van een leerling
In de wet is opgenomen dat scholen verplicht zijn om jaarlijks de veiligheidsbeleving bij
leerlingen te monitoren met een instrument dat valide, betrouwbaar en
gestandaardiseerd is. De inspectie houdt hier ook toezicht op.
Op elke school is er een contactpersoon c.q. veiligheidscoördinator aanwezig.
Op onze school is dat: de Locatieleider.
Bij de contactpersoon kan ook iedereen, ouders, leerlingen en medewerkers terecht met
een klacht De contactpersoon lost het probleem niet op, maar weet wel bij wie je moet
zijn. In de meeste gevallen is dat een vertrouwenspersoon. Die werkt niet op de school van
uw kind. Deze vertrouwenspersoon weet welke weg je verder kunt bewandelen.
De vertrouwenspersonen die voor de gemeente Emmen zijn aangesteld zijn:
Jennifer Bakker en Maarten de Wit. Zij zijn werkzaam bij de Stichting Welzijnsgroep Sedna
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
0591-680850
Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige
leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige
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omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten
naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen. Een school is veilig als de sociale,
psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van
anderen wordt aangetast. Een veilige school is:
- een plek waar rust heerst,
- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig
weten,
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.
Een veilige school is het meest gebaat bij een heldere en duidelijke gezamenlijke aanpak.
De opzet en organisatie van het veiligheidsbeleid is complex en vergt een langdurige inzet
van meerdere personen in verschillende functies binnen de schoolorganisatie, veelal in
samenwerking met andere partijen buiten school, zoals Politie, Gemeente, Bureau
Jeugdzorg e.d.
Het veiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale , psychische en fysieke
veiligheid.
De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school
kunnen voorkomen. De fysieke veiligheid heeft te maken met de inrichting van het
gebouw.
We streven naar een leef-en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich
veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale
binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk
werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te
voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om
verdere escalatie te voorkomen.
Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te
voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en
-omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen
zich daarbinnen veilig gedragen.

Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het veiligheidsbeleid van de
school.
U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de Locatieleider.

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
Om de veiligheid op school te kunnen waarborgen werken we op Obs de Bente met het
PAD leerplan. Dit leerplan ondersteunt ons bij het ontwikkelen van de sociaal-emotionele
competenties van onze leerlingen. PAD staat voor Programma Alternatieve
Denkstrategieën. Het is een van oorsprong Amerikaans preventieprogramma dat sinds
1987 in Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs
en scholen binnen een regionaal Expertise Centrum. Het team zal in dit schooljaar weer
getraind worden met behulp van een uitgebreide lessenserie en tal van extra
hulpmiddelen om op een professionele wijze te werken aan de sociale competentie van
leerlingen. PAD richt zich vooral op de preventie: door niet alleen aandacht te besteden
aan gedrag dat wel of niet mag, maar ook systematisch en intensief aan de achterliggende
normen en waarden, aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere
betrokkenen, en aan verschillende manieren om problemen op te lossen, worden
kinderen sociaal en emotioneel competenter.
Inhoud van het programma
De lessen richten zich op vier aspecten van de sociale competenties:





Zelfbeeld; hoe waardeer ik mijzelf?
Zelfcontrole; hoe stem ik mijn gedrag op mijn emoties af?
Emoties: Hoe ga ik om met de emoties van mijzelf en de ander?
Probleemoplossingsstrategieën: hoe kan ik op een bevredigende wijze een
probleem oplossen?
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Verkeersveiligheid (DVL)
Kinderen stappen bij kruispunten van de fiets af.
Een veilige route van en naar school vinden wij als school heel belangrijk. Om ervoor te
zorgen dat dit gegarandeerd kan worden, hebben wij de medewerking van alle leerlingen,
(groot)ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen nodig. Langs deze weg willen wij u
wijzen op de verkeersregels die zijn opgesteld in overleg met de werkgroep verkeer
(verkeersouders). Wij vragen u om deze regels in acht te nemen, zodat we er samen voor
zorgen dat onze leerlingen en (groot)ouders een veilige rit van en naar school kunnen
maken. Tot onze spijt zien we nog vaak dat een aantal regels niet worden nageleefd, zoals
bijvoorbeeld; het niet parkeren op de vakken voor de school en in de berm en het niet
keren op de weg voor de school. De regels zijn hieronder toegevoegd. Wij willen de ouders
vragen om deze regels ook te bespreken met de grootouders en/of oppas van de kinderen,
omdat we merken dat zij vaak niet op de hoogte zijn van de verkeersregels die er op
school gehanteerd worden:

We fietsen aan de rechterkant van de weg.

Parkeer uw auto op de parkeerplaats naast de school, dus niet voor de school (dit zijn
geen parkeervakken).

Volg de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op bij het verlaten van de school. Niet
vertrekken voordat u toestemming heeft.

Parkeer uw auto nooit aan de westzijde van het Westerdiep en voor uitrit buurtbewoners.
Keer uw auto niet op de rijbaan voor de school.

Wie rechtsaf op de fiets moet (richting Runde), gaat bij de rechter verkeersbrigadier staan,
wie linksaf gaat (richting Doorsnee) moet bij de linker verkeersbrigadier gaan staan.

Kinderen uit laten stappen kan op de ‘Kiss and Ride’ vakken voor de school (stoppenuitstappen-doorrijden). Laat uw kind aan de schoolkant uitstappen.

Spreek elkaar aan op de handhaving van de afgesproken gedragsregels. Geef als ouder het
goede voorbeeld.

De fietsen van de kinderen dienen in een goede staat te zijn (technisch en verlichting).
We fietsen alleen of maximaal met z’n tweeën naast elkaar.
Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand.
Matig uw snelheid in de buurt van de school en kijk extra goed uit bij het
wegrijden.
De maximumsnelheid op het Westerdiep is 30 km/uur.

Laat uw kind op de fiets naar school gaan. Er is namelijk geen voetpad aan het Westerdiep.
Nooit stilstaan op het rode vlak voor de school.
Houd rekening met medeweggebruikers op de rijbaan naar school.
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing: de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing
en vervolging (van ‘criminal offences’). De nieuwe wetgeving brengt ingrijpende
veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee, ook voor het
toezicht en de toezichthouder. Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle
inwoners in de EU, eist meer van organisaties en geeft de Europese
privacytoezichthouders steviger bevoegdheden om op te treden. Om goed uitvoering te
kunnen geven aan deze nieuwe wetgeving, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
haar interne organisatie aangepast. Bij deze vernieuwing past ook de vernieuwing van het
toezichtkader.
Obs de Bente vindt het belangrijk om de privacy van onze leerlingen, leerkrachten en
ouders zo goed mogelijk te beschermen en te respecteren. Onze school volgt hierin de
richtlijnen die worden opgesteld door ons bestuur (OOE Emmen). Voor meer informatie
over deze richtlijnen en afspraken verwijzen wij u naar de website van OOE.

Organisatie van het onderwijs
Cluster 2 – Emmer Compascuum
Binnen Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) wordt er gewerkt met clusters van scholen.
Deze scholen, in ons geval de 4 openbare scholen binnen het dorp Emmer-Compascuum,
hebben elk een Locatieleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.
Deze Locatieleider is het aanspreekpunt voor ouders. De teamleden van de 4 scholen
binnen ons cluster vormen samen één onderwijsteam en versterken elkaar. Het totale
cluster staat onder leiding van een Clusterdirecteur. Hij is gesprekspartner voor de
locatieleiders en de MR-en en eindverantwoordelijke voor het onderwijsproces op onze
scholen.
Hieronder vindt u de namen van de locatieleiders en de Clusterdirecteur.
Clusterdirecteur
Locatieleider Obs de Meent
Locatieleider Obs de Bente
Locatieleider Obs de Runde
Locatieleider Obs de Dreef

Jeroen Imbos
Jaap ter Maat
Mark Woltman
Hendrik Alberts
Hetty Boezen
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Bevoegd gezag

Methoden

De gemeenteraad van Emmen vormt het bevoegd gezag van de school.
Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur.

Op onze school maken we gebruik van methoden die voldoen aan de kerndoelen zoals
deze verplicht door het Ministerie van Onderwijs verplicht gesteld zijn voor het
basisonderwijs. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste methoden die
gebruikt worden op onze school. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren).

Postbus 30001
7800 RA Emmen
0591 140591

Inspectie
Het inspectiekantoor van de Onderwijsinspectie is gevestigd te Zwolle.
Het correspondentieadres van de inspectie is Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle.
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één ‘loket’ binnen te laten
komen. Dat loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom vanaf 1 juni 2004 geen
telefonische vragen meer van onderwijsconsumenten. Eventuele vragenstellers worden
vanaf die datum doorgeleid naar Postbus 51.
Gegevens over de Onderwijsinspectie kunt u vinden op
https://www.onderwijsinspectie.nl/ of u kunt tussen 10:00 en 15:00 uur gratis bellen met
de informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: 0800 5010 (gratis).

Aanbod jonge kind
Aanvankelijk lezen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend Lezen
Taal
Woordenschat
Spelling
Schrijven
Engels
Rekenen en Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer
ICT
Knutselen/tekenen
Lichamelijke opvoeding (gym)

Schatkist
Veilig Leren Lezen (Kim-versie)
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Taal Actief
Taal Actief
Taal Actief
Pennenstreken (blokschrift)
Take it Easy
Pluspunt
Blauwe planeet
Argus Clou
Argus Clou
Veilig Verkeer Nederland
Diversen
Moet je doen
Bewegen en didactiek

Niet alle vakken worden in alle groepen gegeven. Tijdens de informatieavond hoort u
meer over het aanbod van de groep van uw kind(eren).
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Activiteiten in de onderbouw

Voorschool

Kleuters die pas op school komen krijgen de gelegenheid om zich spelend te ontwikkelen.
Het spel wordt uitgelokt door middel van aantrekkelijk speelmateriaal. Kleuters worden
hierbij ook steeds gestimuleerd door nieuwe dingen of door de ideeën van de leerkracht.
Ook het vrij kiezen van het materiaal of de hoek waarin gespeeld mag worden vinden we
erg belangrijk. Wanneer een kind hieraan toe is, wordt er begonnen met het speels
aanleren van zaken die een kind moet beheersen om te kunnen leren lezen, rekenen en
schrijven. Dit zijn activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld; scherp luisteren, kleine
verschillen leren zien en zelfstandig problemen oplossen.

Voorschool Obs de Bente/ Uk & Puk is een voorschoolse peutergroep voor kinderen vanaf
2,5 tot 4 jaar.
Op deze voorschool worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken
ze kennis met uitdagende (ontwikkelings-)materialen en activiteiten. De voorschool voor
peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar basisschool de Bente.
juf Annelies, onze deskundige medewerker, stimuleert kinderen spelenderwijs om nieuwe
dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen ze aan de hand van een
methodisch peuterprogramma.
De voorschool wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00
uur. Wilt u meer informatie over Voorschool Obs de Bente/ Uk & Puk of wilt u uw kind
aanmelden voor Voorschool Obs de Bente, neem dan contact op met Evi Potze of Bianca
Neef 0591-852810.

Activiteiten in de bovenbouw
Ook in de bovenbouw zijn er activiteiten die specifiek horen bij de leeftijd en de
ontwikkeling van de leerlingen in de hoogste groepen. Zo komen er gedurende de jaren
nieuwe vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie bij en wordt er voorzichtig
kennis gemaakt met huiswerk. Tijdens de informatieavond zal de groepsleerkracht u
vertellen wat u en uw kind het komende jaar kan verwachten.

Buitenschoolse opvang
BSO & Ko verzorgt ook buitenschoolse opvang. Hiervoor beschikt BSO & Ko over een eigen
ruimte in het schoolgebouw. Deze ruimte, is sfeervol ingericht, geeft kinderen een gevoel
van veiligheid en is afgestemd op hun leeftijd en belangstelling.

Brede School Emmer Compascuum
In het kader van de Brede School Emmen worden er activiteiten buiten schooltijd
aangeboden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Via een activiteitenladder kunnen de
kinderen zich vrijwillig opgeven voor de activiteiten. De activiteitenladder verschijnt twee
keer per jaar.

Locatie
Tijdens de opvanguren krijgen de kinderen de gelegenheid om plezier te maken en BSOtijd als vrije tijd te ervaren. Hiervoor zullen voldoende speel- en spelmogelijkheden
beschikbaar gesteld worden. De veiligheid van de ruimte is belangrijk en voor de BSO
ruimte is een gebruiksvergunning afgegeven. Ook zullen we veel gebruik gaan maken van
het schoolplein.
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Organisatie
Voor schooltijd zijn kinderen welkom bij BSO & Ko om hun dag rustig te beginnen. Ze
mogen tekenen of knutselen, een spelletje spelen of het zelf meegenomen ontbijt eten.
Op een met de school afgesproken tijdstip ruimt iedereen zijn spullen op en mogen de
kinderen naar buiten om met klasgenootjes te spelen of gaan ze verder de school in. De
kinderen uit groep 1 en 2 worden naar hun klas gebracht.
Het is ook mogelijk om na schooltijd op school te blijven bij de naschoolse opvang. Er zijn
gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig en BSO & Ko staat garant voor
kwalitatief goede opvang. Kinderen worden verwelkomd met drinken, fruit en een koekje
en ze krijgen de mogelijkheid om iets over hun schooldag te vertellen of te laten zien wat
ze gemaakt hebben. Daarna mogen de kinderen zelf aangeven wat ze willen doen. We
vinden het belangrijk dat er een gedoseerd en gevarieerd activiteitenprogramma is.
Immers een kind heeft naast de inspanningen van school ontspanning nodig.
Ook tijdens schoolvakanties is er opvang beschikbaar. Eventueel (bij geringe animo)
worden de kinderen opgevangen op onze andere locatie voor buitenschoolse opvang in
het cultureel centrum (de Deele) Tijdens de vakantieperiode is er een
activiteitenprogramma met een thema, deze wordt afgestemd op het aantal kinderen dat
gebruik maakt van de BSO. Daarbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en
de leeftijden van de kinderen.
Contactgegevens
Telefoon : Evi Potze, 06 – 39 44 89 05
Website : www.kinderopvangukenpuk.nl
E-mail : info@kinderopvangukenpuk.nl

Zorg voor kinderen
Opvang- en aannamebeleid
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Wanneer ouders contact opnemen om hun kind(eren) op onze school in te laten schrijven,
wordt allereerst een afspraak gemaakt voor een gesprek met de Locatieleider. In dit
gesprek geeft de Locatieleider informatie over de school en hebben de ouders de
gelegenheid om vragen te stellen.
Dit eerste bezoek wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met
een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en). De ouders
krijgen informatie mee naar huis, o.a. de schoolgids/kalender.
Na aanmelding mogen kinderen in de leeftijd van drie jaar en 10 maanden al komen
kennis maken. Dat mag maximaal 5 dagdelen in deze periode. Zo kunnen de kinderen vast
wennen aan de groep. Met de ouders wordt een afspraak gemaakt over de dagen waarop
het kind komt kennismaken. Daarnaast kunnen leerlingen vanaf 2 ½ jaar terecht op de
voorschoolse voorziening van onze school. Ook hierover kunt hierover u informatie
inwinnen bij de Locatieleider (zie ook hoofdstuk 3).
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Het eerste leerjaar kunnen er dan ook
afspraken gemaakt worden over de schooltijden. Vanaf het vijfde jaar is het kind
leerplichtig en moet het de vastgestelde uren naar school.
Toelating van leerlingen met speciale zorg
Hoewel we dit wel heel graag willen, kunnen wij helaas niet elk kind zomaar toelaten.
Onze school is geen school voor speciaal onderwijs en dat betekent, dat de ‘zware‛
probleemkinderen doorgaans beter af zijn op een andere, gespecialiseerde school. Bij de
tussentijdse aanmelding van een leerling met een handicap, beperking of stoornis nemen
we op onze school de specifieke hulpvragen van het kind door. Vervolgens bekijken we of
de school in staat is om de gevraagde hulp te bieden. Bij het besluit tot toelating of
weigering zal er altijd sprake zijn van een teambeslissing.
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We hanteren de volgende stappen:
Bij de aanmelding voert de Locatieleider van de school een zogeheten intakegesprek met
de ouders. Hij geeft een toelichting op de visie van de school, een toelichting op de
procedure en hij vraagt schriftelijke toestemming van de ouders om informatie bij anderen
op te kunnen vragen.
Verzamelen van informatie: De school vraagt gegevens op (bijvoorbeeld bij de
Onderwijsbegeleidingsdienst of het Medisch Kinderdagverblijf).
Bestuderen van de informatie: We bestuderen de binnengekomen gegevens en deze
gegevens worden doorgenomen met de contactpersoon van het Basisteam (zie verderop
in dit Hoofdstuk).
Inventarisatie: We brengen de zorg en mogelijkheden zorgvuldig in kaart.
Overwegingen: De school onderzoekt aan de hand van het bovenstaande schema welke
mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden er van
buitenaf zijn.
Besluitvorming: De besluitvorming (door het gehele schoolteam) kent drie mogelijkheden:
Besluit tot plaatsing: opstellen van een handelingsplan met daarbij een overzicht van de
inzet van middelen, ondersteuning, aanvullende formatie, aanpassingen aan het gebouw
e.d. Voorlopige plaatsing: wanneer er sprake is van een observatieperiode (als niet
onmiddellijk duidelijk is of plaatsing succesvol kan zijn). Afwijzing: een inhoudelijke
onderbouwing door de school waarom het kind niet geplaatst kan worden. De afwijzing
wordt schriftelijk beargumenteerd en aan ouders en inspectie gezonden.
Advies: Tenslotte volgt een afsluitend gesprek met de ouders waarbij het besluit van de
school wordt toegelicht.
Schorsing en verwijdering
Kinderen kunnen van school worden gestuurd, voor een tijdje: schorsing, of voorgoed:
verwijdering. Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt en/of een gevaar is
voor zichzelf en/of anderen. De beslissing over schorsing wordt genomen door de
Locatieleider. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, moeten eerst de
groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Het schoolbestuur en de
leerplichtambtenaar dienen direct in kennis te worden gesteld van de schorsing.
De beslissing over verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat een
zodanig besluit wordt genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders worden

gehoord. Als het besluit is genomen, moet het schoolbestuur proberen een andere school te
vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt na minstens acht weken proberen, mag de
school de leerling de toegang weigeren.
De onderwijsinspectie kan gevraagd worden een bemiddelende rol te spelen als ouders en
schoolbestuur het niet eens zijn. Als het bestuur bij zijn besluit tot verwijdering blijft, dan
kunnen de ouders schriftelijk binnen vier weken op dat bezwaarschrift reageren. Als het
schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om het kind te verwijderen, dan kunnen
de ouders in beroep gaan bij de rechter.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur en bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Emmen. Deze laatste kunt u bereiken op telefoonnummer 0591-685855.

De zorgstructuur
Algemeen
Op de school wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor kinderen. De vorderingen van
alle leerlingen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er zijn op school verschillende
vormen van overleg waarin de leerlingen worden besproken.

De organisatie van de zorg
De organisatie van de zorg is ieder schooljaar afhankelijk van het aantal kinderen per
groep en het aantal uren van de Intern Begeleider (IB-er). Uitgangspunt is dat de
leerkracht van uw kind verantwoordelijk is voor het onderwijsproces van uw kind en de
zorg coördineert. De Intern Begeleider adviseert de leerkracht en kan indien nodig zorgen
voor de nodige expertise en aanpassingen. Dit schooljaar hebben alle IB-ers op onze 4
clusterscholen op elke school 1 ½ dag ambulante dag om de zorg te coördineren. Omdat
de IB-ers binnen ons cluster samenwerken kan ook expertise van een andere school
gebruikt worden of kan er indien wenselijk geschoven worden met ambulante tijd.
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De Intern Begeleider
De IB-er coördineert de zorg voor de leerlingen op aanvraag van en in overleg met de
groepsleerkrachten. De IB-er bewaakt de “zorgroute” van de leerlingen en ziet er op toe
dat alle stappen worden genomen, waaronder het uitvoeren van de groeps- en
handelingsplannen. Ten slotte bewaakt de IB-er de leerlingendossiers en zorgmappen.

Het leerlingvolgsysteem
De school maakt gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem (afgekort LVS).
Een leerlingvolgsysteem is een verzameling toetsen om de vorderingen van leerlingen vast
te stellen gedurende de gehele basisschoolperiode. Het gaat hierbij om methodeonafhankelijke toetsen, waarbij objectieve gegevens worden verzameld met betrekking
tot de basisvaardigheden. De toetskalender geeft de verschillende toetsen en afname
momenten weer.
Per vakgebied zijn er verschillende toetsmomenten per jaar. De gegevens worden digitaal
verwerkt en opgeslagen. Het Cito-LVS is opgenomen in het schooladministratieprogramma
Esis-B. Resultaten worden per leerling, per groep en op schoolniveau weergegeven. U
kunt deze gegevens tijdens de oudergesprekken inzien. Ook is het mogelijk om tussentijds
een afspraak te maken met de leerkracht om de resultaten te bespreken.

Kwaliteitszorg
De opbrengsten van de leerlingen wordt gebruikt om de onderwijsbehoeften te kiezen. Via
trendanalyses, groepsbesprekingen en verdere analyse van de te halen doelen wordt op
genuanceerde wijze de leerstof gekozen. Afhankelijk van de voortgang gedurende het
leerproces wordt de onderwijstijd afgestemd op de onderdelen.

Rapporten
De ontwikkeling van het kind wordt twee keer per jaar weergegeven middels een rapport.
Het eerste rapport krijgt het kind in februari, het tweede rapport in juni. Deze worden
voorafgegaan door een “tien minuten gesprek” tussen ouders en leerkrachten.

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een rapport mee. Het hoogste cijfer is een 10, het
laagste cijfer is een 4. Naast het rapport zal de leerkracht ook de resultaten van de CITO’s
tijdens dit gesprek bespreken. In de groepen 1 en 2 worden de prestaties tevens
bijgehouden en gerapporteerd middels een rapport en zogenaamde DORR-kaarten. Op
deze DORR-kaarten wordt duidelijk weergegeven hoe het kind zich ontwikkelt op de
verschillende vakgebieden, zoals; taal, sociale/emotionele ontwikkeling, motoriek en
rekenen.

Groepsverkleining
Een doel van de school, om tot kwaliteitsverbetering en vergroting van de zorg van het
jonge kind te komen, is het inzetten van extra formatie in de onderbouw (groepen 1 t/m
4). Er wordt naar gestreefd om de groepen zo klein mogelijk te houden.

Omgaan met verschillen
Over het algemeen hebben alle leerkrachten wel te maken met leerlingen die problemen
hebben met de lesstof. Zij lopen het risico dat deze achterstand steeds groter wordt als de
leerkracht niet adequaat reageert. In die zin zijn het dus ook ‘risicoleerlingen’. Het is
belangrijk dat de leerkracht weet welke kinderen in hun groep de ‘risicoleerlingen’ zijn.
Dit is eigenlijk alleen maar vast te stellen als dit in relatie wordt gebracht met een
bepaalde norm. Op school gebruiken we daarvoor het leerlingvolgsysteem van het Cito.
Leerlingen met problemen vragen extra initiatieven van de leerkrachten. Het is belangrijk
dat dit op een effectieve, systematische en planmatige wijze gebeurt. Dit betekent
inhoudelijk dat er in ieder geval sprake moet zijn van:
-

Meer instructietijd;
Een goede opbouw in de instructie die wordt gegeven;
Gerichte begeleiding en ondersteuning;
Voldoende tijd en mogelijkheden om te oefenen.
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Naast leerlingen met problemen zitten er ook altijd leerlingen in de groep die opvallen,
omdat ze de lesstof te gemakkelijk vinden. Deze leerlingen vragen ook om aanpassingen in
het onderwijs. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat zij onderpresteren, met alle
mogelijke gevolgen van dien.
Door het benoemen van onderwijsbehoeften kunnen leerkrachten vaststellen welke
initiatieven moeten worden genomen om leerlingen optimaal te kunnen groeien in hun
ontwikkeling.
Bij het benoemen van onderwijsbehoeften zegt de leerkracht iets over:
-

De doelen die in de komende periode voor het kind worden nagestreefd
Wat het kind nodig heeft om het doel te bereiken?

In iedere groep zitten leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Onze school werkt
met verschillende instructiegroepen per vakgebied, dit betekent dat leerlingen met
vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Omdat leerkrachten niet meer dan
drie verschillende niveaus kunnen hanteren in de groep leidt dit tot differentiatie in drie
groepen.
Bij de instructie hanteren we de volgende indeling:
-

-

Instructieonafhankelijke leerlingen. Dit zijn de goede leerlingen die vaak
voldoende hebben aan een korte instructie.
Instructiegevoelige leerlingen. Dit is de basisgroep, waartoe over het
algemeen het merendeel van de leerlingen behoort. Zij ontvangen de
basisinstructie.
Instructieafhankelijke leerlingen. Dit zijn leerlingen die meer instructie en
begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Zij ontvangen naast de
basisinstructie verlengde instructie.

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. 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 indien er sprake is van zeer specifieke
onderwijsbehoeften van een kind);



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 er meer in de eigen regio
geregeld kan worden.

Samenwerkingsverband
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen.
Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger – Odoorn zijn
verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er
tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast
is vastgesteld welke extra ondersteuning er is. De basis- en school specifieke
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun school ondersteuningsprofiel. U kunt dit
profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
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Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur gezocht
naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor
ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit
traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra
interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet
langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te
zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010.
Hier kunnen ouders / verzorgers 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
Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze
onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer
van Passend Onderwijs op de school.

Speciaal (basis)onderwijs
U bent van harte welkom contact op te nemen.
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*)moet de school, samen met u als
ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van
Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de
school.
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders 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 de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een
belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 22.02 heeft een eigen website: http://www.swv2202.nl
Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over
het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Op
www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden
over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.

(*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een
plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben
een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
De keuze voor vervolgonderwijs is een stap die in goed overleg tussen kind, ouder,
leerkracht van groep 8 en de directie van de school wordt genomen.
Het Voortgezet Onderwijs (VO) advies
Gedurende de tijd dat het kind op de basisschool zit, is er regelmatig contact geweest
tussen ouders en groepsleerkrachten, d.m.v. rapportbesprekingen en eventueel
aanvullende contacten.
Kortom, de leerkracht van groep 8 en de ouders hebben hierdoor een goed beeld van de
leerling.
Bij de eerste contactavond in groep 8 vertelt de groepsleerkracht aan de hand van de
Entreetoets groep 7, de plaatsingswijzer en n.a.v. de werkhouding en motivatie van de
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leerling aan welk schooltype voor Voortgezet Onderwijs hij/zij denkt. Dit advies is eerst
nog voorlopig. Bij het tweede gesprek in februari zal het definitief (bindend) advies
worden gegeven.

De leerlingen worden één keer in de gelegenheid gesteld om onder schooltijd een zgn. doe
dag / gewenningsdag mee te maken op de school voor voortgezet onderwijs waar ze
definitief naar toe zullen gaan.

Contacten tussen onze school en het Voortgezet Onderwijs

De betrokken ouders zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij de betrokken
school, regelen zelf het vervoer op die dag en zorgen voor een tijdige melding bij de
directie van OBS de Bente. (twee weken van te voren)

Naast de gebruikelijke onderwijskundige rapporten, een uitschrijfformulier en een
afschrift van de CITO-uitslag, die naar de ontvangende school wordt gestuurd, informeren
we de scholen zo nodig ook mondeling over onze leerlingen.
Omgekeerd krijgen wij ook informatie over hoe onze oud-leerlingen het doen. In het
eerste jaar ontvangen wij een verslag, van de overige jaren ontvangen we de
rapportcijfers. We blijven onze leerlingen volgen.
Beleidslijn Oriëntatiedagen / Doe dagen Voortgezet Onderwijs
Steeds meer scholen organiseren zgn. oriëntatiedagen, doe dagen, gewenningsdagen voor
hun toekomstige leerlingen van de basisschool. Om hier voor de betrokken kinderen en
hun ouders en ook de school een duidelijke beleidslijn te creëren, hoe hier mee om te
gaan in de tweede helft van een schooljaar voor de kinderen in groep acht, hanteren we
de volgende afspraken:


Voordat de definitieve schoolkeuze bekend is ( voor 1 april)

De leerlingen worden één keer in de gelegenheid gesteld om onder schooltijd deel te
nemen aan een zgn. oriëntatie dag op een school voor voortgezet onderwijs naar keuze.
De betrokken ouders zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij de betrokken
school, regelen zelf het vervoer op die dag en zorgen voor een tijdige melding bij de
directie van OBS ’t Koppel. (twee weken van te voren)


Nadat de definitieve schoolkeuze bekend is ( na 1 april)

LWOO / PRO-leerlingen
‘Wanneer in de loop van de basisschoolperiode duidelijk wordt dat een leerling uitkomt op
een vorm van leerwegondersteunend vervolgonderwijs en niet het eindniveau basisschool
haalt, dan zal er zo spoedig mogelijk in groep 8 een onderzoek aangevraagd worden bij
het OPDC (expertisecentrum) Wordt het niveau “leerwegondersteunend” dan wel
“Praktijkonderwijs” door deze toets bevestigd, dan wordt dit advies meegenomen in het
definitieve advies van de basisschool. Een en ander wordt tijdens het hele traject
(meerdere schooljaren) duidelijk met de ouders/verzorgers gecommuniceerd. Soms komt
een meer praktijkgerichte leerling al in groep 7 in aanmerking voor dit LWOO /P.O.onderzoek. Dan moet betreffende leerling wel een jaar gedoubleerd hebben. Het
schooladvies van de basisschool is bindend .

Aanname van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Wat op onze school bij opvang van leerlingen met specifieke behoeften mogelijk is, is
afhankelijk van vele factoren. Het gaat om kinderen waarbij op voorhand vaststaat of is te
verwachten dat er voor een adequate begeleiding specifieke aanpassingen nodig zijn.
We gebruiken hierbij het: “stroommodel besluitvorming plaatsing van een leerling met
specifieke behoeften binnen het basisonderwijs”.
De procedure is uiteengezet in de volgende fases:



Aanmelding
Informatie verzamelen
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Informatie bestuderen
Inventarisatie
Overwegingen
Besluitvorming
Advies

De school maakt uiteindelijk een eigen afweging over de toelating, op basis van het
schoolbeleid en de gegevens van het onderzochte kind.

Schoolmaatschappelijk werk op onze school
Op onze school kunnen we gebruik maken van Schoolmaatschappelijk Werk van Sedna.
Het initiatief om een schoolmaatschappelijk werker in te schakelen kan komen vanuit de
leerkracht van uw kind, vanuit u als ouder of vanuit uw kind zelf. Voor deelname aan het
schoolmaatschappelijk werk is toestemming van ouders nodig.
Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten een beroep te doen op het
schoolmaatschappelijk werk, bijvoorbeeld; pesten, rouwverwerking etc.
In al deze gevallen kan het handig zijn één of meerdere gesprekken met de SMW-er te
hebben. Dit zorgt vaak voor meer duidelijkheid en enige opluchting. Indien blijkt dat er
behoefte is aan langere ondersteuning, dan zal dit in overleg besproken worden.

Onderwijs aan zieke leerlingen
Wanneer een leerling langdurig ziek is, thuis of in het ziekenhuis, dan zorgt de school
ervoor dat de leerling betrokken blijft bij het onderwijs.
Om de begeleiding van zieke leerlingen zo optimaal mogelijk te realiseren kan de school
een beroep doen op de consulenten Onderwijs aan zieke leerlingen, die werkzaam zijn bij
Timpaan. Zij kunnen de leerkracht adviseren bij het aanpassen van de leerstof aan de
mogelijkheden van het zieke kind. In overleg met de school en de ouders kan de consulent
de leerling 1 à 2 keer in de week bezoeken en samen met de leerstof bezig zijn. Verder
hebben de consulenten zicht op de aard en de consequenties van ziekten.

Het team
De samenstelling van het team
Onze school maakt deel uit van cluster 2 van Openbaar Onderwijs Emmen. De teamleden
van de 4 scholen uit ons cluster vormen samen onder leiding van de Clusterdirecteur één
onderwijsteam. Voor dagelijkse praktijk op Obs de Bente ziet dat er als volgt uit:

Mark Woltman
Locatieleider
E-mail: locatieleider@obs-bente.nl
Tineke Brijan
Maandag t/m donderdag groep 1a
E-mail: t.brijan@obs-bente.nl
Mia Zondag
Maandag t/m donderdag groep 1b/2
E-mail: m.zondag@obs-bente.nl
Leonie van der Werf
Maandag, dinsdag en vrijdagochtend groep 3
Vrijdagmiddag groep 7/8
E-mail: l.vdwerf@obs-bente.nl
Marijke Neef
Dinsdag t/m donderdag groep 4/5a
E-mail: m.neef@obs-bente.nl
Kaily Heijnen
Vrijdag en maandag groep 4/5a
Woensdag en donderdag groep 3
E-mail: k.heijnen@obs-bente.nl
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De locatieleiders
Mirella Jalving
Maandag t/m woensdag groep 5b/6
E-mail: m.poelman@obs-bente.nl
Bonnie Trip
Donderdag en vrijdag groep 5b/6
E-mail: b.trip@obs-bente.nl

Mark Woltman is de Locatieleider van Obs de Bente. Hij geeft leiding aan de leerkrachten
van onze school en is verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken op de school. Als
Locatieleider heeft meester Mark ook lesgevende taken. Ook de andere scholen van ons
cluster hebben een Locatieleider. De namen van de andere locatieleiders vindt u in
hoofdstuk 3.
De groepsleerkrachten

Willy Deuling
Maandag t/m vrijdagochtend groep 7/8
Vrijdagmiddag ICT taken.
E-mail: w.deuling@obs-bente.nl
Magreth Hartmann
Maandag en dinsdag IB taken
E-mail: ib@obs-bente.nl

De groepsleerkrachten op Obs de Bente zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces
voor de leerlingen uit zijn/haar klas. Dit doen zij eventueel met ondersteuning van de IBer. De leerkracht is degene die de contacten met de ouders onderhoudt als het gaat over
de ontwikkeling van uw kind(eren). Ook zijn er binnen ons team collega’s die taken
hebben die zijn vastgelegd binnen het taakbeleid. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan
een ICT-er, een Taal/Lees-coördinator, Bedrijfshulpverleners, etc. De namen van de
leerkrachten vindt u op deze en de volgende pagina van deze schoolgids.

Overig personeel

De onderwijsassistent

Naast de leerkrachten die op de vorige pagina staan vermeld werken er nog twee
teamleden op onze school. Hun namen ziet u hieronder:

Soms komt het voor dat een leerling extra begeleiding nodig heeft die de leerkracht in de
klas niet kan bieden. In dat geval kan het samenwerkingsverband extra middelen
beschikbaar stellen zodat een onderwijsassistent het team komt versterken. De inzet van
een onderwijsassistent is altijd gekoppeld aan de zorg voor een leerling en dus een
tijdelijke aanvulling op het team. De IB-ers van ons cluster coördineren de inzet van de
Onderwijsassistenten.

Linda Woldring
Wim Ankum

Onderwijsassistente
Onderwijs ondersteunend/invaller

De Clusterdirecteur
De interne begeleider
Jeroen Imbos is onze Clusterdirecteur. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 4
scholen binnen Cluster 2 en heeft daarnaast enkele bestuurlijke taken.

De interne begeleider houdt zich met name bezig met de zorg, zoals omschreven in het
zorgplan van onze school. Daarnaast begeleidt de interne begeleider de leerlingen met
speciale zorg en onderhoudt zij contacten met de ambulant begeleiders.
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Stagiaires
Jaarlijks wordt ons team vertrekt door enkele stagiaires. Deze stagiaires kunnen van
verschillende opleidingen komen en verschillende leerdoelen hebben. Ondanks het feit
dat stagiaires het vak nog moeten leren, zien we hen altijd graag als een welkome
aanvulling op ons team. Dankzij de extra hulp in de school kunnen we de zorg voor onze
leerlingen nog beter organiseren.

Ouders op onze school
Ouderraad (OR)

U kunt de leerkrachten van onze school bereiken via het algemene nummer van de school
of via de mailbox van SchouderCom. Om er voor te zorgen dat leerkrachten ook u goed
kunnen bereiken is het van belang dat de juiste contactgegevens staan genoteerd in
SchouderCom. Dit dient u als ouder(s) zelf bij te houden. Let u hierbij ook even extra op
het noodnummer dat u opgeeft in SchouderCom. In geval van nood zal de leerkracht
namelijk dit nummer bellen.

Een lid van de OR vertegenwoordigd de belangen van ouders, kinderen en natuurlijk de
school. De taken die een OR lid uitvoert zijn uitsluitend organisatorische taken, zoals; het
organiseren van diverse (schoolse en buitenschoolse) activiteiten, het organiseren en
coördineren van schoonmaakavonden, het meedenken over de invulling van activiteiten,
het organiseren van benefiet acties en het coördineren van de wandel-4-daagse.
Het doel van een OR lid is om zich als ouder belangeloos in te zetten voor deze
werkzaamheden. Als lid van de OR heb je ook een representatieve functie voor de school.
Dit houdt in dat je de visie en werkwijze van de school onderschrijft en uitdraagt naar
anderen. Tevens is het de taak van een OR lid het bevorderen en in stand houden van het
contact en goede verstandhouding tussen de leerlingen, ouders en de school.

Scholing van teamleden

OR vergaderingen:

Leerkrachten dienen zich regelmatig bij te scholen. Hierover zijn binnen de cao afspraken
gemaakt. Elke jaar zal de Locatieleider in het kader van het taakbeleid met de individuele
leerkrachten afspraken maken over nascholing. Het kan zijn dat er gekozen wordt voor
een teamscholing (soms ook voor het hele cluster) maar ook individuele ontwikkelwensen
worden besproken en indien mogelijk meegenomen in het scholingsplan.

De punten die besproken worden op een OR vergadering zijn puur gericht op het soepel
laten verlopen van de activiteiten die hierboven worden vermeld. Er wordt ieder
schooljaar een overzicht gemaakt van welke OR leden, welke activiteiten organiseren. Bij
iedere activiteit is 1 leerkracht het aanspreekpunt voor de school. Het overleggen dient
alleen te gebeuren tussen deze leerkracht en de leden van de organiserende commissie.
De organiserende commissie is verantwoordelijk voor de activiteit die zij dienen te
organiseren. Andere OR leden hebben hierin geen rol. Wanneer nodig, zullen zij door de
commissie worden gevraagd om te assisteren.
Onderwijsinhoudelijke vragen over de school of vragen over individuele leerlingen en/of
leerkrachten worden niet behandeld op een OR vergadering en dienen bij de
desbetreffende leerkracht(en), directie of MR worden gesteld.

Bereikbaarheid teamleden

Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van een leerkracht doet de school haar best om de vervanging zo goed mogelijk
te organiseren. In overleg met het schoolbestuur wordt gekeken of er een geschikte
vervanger beschikbaar is, waarbij de voorkeur uitgaat naar een leerkracht die bij de
leerlingen bekend is. Soms kan ook de duo-collega van de zieke leerkracht invallen. Als er
geen vervanger beschikbaar is, hanteert de school het ‘noodprotocol vervanging’. Dit
protocol ligt op school ter inzage.
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Het kiezen van OR leden:
Iedere 2 jaar zullen er, aan het begin van het schooljaar, (nieuwe) OR leden worden
gekozen middels een democratisch opgesteld systeem. Dit houdt in dat alle ouders van
school hun vertegenwoordigers voor de OR voor de komende 2 schooljaren kiezen. Een
zittend OR lid kan zich na deze 2 jaar herkiesbaar stellen. Ook kan een nieuw lid worden
toegevoegd. In de eerste nieuwsbrief van het betreffende schooljaar komt een oproep aan
ouders om zich op te geven als kandidaat voor de OR. In de volgende nieuwsbrief zal een
lijst komen te staan met daarop de kandidaten voor de komende 2 schooljaren. Ouders
kunnen vervolgens hun voorkeur aangeven en het stembiljet anoniem inleveren in een
daarvoor bestemde doos. De OR zal bestaan uit maximaal tien OR leden en 1 of 2
geledingen vanuit de school. De 10 kandidaten met de meeste stemmen komen in de OR.
De penningmeester valt buiten deze verkiezing en blijft in principe in functie totdat hij/zij
er zelf mee stopt en/of er door een andere reden een nieuwe penningmeester nodig is. In
dat geval zal er een nieuwe penningmeester aangesteld worden. Dit i.v.m. bepaalde
expertise dat gewenst is op het gebied van financiën.

Het vragen ouders voor hulp bij activiteiten:
Op school worden het hele schooljaar activiteiten gehouden. Het is voor leerkrachten
onmogelijk om alles zelf te organiseren. Om de betrokkenheid van ouders te vergroten
heeft de OR ervoor gekozen om zoveel mogelijke ouders te betrekken bij de
diverse(buiten-) schoolse activiteiten. Dit wordt gedaan aan de hand van een
registratielijst per groep. Er wordt door de OR-leden bijgehouden welke ouders zijn
gevraagd om te assisteren bij een activiteit. Op deze manier willen we proberen om iedere
ouder een keer te vragen om te assisteren bij een activiteit en om zodoende iedereen
zoveel mogelijk te betrekken bij de school.

Het vragen van ouders voor begeleiding bij een schoolreis:
Het deelnemen aan de OR is geheel belangeloos. Een OR lid zet zich in voor het welzijn en
welbevinden van de kinderen. Vandaar dat een OR lid, net als iedere andere ouder,
evenveel recht heeft om mee te gaan naar een schoolreis. De regel van de school is dat er
zoveel mogelijk verschillende ouders meegaan op schoolreis. Hiervoor dient er te worden

bijgehouden wie er mee zijn geweest op schoolreis. Op deze manier kun je ervoor zorgen
dat zoveel mogelijk ouders een uitnodiging krijgen om mee te gaan op schoolreis.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft als taak om de belangen van de ouders en het personeel te behartigen bij het
tot stand komen van het schoolbeleid. Beide geledingen zijn daarom ook
vertegenwoordigd in de MR van onze school.
Het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur en de schoolleiding
(Clusterdirecteur en Locatieleider). De MR heeft hierbij een adviserende en controlerende
taak namens de ouders en de personeelsleden. Beleidszaken die vooral voor ouders van
belang zijn, zijn bijvoorbeeld het vaststellen van vakanties, schooltijden, huisvesting en de
veiligheid op en rondom de school. Beleidszaken die voor de leerkrachten van belang zijn,
zijn bijvoorbeeld het beoordelingssysteem, taakbeleid etc.
In een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, d.w.z. dat die zaken niet eerder
kunnen worden uitgevoerd dan dat de MR zijn instemming heeft gegeven. Hierbij valt te
denken aan de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, de
schoolgids en de regels m.b.t. de veiligheid op school. Advies moet de MR geven over
bijvoorbeeld fusies, de begroting, nieuwbouw van de school en de vakantieregeling.
Onderwerpen die onder andere besproken worden, zijn:
-

ouderenquête
het scholingsplan personeel
het formatieplan
het ontwikkelingsplan
uitval van lessen door ziekte of studiedagen
vakantierooster
informatieavonden voor ouders
de begroting
het Arbo-beleid
onderwerpen ingebracht door de OR
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Onze school heeft twee leden vanuit de oudergeleding en twee leden vanuit

Onderwijsgids

het personeel. De Locatieleider is adviserend lid.

Verantwoording OR/MR gelden
De MR en OR leggen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond, in een jaarafrekening en
begroting, rekening en verantwoording af van haar financieel beleid, dat door de ouders
goedgekeurd moet worden.

Informatievoorziening
Via onderstaande worden ouders voorzien van diverse informatie:
-

Jaarkalender
Nieuwsbrief
Schoolgids
Ouderavonden
Kijkochtenden
Kijkavond
Rapportbesprekingen
Huisbezoek (Op aanvraag van leerkracht of ouder)
SchouderCom
Website van de school: www.obs-bente.nl

Schoolverzekering voor leerlingen
De wettelijke aansprakelijkheid van onderwijzers en overig personeel van gemeentelijke
scholen alsmede leden van de OR/MR en personen werkzaam in het kader van
ouderparticipatie is geregeld binnen de WA polis van de gemeente. Schade aan
eigendommen van leerlingen en letselschade vallen onder de eigen WA verzekering van de
veroorzaker.

Bij de Centrale Balie van het gemeentehuis in Emmen kunt u de onderwijsgids
krijgen. In deze gids staan bijv. de algemene rechten en plichten van ouders en
leerlingen vermeld.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Dit is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het geld wordt besteed aan de diverse
activiteiten op school.
De bijdrage is als volgt samengesteld:
1 kind
2 kinderen
3 kinderen en meer

€ 20,00 per jaar
€ 38,00 per jaar
€ 56,00 per jaar

De vrijwillige ouderbijdrage wordt, bij voorkeur via automatische incasso, geïnd in de
maand november. De ouders ontvangen hiervoor een machtiging bij de inschrijving van de
leerling(en). Desgewenst kunnen ouders er ook voor kiezen om de betaling (samen met
het schoolreisgeld) in termijnen te voldoen. In dit geval zullen er vier gespreide betalingen
van de ouderbijdrage plaats vinden in de maanden oktober, januari, april en juli.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt per schooljaar verdeeld over de volgende festiviteiten:
(De genoemde bedragen zijn bij benadering en kunnen per schooljaar iets afwijkingen).
Sint Maarten
Sportevenementen
Kerst
Sinterklaas
Nieuwjaarsborrel
Pasen
Voorleesontbijt
Laatste schooldag
Totaal:

€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 8.50
€ 0,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50 +
€ 20,00
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Schoolreisgeld

Ontwikkeling van het onderwijs

Voor het kunnen bekostigen van de schoolreis vraagt de school, aan de ouders, ieder jaar
een bijdrage van €30,- per kind. Dit geld wordt niet ieder jaar helemaal verbruikt, maar
door het betalen van dit bedrag stellen wij de ouders in staat om van het overgebleven
bedrag te sparen voor de, doorgaans wat duurdere kampreizen in groep 7/8 (om het jaar).
De ouders worden aan het eind van het schooljaar d.m.v. een spaarkaart op de hoogte
gehouden van de spaartegoeden van hun kind(eren). Wij vragen de ouders om dit blad
jaarlijks te tekenen en weer te retourneren aan school. Aan het eind van groep 8, zal er
gekeken worden of de leerling geld terug krijgt of dat er een bedrag moet worden
bijbetaald.

Op clusterniveau

Groepen 3 t/m 6:

Groep 7/8:





Schoolreisbestemmingen:
Groep 1/2:

Omdat onze school onderdeel is van cluster 2 en onze teamleden onderdeel zijn van het
onderwijsteam van ons cluster zijn er bepaalde ontwikkelingen die wij samen met onze
collega-scholen oppakken. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende zaken:

Ieder jaar naar een speelplaats/speelvoorziening in de buurt
van de school (Cowboys en Indianen en Giga Konijnenhol).
ieder jaar naar een pretpark. Het ene jaar naar Attractiepark
Het Drouwenerzand in Drouwen en het andere jaar naar
Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.
Het ene jaar naar pretpark naar Attractiepark Duinen Zathe in
Appelscha (samen met de groepen 3 t/m 6) en het andere
jaar, drie dagen op kamp naar een jeugdherberg in
Noordpolderzijl.

Automatisch incasso vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld
De ouderbijdrage kan in combinatie met het schoolreisgeld worden voldaan in 2 termijnen
of in 8 termijnen. Deze termijnen zijn vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Indien
gewenst kunt u een betalingsschema opvragen bij de locatieleider.
De betaling van de ouderbijdrage en schoolreisgeld verloopt volgens automatische
incasso. Om hier toestemming voor te geven vragen wij ouders om hiervoor een
machtigingskaart en een toestemmingsformulier in te vullen.
Wanneer ouders niet via automatische incasso willen/kunnen betalen kan er in overleg
met de directie een alternatieve betaalwijze worden afgesproken.




Opzetten van een technieklijn voor alle leerlingen van ons cluster
Organiseren van de doorgaande lijnen tussen de voorscholen en onze
basisscholen
Invoering van slimmere plannings- en handelingsformulieren voor de
leerkrachten
Coördineren van de RI&E voor al onze scholen
Gezamenlijk oppakken van administratieve / beleidsmatige zaken

Telkens is één van de locatieleiders of de Clusterdirecteur verantwoordelijk voor een
dergelijke klus waardoor de andere locatieleiders dit niet voor zijn / haar eigen school ook
nog een keer moet uitwerken.
Alle ontwikkelpunten van ons onderwijscluster staan vermeld in het clusterplan en is
besproken tijdens een vergadering van de gezamenlijke MR-en van de vier scholen.

Op schoolniveau
Naast de ontwikkeling op clusterniveau werkt onze school ook aan eigen, school
specifieke, ontwikkelpunten. Onze school zal zich dit schooljaar o.a. bezig gaan houden
met:




Implementeren Wetenshap en techniek in alle groepen
Inzetten van Chromebooks bij het onderwijsaanbod
Werken volgens de leerlijnen per jaargroep. Hierbij de methode
gebruiken als leidraad en niet als leidend. Hiervoor volgen alle
leerkrachten de cursus ‘Passende perspectieven’.
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Werken volgens een continurooster.

Deze ontwikkelpunten zijn vastgelegd in het jaarplan van de school en besproken met het
team, de Clusterdirecteur en de MR van onze school.

Resultaten van het onderwijs
Opbrengsten/analyse toetsen en oordeel inspectie
Wanneer men de resultaten van een school in cijfers weergeeft, wordt snel onrecht
gedaan aan de enorme prestatie die kinderen, leerkrachten en ouders leveren.
Sommige kinderen moeten hard werken voor een gemiddeld resultaat, anderen bereiken
met weinig inspanning een hoge score.
Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs is het daarom nodig naar
alle groepen te kijken over een periode van meerdere jaren.
Dan zou de “prestatie van de school” in een cijfer uit te drukken zijn. Op basis hiervan
zouden basisscholen met elkaar vergeleken kunnen worden. Om deze vergelijking te
kunnen maken, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito (LVS). Deze
toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De afnamemomenten zijn in
januari/februari en in mei/juni. Bij de monitoring op leerling niveau en op groepsniveau
wordt er gekeken naar de vaardigheidsscore. Alleen als deze stijgt ontwikkelt het kind zich.
De inspectie vraagt van alle scholen de eindopbrengst (Cito groep 8) op te sturen. Op deze
manier hoopt de inspectie de kwaliteit van een school in beeld te kunnen krijgen.
Hiervoor hebben zij een zogenaamde ondergrens opgesteld.
De resultaten van ons onderwijs hebben onze constante zorg. Na afname van de Citotoetsen maken de leerkrachten een analyse van de resultaten om ervoor te zorgen dat we
voldoen aan de door de school zelf gestelde norm. Deze norm is gerelateerd aan de
normen die de inspectie hanteert. De onderwijsinspectie kijkt hoofdzakelijk naar de norm
voor de Cito eindtoets van groep 8 (ondergrens). Onze school voldeed in het schooljaar
‘14/’15 en ‘16/’17 helaas niet aan deze norm, maar in het schooljaar ‘15/’16 en afgelopen
schooljaar (‘17/’18) wel. Onze school bevindt zich volgens de onderwijsinspectie in het
basisarrangement. Dit houdt in dat de inspectie vindt dat we als school voldoende
presteren.
Dat de inspectie op het basisonderwijs tevreden is over onze school bleek tijdens het
laatste inspectiebezoek. U kunt het volledige inspectierapport en andere interessante
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informatie over onze school vinden op http://www.scholenopdekaart.nl/. Op deze site van
de inspectie kunt u onze school ook vergelijken met scholen in onze omgeving.
Tijdens de vastgestelde contactmomenten (rapportgesprekken) zullen we u op de hoogte
houden van de individuele vorderingen van uw kind(eren). De resultaten van de Citotoetsen van uw kind kunt u ook terugvinden in het rapport.
De resultaten van de leerlingen worden deels via methode-onafhankelijke toetsen gevolgd
(CITO) en deels door methode-toetsen.

Schooljaar:
Gymnasium/VWO
HAVO/VWO
TL/HAVO
VMBO-KBL
VMBO-BBL
Praktijkonderwijs
VSO
Totaal:

2015
1
3
5
4
4
0
1
18

2016
0
7
4
2
2
0
1
16

2017
0
4
3
2
2
0
0
11

2018
1
3
5
3
1
0
0
13

Opbrengsten Cito eind toets groep 8 en uitstroom naar VO
Ons onderwijs is ingericht om uit ieder kind het maximale te halen en om hem/haar uit te
laten stromen op het VO waar hij/zij het best op de plek is. In groep 8 zitten alle leerlingen
van het niveau VWO/Gymnasium tot BBL en zelfs soms Praktijkonderwijs of VSO. Alle
leerlingen dienen in principe een eindtoets te maken (enkele uitzonderingen). Van alle
gemaakte toetsen, van deze leerlingen, wordt ieder jaar een gemiddelde genomen en dat
noemt men de schoolscore. U zult begrijpen dat deze score het ene jaar hoger uitvalt dan
de andere. Ons streven is om ieder jaar rond of zelfs boven het landelijk gemiddelde te
scoren (voor Cito is dat ongeveer 535). In onderstaande schema’s kunt u lezen wat onze
scores zijn van de laatste 4 jaar en op welk niveau onze leerlingen zijn uitgestroomd naar
het VO.

Eindopbrengsten Cito
eindtoets
Groep 8
Schoolscore
Landelijk gemiddelde
Ondergrens inspectie

2015

2016

2017

2018

530.8
535.3
533.9

540.0
534.9
534.0

529,5
535,6
534,0

537,4
534,9
534,3

Na de verwijzing naar het VO houden we als school contact met de VO-school om te
monitoren hoe onze oud-leerlingen het doen en of onze verwijzingen passend zijn
geweest bij de ontwikkeling van deze leerlingen. Indien nodig neemt het VO contact op
met onze school.
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Jaarkalender en roosters

van januari 2019 pas de definitieve keuze gaan maken. Na deze keuze zullen we 5 jaar lang
volgens het gekozen model gaan werken.

Schooltijden
Onze school heeft sinds dit schooljaar een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen
tussen de middag op school eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (op vrijdag
alleen de groepen 4 t/m 8).
De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 zijn op woensdagmiddag en vrijdag vrij.
De leerlingen van groep 3 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
De leerlingen van de groepen 4 zijn op woensdagmiddag vrij.
Het is aan het begin van dit schooljaar echter nog niet bekend welke tijden we uiteindelijk
zullen gaan hanteren bij het continurooster. Er zijn namelijk nog twee opties die we nog
verder willen gaan onderzoeken;
1.

2.

Een model van 8.15 uur tot 14.15 uur op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag, waarbij de kleuters op vrijdag de gehele dag vrij zijn en groep 3 op
vrijdagmiddag om 12.00 uur.
Een model van 8.30 uur tot 14.30 uur op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag, waarbij de kleuters op vrijdag de gehele dag vrij zijn en groep 3 op
vrijdagmiddag om 12.00 uur.

Schema tot de herfstvakantie (optie 1)
Maandag

08.15 – 14.15

Groepen 1a t/m 8

Dinsdag

08.15 – 14.15

Groepen 1a t/m 8

Woensdag

08.15 – 12.00

Groepen 1a t/m 8

Donderdag

08.15 – 14.15

Groepen 1a t/m 8

Vrijdag

08.15 – 12.00

Groep 3

08.15 – 14.15

Groepen 4 t/m 8

Bij beide modellen zijn de kleuters (groepen 1 en 2) nog gewoon op vrijdag de hele dag vrij
en de leerlingen uit groep 3 op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. Tussen de middag blijven
alle leerlingen op school eten. Op de woensdagmiddag zijn alle leerlingen nog gewoon ‘s
middags vrij (bij start om 8.15 uur om 12.00 uur en bij start om 8.30 uur om 12.15 uur).
Om er zeker van te zijn dat we een model kiezen dat het beste bij zowel de leerlingen, als
bij de leerkrachten past, hebben we besloten om tot de Kerstvakantie met beide modellen
te werken. Dit houdt in dat we tot de herfstvakantie 's ochtends zullen starten om 8.15 uur
(tot 14.15 uur) en na de herfstvakantie tot de Kerstvakantie om 8.30 uur (tot 14.30 uur).
Alleen dan zijn we in staat om het juiste model te kiezen. Dit houdt in dat we met ingang
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Schema van herfstvakantie tot Kerstvakantie (optie 2)
Maandag

08.30 – 14.30

Groepen 1a t/m 8

Dinsdag

08.30 – 14.30

Groepen 1a t/m 8

Vakantierooster 2018/2019
GEMEENTE EMMEN
VAKANTIEREGELING
2018/2019

primair onderwijs

Woensdag

08.30 – 12.15

Groepen 1a t/m 8

Donderdag

08.30 – 14.30

Groepen 1a t/m 8

Vrijdag

08.30 – 12.00

Groep 3

08.30 – 14.30

Groepen 4 t/m 8

uren
20 t/m 28 oktober 2018

25 3/4

herfstvakantie

22 december t/m 6 januari 2019

51 1/2

kerstvakantie

16 t/m 24 februari 2019

25 3/4

voorjaarsvakantie

vrijdag 19 april 2019
maandag 22 april 2019

5 1/2
5 1/2

Goede Vrijdag
Paasmaandag

46

23 april t/m 5 mei

Het schoolplein is open om 8.00/8.15 uur open (afhankelijk van starttijd, 8.15 u. of 8.30 u.)
De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 hebben een inloop van 8.05/8.20 uur tot
8.10/8.25 uur. Dit houdt in dat zij tussen deze tijden de jas op kunnen hangen in hun
garderobe en in de klas kunnen gaan zitten. Bij de bel om 8.10/8.25 uur dienen alle
leerlingen van de groepen 1b/2 in de klas te zijn. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8
gaan bij deze bel in de rij staan. De lessen starten uiterlijk om 8.15/8.30 uur.
De ochtendpauzes zijn van 10.30 tot 10.45 uur.

meivakantie

donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019

5 1/2
5 1/2

Hemelvaart
plus vrijdag opvolgend

maandag 10 juni 2019

5 1/2

Pinkstermaandag

13 juli t/m 25 augustus 2019

154 1/2

zomervakantie

331
totaal
totaal beschikbare uren :

resteert :

1344 1/2
1013 1/2
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Verantwoording onderwijstijd
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:




de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf
verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.
Om ruim te voldoen aan het aantal uren per schooljaar, houdt Openbaar Onderwijs
Emmen voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 een norm van 1000 uur per schooljaar aan.
Voor de urenberekening wordt uitgegaan van de periode van 1 oktober tot 1 oktober.
Voor een hele schooldag wordt uitgegaan van 5 1/2 uren en voor een woensdag 3 3/4
uren. Per week : 25 3/4 uren.
Voor dit schooljaar is dat van maandag 1 oktober 2018 tot en met zondag 29 september
2019 = 52 weken X 25 3/4 uren = 1.339 uren plus de maandag 30 september 2019 = 5
1/2 uren; is in totaal 1344 1/2 uren. Hier gaan de uren voor vrije dagen en vakanties van
af. Voor dit schooljaar zijn dat 331 uur. Er blijven daardoor 1013 ½ uur over. De overige
13 ½ uur is door de school zelf in te vullen voor bijvoorbeeld studiedagen, Rosenmontag,
etc.

Jaarkalender

de kalender te importeren naar uw eigen digitale agenda op uw telefoon of
computer. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste aanpassingen. Ook krijgt
het oudste kind van ieder gezin aan het begin van het schooljaar de kalender op
papier mee naar huis. In deze kalender staan, naast alle belangrijke data, ook de
belangrijkste zaken uit de schoolgids.

Lichamelijke opvoeding
De kinderen uit groep 1/2 krijgen, afhankelijk van het weer, gym in het speellokaal.
Hiervoor hebben de kinderen een gymbroek of een gympak en gymschoenen nodig, die op
school blijven.
Denkt u er wel aan de kleding regelmatig eens te wassen?
De groepen 3 t/m 8 gymmen op vrijdag in sporthal “de Klabbe” Uiteraard moeten de
kinderen die naar de sporthal gaan gymkleding, een handdoek en eventueel badslippers
meenemen, want douchen na de gymles is verplicht.
Het is aan te bevelen gymschoenen te dragen i.v.m. de hygiëne.
Indien het mooi weer en erg warm is, vervallen de lessen van groep 3 t/m 8 zoals ze
hierboven staan vermeld en gaan we op het schoolplein of (indien mogelijk) op het veld
achter de school gymmen. In de winter, als de ijsbaan open is, kan er ook worden besloten
om te gaan schaatsen in plaats van te gymmen.
Gymrooster
Groepen 3 en 4
Groepen 5 en 6
Groepen 7 en 8

vrijdag 10.15 - 11.45 uur (juf Evelien/meester Mark)
vrijdag 8.45 - 10.15 uur (juf Bonnie)
vrijdag 13.30 - 15.00 uur (meester Willy)

Zwemmen
Wanneer het mooi weer is, gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zwemmen in het
zwembad van Emmer-Compascuum.

De jaarkalender van onze school kunt u vinden op de website van de school en op
ons ouderportaal ‘SchouderCom’. Bij deze laatste heeft u ook de mogelijkheid om
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Schaatsen
In de winter kan er, als dat mogelijk is, worden geschaatst op de ijsbaan achter de school
of op het panna-veldje naast de school. Dit is dan in plaats van gymmen.

verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim.
Het protocol “Leerplicht” ligt op school ter inzage.

Schorsing/ verwijdering

Praktische informatie
Vierjarige kleuters zijn nog niet leerplichtig en kunnen dus ook vrij nemen (na
overleg met de leerkracht) buiten de vakantieperiodes.
Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig.

Wanneer een leerling:
•
herhaald wangedrag met onmiskenbare negatieve invloed op andere
kinderen in de groep vertoont,
•
gedrag vertoont dat de goede gang van zaken op school ernstig
belemmert,
•
orde, rust en veiligheid op school verstoort. Dit kan zowel door de leerling
zelf als door zijn of haar ouders veroorzaakt worden,

Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen.
Alleen de Locatieleider mag bij zeer dringende, gewichtige omstandigheden
ontheffing verlenen. Dat zijn omstandigheden zoals bijvoorbeeld een huwelijk, een
sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie, toewijzing van een vakantiehuisje
door een sociale instelling (bijv.; het astmafonds) of gedwongen verlofopname van
het bedrijf waar het gezinshoofd werkt (camping, reisleider, etc.).

kan de directie over gaan tot schorsing van de desbetreffende leerling.
Indien, na herhaalde toelating, het gedrag van de leerling niet verbetert, kan de
directie overgaan tot de procedure ‘verwijdering leerling’.
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar het protocol
‘schorsing/verwijdering’.
Deze ligt ter inzage op school.

In zulke gevallen dienen de ouders 2 maanden vooraf een schriftelijke aanvraag in
bij de Locatieleider. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt
aangegeven. De Locatieleider beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan
worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.
Als er meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd zal altijd
goedkeuring van leerplichtambtenaar nodig zijn.
In principe wordt geen vrij gegeven aan het begin van het schooljaar.
Alle andere redenen (wintersport, lange weekenden, enz.) zijn niet gegrond, de
Locatieleider mag hiervoor geen ontheffing verlenen
.Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is, dan is de school

Ziekte / Verzuim / Verlof

Leerplicht

Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk
aan de school melden.
Als uw kind godsdienstplichten moet vervullen, hoeft het niet naar school. U
moet dit minstens twee dagen van tevoren aan de school melden.
Speciaal verlof kan onder bepaalde omstandigheden verleend worden door de
Locatieleider. U dient dit ruim van te voren aan te vragen middels het

Schoolgids

32

Verlofformulier dat u op school kunt opvragen of via SchouderCom. Houdt u er
rekening mee dat de school zich hierbij strikt dient te houden aan wettelijke
regels en dat verlof hierdoor ook afgewezen kan worden. Ook is het mogelijk dat
uw verlofaanvraag wordt voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Bij overtreding
van de leerplicht kunnen zowel de ouders als de school een boete opgelegd
krijgen.

Klachtenregeling
Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u op de allereerste plaats, na
schooltijd, terecht bij de leerkracht van uw kind. Wanneer er dan nog aanleiding
toe bestaat, kunt u bij de locatieleider terecht. Mocht de klacht dusdanig zijn dat
u overweegt een officiële klacht in te dienen, dan kunt u contact opnemen met
Magreth Hartmann., zij is contactpersoon van onze school. Zij zal u dan verder
helpen en indien nodig verwijzen naar één van de vertrouwenspersonen van de
gemeente.
De vertrouwenspersonen van de gemeente Emmen zijn:



Mirjam Meinders
Herman Zoetelief

Landelijke Klachtencommissie
Het landelijke meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op:
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel: 0348-405245
Website: www.lgc-lkc.nl
Op school kunt u de klachtenprocedure Openbaar Onderwijs in de Gemeente
Emmen opvragen bij de Locatieleider.

Vaststelling schoolgids
De schoolgids wordt aan de ouders uitgereikt bij inschrijving van hun kind en
jaarlijks na vaststelling van een nieuwe gids digitaal en op verzoek op papier
beschikbaar gesteld voor alle ouders / verzorgers van de leerlingen van onze
school. Daarnaast wordt de inhoud van de schoolgids gedeeld met het
schoolbestuur en de Onderwijsinspectie.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van een
nieuwe schoolgids.

Stichting Welzijnsgroep Sedna
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
Tel: 0591-680850
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Adressen
Via ons ouderportaal van ‘SchouderCom’ kunt u op een makkelijke en
rechtstreeks manier in contact komen met de leerkrachten en Locatieleider van
onze school. Ook kunt u het ouderportaal gebruiken om in contact te komen met
andere ouders. Dit kan handig zijn als de OR u bijvoorbeeld wil benaderen voor
een hulpvraag maar ook kunt u hier zelf gebruik van maken om bijvoorbeeld een
speelafspraak te maken met een klasgenootje van uw kind. Als ouder beslist u
zelf welke gegevens van u voor andere ouders zichtbaar zijn binnen
SchouderCom . U kunt dit bij de instellingen van uw persoonlijke account regelen.
Omdat we het ons kunnen voorstellen dat u het fijn vindt om de gegevens van de
school, de MR en de OR op papier te hebben staan deze hieronder vermeld:

Schooladres
Obs de Bente
Westerdiep OZ 96
7881 HG Emmer Compascuum
0591-353320
administratie@obs-bente.nl
www.obs-bente.nl

De kindertelefoon
Tel: 0800-0432 (gratis)

Medezeggenschapsraad (MR)
Dhr. C.R.P. Roelfes, Voorzitter MR
Tel: 06-22655000

Formulieren
Op school gebruiken we een aantal formulieren die voor u als ouder van belang
zouden kunnen zijn, te weten;




Inschrijfformulier
Uitschrijfformulier
Verlofformulier

Mocht u één van deze formulieren nodig hebben dan kunt u deze verkrijgen bij
de Locatieleider van onze school.

Gem. Geneeskundige Dienst/schoolarts
Min. Kanstraat 33
7811 GN Emmen
Tel: 0591-656556
www.ggddrenthe.nl

Vereniging voor openbaar onderwijs
Postbus 60182, 1320 AE ALMERE Tel.: 036 533 15 00
E-mail: voo@voo.nl
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