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Woord vooraf  
 
Voor u ligt de schoolgids 2018-2019 van basisschool ‘Piet Prins’.  
Door het lezen van deze gids, bent u voor een groot deel op de hoogte van het werk op onze school. 
 
Naast deze gids geven we informatie in ‘Namen, feiten en data’, een praktisch informatieboekje met de 
belangrijkste data op een rij. 
 
De Piet Prinsschool is een gereformeerde basisschool die gelooft in goed onderwijs. Dat we 
gereformeerd zijn heeft direct gevolg voor de identiteit van de school. De visie die in de 
schoolvereniging gehanteerd wordt sluit hier naadloos bij aan: Bijbelgetrouw onderwijs passend bij ieder 
kind. Onze school is recent  prachtig verbouwd. Komt u kijken? Altijd welkom. 
 
Goed onderwijs. Steeds op zoek naar wat werkt. Samen gaan voor kwaliteit. Tegemoet komen aan 
verschillen tussen de leerlingen. Niet alleen de leerlingen van de ‘Piet Prins’ leren. Belangrijke 
speerpunten voor het team van het afgelopen jaar waren het lesgeven aan de hand van het directe 
instructiemodel en eigenaarschap van onze leerlingen. Daarnaast hebben we scholing gevolgd om het 
analyseren van toetsen te optimaliseren om zo goed mogelijk de leerresultaten te waarborgen van 
iedere leerling. 
 
Het komende jaar gaan we scholing volgen over meer- en hoogbegaafdheid en nadenken over ons ICT 
onderwijs.  
 
Wij vinden dat de steun en het vertrouwen van ouders en verzorgers voor de school heel belangrijk zijn. 
Uw hulp hebben wij nodig en dat kan natuurlijk op vele manieren. Deze gids wordt als ondersteuning 
gebruikt om samen met u in gesprek te blijven. We hopen ook dat deze gids u bij het maken van een 
keuze voor een basisschool helpt. Wees welkom, lees door wie wij zijn, maar vooral kom langs en 
overtuig u zelf ervan dat u een prima adres gevonden hebt om uw kinderen naar toe te sturen!  
 
In al ons werk weten we ons afhankelijk van onze hemelse Vader. Al het werk dat we  verrichten is 
mensenwerk, maar we weten dat onze God de kinderen, de ouders, het personeel en ieder die zich 
inzet voor de ‘Piet Prins’, met Zijn zegen omringt.   
 
De gids is samengesteld door de locatiedirecteur en er is instemming verkregen van de MR.  
 
A. Vredeveld 
Locatiedirecteur  
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De school 
 
Naam van de school 
De school is genoemd naar Piet Prins, auteursnaam van de heer P. Jongeling. Naast hoofdredacteur 
van het Nederlands Dagblad en Tweede Kamerlid voor het vroegere GPV werd hij als ‘Piet Prins’ vooral 
bekend als schrijver van vele kinderboeken. Hij schreef er wel meer dan 50, waarvan ‘Snuf de hond’ 
allicht het meest bekend is. Wij profileren ons als leesschool en doen er alles aan onze leerlingen met 
een goed leesniveau af te leveren aan het einde van hun basisschooltijd. Lezen is als zuurstof voor ons 
onderwijs en onze leerlingen. 
 
De identiteit van de school 
Onze school is een school voor gereformeerd basisonderwijs. Waarom gereformeerd basisonderwijs? 
Wel, voor gereformeerd onderwijs is van fundamenteel belang dat we weten dat wij en onze kinderen 
opgenomen zijn in het verbond, dat God met zijn volk sloot. Als teken van Gods beloften kregen ook de 
kinderen het teken en zegel van de doop. Daarom werken we aan de eenheid van het onderwijs en de 
opvoeding tussen school en thuis. De uitwerking hebben we verwoord in hoofdstuk 2 van deze gids: 
grondslag en doelen. Dit gereformeerde onderwijs wordt aan onze Piet Prinsschool al gegeven vanaf  9 
augustus 1971. We staan als school open voor alle ouders die actief christelijk onderwijs belangrijk 
vinden, ook als er anders wordt gedacht over bijvoorbeeld de doop van kinderen. 
 
De vereniging waar de school onderdeel van uitmaakt 
Tot en met 1998 werd het bevoegd gezag gevormd door de plaatselijke schoolvereniging. Per 1 januari 
1999 is deze schoolvereniging met andere schoolverenigingen in Noordoost Nederland gefuseerd. 
Deze vereniging heet nu Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost Nederland 
(VGPONN). Na de zomer van 2018 fuseren we met de vereniging Noorderbasis waaronder 33 
basisscholen vallen vanuit de drie noordelijke provincies.  
 
Kinderen waarvan de ouders lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) of van 
de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) worden zonder meer tot de school toegelaten. Zijn de ouders 
lid van een ander kerkgenootschap, dan kunnen deze ouders toelating tot de school aanvragen bij de 
locatiedirecteur. In alle gevallen volgt er een aanmeldingsgesprek. 
                                                                                                                                                                       
Mogen ouders van kinderen van andere kerken lid zijn? 
De leden van de schoolvereniging en alle personeelsleden van de school dienen belijdend lid te zijn van 
de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) of van de  Christelijke Gereformeerde Kerk. De leerlingen komen 
uit de voedingsgebieden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde 
Kerk te Stadskanaal. Ook leerlingen met een andere christelijke achtergrond zijn van harte welkom op 
onze school! 
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Bestuur, schoolcommissie, directie  
 
Bestuur 
Het bestuur van onze vereniging Noorderbasis is het bevoegd gezag van 33  scholen, waaronder onze 
Piet Prinsschool in Stadskanaal. Voor de adressen van teamleden en leden van de Schoolcommissie 
en MR verwijzen we naar de jaarlijkse bijlage bij deze schoolgids. 
 
Schoolcommissie 
De Schoolcommissie heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de ouderbetrokkenheid. Verder 
denken en praten de leden van de schoolcommissie mee over allerlei schoolse zaken. De 
Schoolcommissie vergadert circa zes keer per jaar samen met de Medezeggenschapsraad. De 
locatiedirecteur is als adviseur op de vergaderingen aanwezig. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De MR wordt voor iedere vergadering 
door de directeur van alle relevante informatie voorzien. De MR heeft advies- dan wel instemmingsrecht 
bij tal van schoolse zaken. Allerlei beleidszaken dienen door de MR getoetst te worden. 
 
Directie 
Roelof van den Berg                                Locatiedirecteur A. Vredeveld 
Postbus 6     Maarsdreef 22 
9800 AA Zuidhorn    9501 AM Stadskanaal 
Tel. 0594-500649 (kantoor)   Tel. 0599-612564/0645148012 
 
Adres van de school                 
Maarsdreef 22     Postadres     
9501 AM Stadskanaal    Postbus 121 
Tel. 0599 – 612564     9500 AC Stadskanaal 
E-mail: pietprinsschool@vgponn.nl  tel. 0599 – 612564       
Website: www.noorderbasis.nl 
 
Schoolgrootte 
Aan de ongeveer 70  leerlingen wordt lesgegeven in 4 groepen (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) door 7 
leerkrachten, waarvan het merendeel parttime.  
      
Bestuur 

Samenstelling Bestuur 2018 / 2019 

NoorderBasis Klaas van der Ploeg 

Annemarie Heidema, ambt. secr.  Chris Mossel 

  Jaap van der Heide 

  Jan Bouwkamp 

  Koos van der Velden 

VGPONN Janny Zwerver 

  Ronald de Rooij 

  Peter Roggema 

  Ite Siegers 

  Wim Datema 
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GMR 2018 / 2019 

NoorderBasis Jetze van der Veen 

  Simone Heemstra 

  Jeanet Schipper 

  Boudewijn Vonck 

  Jillie van Doorten 

VGPONN Harmen de Ruijter 

  Alwina van der Mark 

 
 
Grondslag en Doelen 
 

Missie 
Wij zijn een schoolteam dat: onderwijs geeft op basis van Gods woord en de Drie formulieren van 
Enigheid en van daaruit wil werken aan de eenheid van gezin, kerk en school. We scheppen een 
klimaat waarin ruimte is voor verschillen en waarin ieder in een open sfeer zijn mogelijkheden kan 
ontplooien naast aandacht voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden is er  aandacht  voor de 
ontwikkeling van de sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling van de kinderen. We geven 
kwalitatief goed onderwijs waarbij de optimale ontplooiing van ieders gaven en mogelijkheden ons doel 
is en we werken aan een basistoerusting, waarbij de relatie (ik hoor er bij), de autonomie (zelf 
beslissingen nemen) en de competentie (vertrouwen in eigen kunnen) van de kinderen centraal staan. 
 
Uitgangspunten 
Door de zondeval in het paradijs zijn wij allemaal zondige mensen. De verhouding tot God en de 
naaste, maar ook tot de natuur en cultuur is hierdoor radicaal verstoord. God geeft echter uitzicht op 
herstel en belooft aan de mens een hoopvolle toekomst (moederbelofte, Genesis 3:15) Ook na de 
zondeval houdt de mens z’n taak. En door Christus’ verlossingswerk heeft iedere gelovige weer een 
duidelijk toekomstperspectief. 
 
Ook de school heeft hierin een duidelijke taak. Zij leidt de kinderen op voor een plaats in de 
samenleving. Van oorsprong was dit een christelijke. Maar er is sprake van een samenleving die steeds 
verder seculariseert. Een samenleving waar, door het wegvallen van grenzen en afstanden, ook 
meerdere culturen hun plaats hebben gekregen. In die maatschappij staat de school en leven wij en 
onze kinderen. Vanuit de Bijbel willen we de kinderen leren tolerant en verdraagzaam te zijn voor 
anderen. Omdat we weten dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Tolerant en 
verdraagzaam, zonder overigens onze eigen culturele waarden en christelijke normen te verliezen. 
 
Vanuit Gods Woord komen we tot het volgende opvoeding- en onderwijsdoel. Opvoedingsdoel:  
het kind zo toerusten, dat het zijn God wil dienen; zodat het de gaven die hij van God heeft gekregen 
ook wil gebruiken tot eer van God, tot heil van de naaste en tot ontplooiing en ontwikkeling van de 
schepping en de cultuur in alle verbanden waarin God hem plaatst. 
 
En het onderwijsdoel willen we als volgt formuleren: het bijbrengen van dat geheel van basiskennis, 
inzicht, vaardigheden en houdingen dat nodig is voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind op weg 
naar de volwassenheid, zodat het in staat is aan het voortgezet onderwijs deel te nemen en in de 
samenlevingsverbanden kan functioneren. 
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Prioriteiten 
Onderwijs is niet waardevrij. Er wordt immers niet alleen feitenkennis meegegeven, maar er is ook een 
bepaalde waardering van die feiten. De nadruk ligt uiteraard op het bijbrengen van kennis en 
vaardigheden met het oog op de taak die de kinderen in de maatschappij hebben en straks mogen 
krijgen.  Onze school mag: de kinderen kennis bijbrengen die nodig is als voorbereiding op het 
toekomstig functioneren in de maatschappij; kennis doorgeven die waarde heeft voor de persoonlijke 
vorming en de verrijking van de geest; de kinderen inzicht geven in wat God heeft geopenbaard en hen 
het wezenlijk belang daarvan leren zien. 
 
Elk mens staat in vier relaties, namelijk tot God, tot zichzelf, tot de naaste en tot de wereld om zich 
heen. Binnen elk van deze relaties is de grondhouding: dienstbaar zijn tot eer van de Schepper. 
Hiermee hangen de volgende pedagogische uitgangspunten heel nauw samen: gehoorzaamheid, 
verantwoordelijkheid, zelfkennis, gewetensvorming, verwondering en individualisering. 
 
Pedagogisch klimaat  
Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen zich als uniek schepsel van God te ontwikkelen. Ieder kind met 
de eigen gaven en talenten. 
Elk kind zal zich dan ook veilig en geborgen moeten voelen. Thuis vanuit de natuurlijke situatie, maar 
ook op school, als verlengstuk van thuis. Als je je veilig voelt, kun je beter leren en werken. In een 
veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. In onze 
school mogen ouders, leerlingen en leerkrachten, zich allen een kind van God weten, door Christus 
vrijgekocht van de zonde. Daarop vertrouwend willen we inhoud geven aan het creëren van veiligheid 
voor alle mensen in de school. Een veilige school is een leefbare school. En waar het veilig is, moet het 
veilig blijven. 
Aangezien de school ook een pedagogisch instituut is, betekent dit dat de houding en de manier van 
optreden van de leerkracht een grote invloed heeft. Die houding moet gekenmerkt worden door respect. 
Respect houdt in dat er in de omgang grenzen zijn. Dit geldt voor de onderlinge omgang tussen de 
leerkrachten, maar ook naar de kinderen. Niemand heeft het recht inbreuk te maken op de persoonlijke 
sfeer van de ander. 
Om dit te realiseren houden we ons aan afspraken, zoals die verwoord zijn in gedragscode en school- 
en klassenregels. De gedragscode spitst zich toe op de leerkracht, de regels op de leerling. Elk jaar 
bespreken we als team de verdere concretisering van het pedagogisch klimaat, toegespitst op het 
naleven van de school- en klassenregels.  
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Organisatie van het onderwijs 
 
Schoolorganisatie 
Het onderwijs  is zo georganiseerd dat de leerlingen in principe in acht jaar de school kunnen 
doorlopen. De leerlingen zijn ingedeeld in 8 jaargroepen. Gelet op het leerlingenaantal van de school 
wordt er vooral in gecombineerde groepen gewerkt. Voor dit schooljaar combineren we de groepen 1-2, 
3-4, 5-6  en 7-8. Zo nodig combineren we ’s middags de groepen 3/4/5 en 6/7/8. 
Voor de bovenbouw kan worden opgemerkt, dat door deze combinaties er meer een beroep wordt 
gedaan op de zelfstandigheid (zelfstandig werken) én het  samenwerken van leerlingen bij het 
verwerken van de leerstof (samenwerkend leren). Bij de keuze en aanschaf van nieuwe methoden 
proberen we met het feit van het werken in combinatiegroepen dan ook terdege rekening te houden. 
 
Klassikaal plus  
We werken met het leerstofjaarklassensysteem en bieden daarbij het onderwijs zo aan, dat het aansluit 
bij de behoeften van het individuele kind. Je zou de manier waarop ons onderwijs gegeven wordt, dus 
kunnen benoemen met klassikaal plus, waarbij we rekening willen houden met de capaciteiten en 
interesses van de leerlingen (adaptief onderwijs). Je kunt immers niet van ieder kind hetzelfde 
verwachten. Dit betekent dat  leerlingen die dit nodig hebben verlengde instructie krijgen van de 
leerkracht of de onderwijsassistent. 
 
Ook kunnen we gebruik maken van de Plus klas in Winschoten/Assen en gaan leerlingen die meer 
aankunnen in groep 8 een aantal dagdelen per maand naar het Gomarus college in Groningen.. 
Schoolbreed besteden we elke dag de eerste  25 minuten aan ons leesonderwijs. Zo stemmen we het 
leesonderwijs af op de behoeften van alle leerlingen en zorgen voor een doorgaande lijn.   
 
Computergebruik 
Door het gebruik van computerprogramma’s willen we ook de nodige extra hulp aan de kinderen geven. 
We denken hierbij aan Veilig Leren Lezen (aanvankelijk leesonderwijs), Toporama en Geobas 
(aardrijkskunde) en het programma Ambrasoft dat op maat gesneden oefenwerk biedt op het gebied 
van spelling en rekenen. Het is mogelijk voor leerlingen thuis te oefenen in laatst genoemd programma. 
 We willen de ICT vaardigheden steeds meer integreren in ons onderwijs en hebben daarvoor iPads 
aangeschaft.  
 
Activiteiten voor kinderen en  de inhoud van het onderwijs 
 
Bijbelonderwijs 
Dit houdt niet alleen in dat er door middel van dagelijkse openingen  - bidden en het vertellen van 
Bijbelverhalen - aandacht aan de Bijbel worden gegeven. Maar de Bijbel is van betekenis voor het hele 
onderwijs. Hierbij verwijzen  we  naar hoofdstuk 2. In de groepen 7 en 8 wordt er naast het vertellen uit 
de Bijbel ook tijd uitgetrokken voor kerk- en zendingsgeschiedenis.  
Ook  worden er in alle groepen psalmen, gezangen en liederen aangeleerd volgens een vastgestelde 
lijst, die in deze schoolgids is opgenomen. In de groepen  5/6 en 7/8 wordt gewerkt met de  
Bijbelmethode Levend Water. 
 
Belangrijkste doelen Bijbelonderwijs: 
- leerlingen laten weten en ervaren dat ze een kind van God mogen zijn 
- leerlingen leren psalmen, gezangen en liederen (zie psalmlijst) 

- leerlingen hebben kennis van de geschiedkundige delen van de Bijbel en enkele teksten 
- leerlingen brengen tot verwondering en dankbaarheid jegens de Drie-enige God 

- leerlingen zijn vaardig in het hanteren van de Bijbel en het gereformeerd kerkboek. 
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De methoden die we daarvoor gebruiken zijn: Levend Water in groep 5/6 en 7/8, Kerkgeschiedenis in 
kaart en een Bijbelvertelrooster.  
 
Activiteiten in de onderbouw (groep 1-2) 
Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er voldoende 
materiaal is, waarvan ze kunnen leren. In deze groepen geven we aandacht aan:  
 Taalontwikkeling 
Op deze leeftijd leren de kinderen enorm veel op taalgebied. We stimuleren de taalontwikkeling van de 
kinderen door verschillende activiteiten, o.a. luister- en spreekoefeningen (veelal in spelvorm), 
voorlezen en bekijken van boeken, vertellen, opzegversjes, poppenkast, praatplaten en kring- 
gesprekken. Veel van deze onderdelen komen aan de orde via thema ’s uit de belevingswereld van de 
kleuter. 
 Werken  met ontwikkelingsmateriaal 
We gebruiken de methode Schatkist en kiezen een aantal thema’s per jaar 
 Bewegingsactiviteiten 
Kleuters bewegen graag. Dat is ook van belang voor hun ontwikkeling. Elke dag is daarom ook tijd 
ingeroosterd voor bewegingsonderwijs. Hiervoor gaan we naar het speellokaal of naar buiten. We 
spelen dan met materiaal of doen kring- en tikspelletjes. Ook is er gelegenheid voor vrij spel. 
 Expressieactiviteiten 
- Muzikale vorming: het muzikaal bezig zijn door bijv. het leren van een lied , het bewegen op 

muziek, maat- en ritmeoefeningen. 
- Dramatiseren: het spelen van rollenspelletjes. Soms samen in de kring, maar meestal zie je het 

ook zo maar ontstaan bij het vrije spel zoals in de poppenhoek. 
- Vrij knutselen en spelen met zand, klei, water en verf. 

 
Activiteiten in de groepen 3 t/m 8 
 Nederlandse taal 
- Leren de werkelijkheid te ordenen met behulp van          

      begrippen en hun onderliggende relaties 
- Stimuleren van de ontwikkeling van het denken; 
- Aanbrengen van taalvaardigheden: leren communiceren, zowel 
 mondeling (spreken en luisteren) als schriftelijk (lezen, 
 schrijven, spellen) 

Met het laatste - schriftelijk communiceren, met name lezen - wordt structureel begonnen in groep 3 
maar als er al kleuters uit groep 2  aan toe zijn, dan zal de groepsleerkracht daar op inspringen.  
Als de kinderen in groep 3 het lezen eenmaal onder de knie hebben, wordt de leestechniek verder 
uitgebouwd door het Horizontaal lezen elke morgen. Bij uitval doet de school een beroep op de ouders 
om te helpen door geregeld thuis met het kind te lezen.                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
In groep 3 start ook het schrijfonderwijs. Dat kan natuurlijk niet zonder dat er een basis is gelegd in de 
kleutergroepen. Methoden die we gebruiken zijn: Veilig Leren Lezen, Goed gelezen, Schrijven in de 
basisschool  en Taal op Maat de nieuwste versie. 
 
 Rekenen en wiskunde  
Vroeger bestond rekenen vooral uit rijtjes sommen maken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
staartdelingen, breuken en procenten. Daar moest je ‘maniertjes’ voor leren. Nu leren kinderen rekenen 
door het oplossen van praktische probleem situaties uit de dagelijkse ervaringswereld van de kinderen, 
zodat het rekenen ook echt voor ze leeft en het niet alleen een abstracte bezigheid is. 
In het reken- en wiskunde onderwijs zijn 3 fasen te onderscheiden:  
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1. Voorbereidend rekenonderwijs – maakt deel uit van het totaal aan leerstof voor de kleuters. 
Denk maar aan de ontwikkeling van de taal-denk relaties en  het aanbrengen van ordening. In 
groep 2 wordt gericht gewerkt aan de vervulling van de rekenvoorwaarden. Er wordt gewerkt uit 
de map Gecijferd bewustzijn. 

2. Aanvankelijk rekenonderwijs – hiermee bedoelen we de basisvaardigheden die in groep 3 aan 
bod komen: optellen en aftrekken tot 20 en inzicht in getalstructuur. 

3. Voortgezet rekenonderwijs – uitbreiding van rekenbasisvaardigheden naar grotere getallen en 
breuken. Denk hierbij met name aan het reken- en wiskundeonderwijs in de groepen 4 t/m 8. 

Bij dit leerstofonderdeel gebruiken we de methode Pluspunt in alle groepen. 
Als vast onderdeel van de rekenles besteden we 5 minuten aan automatiseringsoefeningen. De tempo 
toets rekenen is ingevoerd en opgenomen in de jaarlijkse toetskalender. We nemen deze toets 
tweejaarlijks af. 
 
 Engelse taal 
In alle groepen wordt aandacht geschonken aan dit vak. Het accent ligt op het aanbrengen van 
eenvoudige Engelse taalvaardigheid, vooral op het luisteren en het spreken. Het gaat er bij dit 
leerstofonderdeel om: het bijbrengen van een zekere mate van spreekvaardigheid en luistervaardigheid. 
Voor Engels gebruiken we de methode: Take it easy. 
 
 Oriëntatie op mens en wereld (kennisgebieden) 
- Aardrijkskunde: methode Geobas 

- Geschiedenis: methode Eigentijds 
- Natuurkennis: methode Eigentijds 

- Samenleving,  milieu, gezond en redzaam gedrag: methode Kwink 
 
* Opmerkingen 
U vindt deze vakken niet allemaal terug op de lesroosters. In de onderbouw en de groepen 3 en 4 wordt 
aan bovengenoemde vakken aandacht gegeven in samenhang onder de noemer wereldoriëntatie. 
Gezond gedrag, milieu en techniek vinden we terug in de methode voor natuurkennis: Eigentijds Ook 
tijdens de aardrijkskundelessen (Geobas) komen verschillende van deze onderwerpen aan de orde.  
Bij redzaam gedrag ligt het accent vooral op het gedrag in het verkeer, maar ook de veiligheid in school 
en thuis krijgt de aandacht in deze lessen. Bij het verkeersonderwijs gebruiken we m.i.v. januari 2017 de 
methode Lets go. In de groepen 7 en 8 gebruiken we ook de Jeugdverkeerskrant.  
Het verkeersexamen (theoretisch en praktisch) wordt eens in de twee jaar op onze school afgenomen. 
Samenleving, maatschappelijke verhoudingen en eenvoudige staatsinrichting tenslotte worden 
aangeboden tijdens de lessen geschiedenis of aardrijkskunde.  
 
 Gym 
De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht en een vakleerkracht.. De groepen 3 tot en 
met 8 maken gebruik van de gymzaal aan de Wiekedreef en aan de Margrietlaan. Bewegingsonderwijs 
aan de kleuters wordt gegeven in het speellokaal en/of op het plein. 
 
 Kunstzinnige vorming 
Hieronder verstaan we de expressieactiviteiten als muziek, tekenen en handvaardigheid. 
Bij muziek denken we niet alleen aan het leren van een lied, maar ook aan zaken als maat en ritme. Bij 
de tekenlessen en de lessen handvaardigheid geven we aandacht aan aspecten als compositie, 
contrast, kleur, licht, ruimte en vorm. Vanaf groep 5 wordt de week op de vrijdagmiddag afgesloten met 
een zgn. crea les. Methoden: Muziek Moet je doen en Tekenen moet je doen. 
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Waarom seksuele vorming bij kinderen? 
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. 
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een 
voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij 
de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste 
richting wijzen .Het komende jaar gaan we onderzoeken of we de methode Wonderlijk gemaakt gaan 
aanschaffen om de doorgaande lijn te waarborgen. 
 
Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd 
wordt door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem 
bedoeld is. De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de 
middelbare school gaan.  
 
Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele opvoeding is geen apart vak. Wij zien het 
als een aanvulling op de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als 
bekend worden verondersteld. Wij spreken heel gewoon over dit onderwerp als daartoe aanleiding 
bestaat. Ons kader is Gods Woord. Op basis daarvan staan wij op het standpunt dat het huwelijk door 
God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en één vrouw. Samengevat: 
- De seksuele voorlichting en opvoeding is in de eerste plaats de taak en de verantwoordelijkheid 

van de ouders. 
- De school geeft seksuele opvoeding als aanvulling op de oudertaak.  

 

Buitenschoolse activiteiten 
Eerst noemen we hier de schoolreizen. Deze vinden aan het einde van elk schooljaar plaats. We 
hebben de volgende schoolreizen: 
- Schoolreis  kleuters: u ontvangt tijdig informatie over doel en tijd. Voor het vervoer en leiding 

wordt een beroep gedaan op ouders. 
- Schoolreis groep 3 t/m 6: het reisdoel wordt door het team vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is 

dat het ene jaar het reisdoel wat verder weg ligt, het anderen jaar wat dichterbij. Nadere 
mededelingen hierover ontvangt u via de Piet Prins Praat.  

- Schoolkamp en excursie groep 7-8: om het andere jaar organiseren we een driedaags 
schoolkamp voor de leerlingen van de twee laatste groepen. Dit jaar gaan de leerlingen op 
kamp. 

 
Andere activiteiten 
 Sportdag 
Naast deze ‘schoolse’ activiteiten noemen we hier ook enkele buitenschoolse activiteiten. Bij voldoende 
belangstelling en voldoende ouderhulp denken we hier bv. aan:  schoolkorfbal, schoolvoetbal- en 
schoolvolleybaltoernooi. En dan is daar ook nog de avondvierdaagse. Deze activiteit wordt geregeld 
door enkele ouders van onze school. 
 
 Feesten 
Ook de vieringen van de christelijke heilsfeiten als Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren krijgen 
op groeps- en/of schoolniveau de nodige aandacht. Van al dit soort activiteiten hopen we u tijdig te 
berichten. Ook besteden we in schoolverband aandacht aan het Sinterklaasfeest.   
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Voorzieningen in het schoolgebouw 
 Lokalen 
Alle leslokalen worden dagelijks gebruikt. De kleuters hebben de beschikking over een werklokaal en 
een speellokaal. De verdieping wordt gebruikt als magazijn met ingang van dit schooljaar. 
 
Andere ruimtes 
Behalve de lokalen en de aula zijn er nog drie kamers: de personeelskamer, de directiekamer  en het 
kamertje van de IB-er/administratie 
 
 Buitenschoolse Opvang (BSO) 
Voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen. Vanaf 1 januari 2007 zijn de scholen voor 
primair onderwijs verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te verzorgen op schooldagen tussen 7.30 
uur en 18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en hierbij de 
randvoorwaarden aan te geven. Dit geldt dan ook voor vakantie- en roostervrije dagen. 
Deze opvangmogelijkheden zijn alleen bedoeld voor werkende en/of studerende ouders. 
Omdat kinderopvang een wezenlijk andere activiteit is als onderwijs stelt de minister dat de opvang 
vanuit scholen op verschillende manieren georganiseerd kan worden: 
- Een samenwerkingsverband met een kinderopvangorganisatie aangaan (opvang buiten de 

school). 
- Een opvangvoorziening creëren in de vorm van een brede school (dag arrangement). 

- Binnen de schoolmuren kinderopvang laten organiseren door een erkende 
kinderopvangorganisatie 

- Buiten de Wet kinderopvang opvang voor kinderen organiseren; in dit geval is er geen 
financieringsmogelijkheid volgens de Wet Kinderopvang 

Op de Piet Prinsschool is voor de eerste optie gekozen. Er is in het voorjaar van 2007 een 
behoeftepeiling onder de ouders gehouden. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met 
onderstaande organisaties. Ouders die belangstelling hebben verwijzen we door naar:  
 
Kinderopvang Stadskanaal BV, Postbus 250           Kinderdagverblijf ‘de Boerderij’ 
9500 AG Stadskanaal                                            Oosterstraat 66B 
Tel.0599-622462                                                   9502 EE Stadskanaal 
Email: info@kinderopvangdespeeldoos.nl                Tel.0599-611237 
www.kinderopvangdespeeldoos.nl                          info@kinderdagverblijf-deboerderij.nl   
 
U vindt op genoemde website allerlei informatie over de werkwijze, de uitgangspunten en ook de kosten 
van de kinderopvang. Op school is voor belangstellenden ook informatie verkrijgbaar over de 
kinderopvang of genoemd kinderdagverblijf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kinderopvangdespeeldoos.nl
http://www.kinderopvangdespeeldoos.nl/
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Zorg voor leerlingen 
 
Opvang van nieuwe leerlingen in de school 
Om als leerling van de school te worden toegelaten, moet de leerling de leeftijd van 4 jaar bereikt 
hebben. Zo staat dat in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Wel mogen, in overleg met de 
leerkracht van de jongste kleuters, toekomstige leerlingen - bij wijze van schoolgewenning  twee keer 
een dagdeel naar school komen. Ze moeten dan wel de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt 
hebben.  
 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de locatiedirecteur en bij de administratief medewerkster.  Indien 
ouders daar prijs op stellen (zeker bij de aanmelding van het eerste kind) is er natuurlijk de mogelijkheid 
om op school rond te kijken. Na aanmelding volgt  een intakegesprek. En betreft het de inschrijving van 
het oudste kind uit een gezin, dan zal de locatiedirecteur samen met een lid van de schoolcommissie u 
thuis bezoeken of u uitnodigen op school. Gesproken wordt dan o.a. over de beweegredenen met 
betrekking tot de aanmelding op onze school. Wanneer de school niet kan voldoen aan de 
onderwijsbehoeften van het kind gaat de school samen met de ouders op zoek naar een andere 
onderwijsinstantie waar het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen (zorgplicht).  
 
Momenten instroom 4-jarigen 
Leerlingen mogen voor het eerst naar school op de eerste dag na hun verjaardag. Leerlingen die in 
september jarig zijn mogen direct starten na de zomervakantie. Dit in overleg met de ouders/verzorgers. 
 
Toelating van leerlingen met een handicap in de basisschool 
Na de  invoering van de wet op de Leerling Gebonden Financiering (LGF) per 1 aug. 2003, kunnen 
leerlingen met een handicap worden aangemeld bij het Speciaal Onderwijs (SO), het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of de basisschool (BaO). Die aanmelding kan worden gedaan nadat de ouders 
van de Commissie van Indicatie (CVI) van het Regionaal Expertisecentrum (REC) voor hun kind een 
indicatie hebben gekregen.  
 
In onderstaande  procedure hebben wij vastgelegd, hoe wij met aanvragen omgaan. Soms kunnen  wij 
in de aanvraag om toelating niet  meegaan maar  dat is dan geen zaak van onwil, maar dan is het 
onmogelijk om het kind de juiste zorg te bieden.  Daarom maken wij bij iedere aanvraag een zorgvuldige 
afweging. De kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van handicap en de extra 
onderwijsondersteuning die nodig is, past binnen de mogelijkheden van de school. In het SOP 
(schoolondersteuningsprofiel) staat beschreven wat onze mogelijkheden zijn. 
 
We hanteren de volgende procedure 

1. Als de ouders overwegen hun kind aan te melden bij onze school, vindt er een gesprek plaats 
met die ouders. Dit gesprek is oriënterend. Daarbij wordt in ieder geval een toelichting gegeven 
op de visie van de school en op de te volgen procedure. Ook wordt toestemming van de ouders 
gevraagd om het dossier te ontvangen en om informatie bij derden op te vragen. 

2. De binnengekomen gegevens worden op school bestudeerd en besproken met de 
locatiedirecteur en de IB-er. De school kan besluiten om het kind te observeren op de huidige 
school of in een andere omgeving. In deze fase zal onze school ook advies vragen bij de dienst 
ambulante begeleiding van het betreffende Regionale Expertise Centrum (REC). 

3. Er wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht. Daarbij zijn kennis van de handicap en allerlei 
randvoorwaarden in ieder geval heel belangrijk. Dit alles om een goede afweging te maken. 
Daarbij worden zowel het belang van het kind als de mogelijkheden van onze school duidelijk. 

4. Onze school onderzoekt welke mogelijkheden we zelf hebben en welke 
ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie. Daarbij denken we aan: 
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 zaken met betrekking tot (aanpassingen aan) het gebouw, onderwijsleerpakket en expertise 
 extra personele inzet. 

5. De inventarisatie van hulpvragen van het kind wordt geplaatst naast de visie van de school en 
de mogelijkheden om een verantwoord onderwijsaanbod te doen. 

6. Vervolgens zullen we als school een besluit nemen of we deze leerling op onze school kunnen 
toelaten. Dit besluit zullen we aan de ouders mededelen.  

 
Bovenstaande stappen worden doorlopen op een wijze die past bij de aanvraag. Er zijn daarna twee 
mogelijkheden: 

1. Plaatsing: er wordt een contract opgesteld dat door de school, de ouders en de dienst 
ambulante begeleiding wordt ondertekend. Het contract wordt aangegaan voor een jaar en kan 
daarna desgewenst jaarlijks worden aangepast en verlengd. In dit contract worden de inzet van 
de middelen en het onderwijsaanbod vastgelegd. In het bijbehorende plan van aanpak wordt 
het onderwijsprogramma nader uitgewerkt. Dit plan van aanpak kan ook later worden gemaakt. 

2. Geen plaatsing: We geven dan een inhoudelijke onderbouwing waarom wij van mening zijn dat 
deze leerling niet op onze school geplaatst kan worden. 

NB. Als niet voldoende duidelijk is of de plaatsing succesvol zal zijn, kunnen we een observatieperiode 
afspreken. Ook dan werken we met een contract (zie 1). 
 
Volgen van ontwikkeling van de kinderen 
Het dagelijkse werk van de kinderen wordt bekeken en beoordeeld om de vorderingen van de leerlingen 
bij te houden. Deze gegevens worden door de groepsleerkracht bijgehouden in een klassenmap.  
Naast deze methodegebonden gegevens, hebben we ook nog het Leerling Volg Systeem (LVS) van het 
CITO. Dit zijn methodeonafhankelijke toetsen, waarvan de individuele scores opgeslagen worden in de 
computer. Wij nemen de volgende LVS toetsen af: 
 Kleuters 
- rekenen en taal voor kleuters (CITO) 
- ontwikkelingsleerlijnen 

- sociaal-emotionele ontwikkeling  
 Groep 3 – 8 
- technisch lezen: AVI en DMT 
- sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien) 

- begrijpend lezen (CITO);  
- rekenen (R&W) en spelling (SVS), beide eveneens van CITO  

 
Leerlingbespreking in het team 
De vorderingen van de leerlingen worden besproken in de zorgvergaderingen. Een keer per 8 weken 
belegt het team een zorgvergadering. In deze vergadering: 
- worden de LVS toetsen per groep besproken.  
- worden zorgleerlingen aangemeld en besproken. 
- worden ouderbezoeken gerapporteerd. 

Hiernaast is er regelmatig een groepsbespreking met de Intern Begeleider (twee keer per jaar) en een 
uitgebreide groepsbespreking (overdracht) aan het eind van het schooljaar. 
 
Overleg met de ouders 
Als u vragen heeft over het functioneren van uw kind, dan moet u daar uiteraard niet mee blijven 
rondlopen of in overleg gaan met andere ouders. Ga ermee naar de groepsleerkracht. Een afspraak is 
zo gemaakt. We beleggen twee maal per jaar een spreekavond en beginnen elk jaar met een informatie 
avond in de groep van uw kind. Toon uw belangstelling en bezoek die avonden zo veel als mogelijk is. 
Zo kunt u als ouders blijk geven van uw belangstelling voor uw kind en voor hun werk op school. Voor 
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de eerste spreekavond in november worden alle ouders ingeroosterd en voor de spreekavond van 
maart kunt u zich opgeven of wordt u uitgenodigd. Ouders van leerlingen van groep 8 worden op school 
uitgenodigd voor de nabespreking van het schooleindonderzoek.  
 
Extra zorg 
Hierbij kunnen we onderscheiden extra zorg vanuit de school en zorg van buiten de school. Zeg maar: 
interne zorg en begeleiding en externe zorg en begeleiding. Uitgebreid is dit beschreven in het 
zorgdocument dat op school ter inzage aanwezig is. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Interne zorg en begeleiding 
Ieder kind moet de zorg krijgen die het nodig heeft. Wanneer er met kinderen problemen zijn, wordt er 
extra naar gekeken. De groepsleerkracht doet samen met de IB-er nader onderzoek (IB-er = Intern 
Begeleider). De IB-er richt zich vooral op de coördinatie van en afstemming tussen de verschillende 
aandachtsgebieden en de leerlingenzorg op school. 
Zij richt zich op het verbeteren van het handelen van leerkrachten en het treffen van zorgverbredende 
maatregelen in de schoolorganisatie. Hierbij is vooral te denken aan het leerlingvolgsysteem van CITO 
voor lezen, taal (spelling) en rekenen.  
 
Externe zorg en begeleiding 
Wanneer van de ouders uit, of van school uit aangegeven wordt dat een kind meer en specifieke zorg 
nodig heeft kunnen we verwijzen  naar een andere vorm van onderwijs. Het aanmelden voor onderzoek  
kan uitsluitend gedaan worden na toestemming van de ouders. Onze school wordt meerdere malen per 
jaar bezocht door een orthopedagoog. Die bezoeken worden inhoudelijk voorbereid in samenspraak 
met de Intern Begeleider. Gesprekken met ouders, met leerkrachten, individuele onderzoeken en 
observaties kunnen deel uit maken van die bezoeken.  
 
Ambulante begeleiding 
Een Ambulant Begeleider (AB-er) is werkzaam in het speciaal onderwijs en begeleidt leerkrachten bij 
het geven van zorg aan ‘zorgleerlingen’ in ons regulier basisonderwijs. 
De hulp richt zich in eerste instantie op hulp aan groepsleerkrachten zodat die beter in staat zijn om te 
gaan met leer- en gedragsproblemen. Samen met hen wordt gezocht naar de meest gewenste vorm 
van hulp voor een bepaald kind. Ook dit gaat in overleg met de ouders.      
 
Schoollogopedie 
De schoollogopedie wordt uitgevoerd door een logopedist van de GGD. Zie voor meer informatie bij 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool. De kinderen die behandeling nodig hebben, 
zullen in principe doorverwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist. 
 
Protocol doubleren 
Uitgebreid staat in zowel deze schoolgids als ook in ons jaarlijks zorgprofiel beschreven op welke 
manieren leerlingen kunnen worden geholpen bij hun ontwikkeling. 
Denk aan de extra hulp en aandacht in de klas, aan het consulteren van de leerlingbegeleider. Ook  kan 
er ambulante begeleiding worden aangevraagd bij het speciaal basisonderwijs, en uiteindelijk kan het 
ook beter zijn dat een leerling wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs. 
 
Soms kan het voor een kind ook beter zijn dat het doubleert. Een dergelijk besluit is niet gemakkelijk en 
vraagt om uiterste zorgvuldigheid. De groepsleerkracht zorgt er dan ook voor, dat de ouders in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de hulpverlening hierbij worden betrokken. Gesprekken met ouders van 
zorgleerlingen vinden  plaats in het bijzijn van de Intern Begeleider. Ook wordt er een schriftelijk verslag 
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van de gesprekken gemaakt. In de besluitvorming om te komen tot doubleren spelen de volgende 
personen een belangrijke rol: 
- de ouders / verzorgers van de leerling 
- de groepsleerkracht(en) 

- de Intern Begeleider leerlingenzorg 
- de locatiedirecteur  

 
Om tot een besluit tot doubleren te komen wordt de volgende procedure gevolgd: 

1. De groepsleerkracht geeft schriftelijk aan welke didactische en/of sociaal-emotionele factoren 
een doorslaggevende rol spelen bij het besluit tot een doublure. Dit gebeurt in overleg met de 
IB-er. 

2. De doublure wordt besproken tijdens een zorgvergadering. Een besluit tot een doublure heeft 
immers consequenties voor de verdere schoolloopbaan van de leerling. In zo’n zorgvergadering 
wordt besloten of een leerling wel of niet blijft zitten. Wanneer het team in de zorgvergadering 
niet tot een besluit kan komen beslist de locatiedirecteur na extra overleg met de 
desbetreffende groepsleerkracht en de IB-er. 

3. De leerkracht deelt aan de ouders mee, dat het wenselijk zou zijn dat hun kind blijft zitten. Dit 
gebeurt uiterlijk bij de aanbieding/bespreking van het tweede rapport. De leerling doubleert, 
wanneer de ouders akkoord gaan. 

4. Als de ouders niet akkoord gaan vindt overleg plaats tussen de hiervoor genoemde 4 personen. 
Aan de ouders wordt nogmaals duidelijk gemaakt, waarom doubleren beter is voor het kind. 

5. Als de ouders nieuwe aspecten naar voren brengen, wordt het doubleren opnieuw in een 
teamvergadering besproken. Besluitvorming vindt op dezelfde manier plaats. 

6. De directie deelt het definitieve besluit van de teamvergadering aan de ouders mee. 
7. Gaan de ouders met dit besluit nog steeds niet akkoord, dan kunnen zij handelen volgens de 

procedures, die zijn vastgelegd in de klachtenregeling van de school. 
 
Huiswerkbeleid 
Huiswerk op onze school heeft als doel: 
- het memoriseren van feiten  
- het bevorderen van een zelfstandige leerhouding 

- extra ondersteuning bij leerproblemen 
- leerachterstand te voorkomen bij ziekte/afwezigheid. 

 
Het huiswerk wordt tijdig bekend gemaakt aan de leerlingen (minimaal één week van tevoren) en wordt 
in de Piet Prins Praat gepubliceerd. Van de ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij contact met 
elkaar opnemen als het huiswerk niet gemaakt wordt of structureel moeizaam verloopt (erg tijdrovend, 
slechte resultaten, stress).  
De leerkrachten nemen ook contact op met de ouders van leerlingen met leerproblemen als extra 
huiswerk wenselijk lijkt. In de meeste gevallen zal die actie dan ook in het hulpplan worden opgenomen. 
Hulp van ouders bij huiswerk kan zeer motiverend werken, hoewel het aspect van zelfstandigheid niet 
uit het oog moet worden verloren! Het is niet wenselijk dat ouders andere leersystemen op eigen 
initiatief gaan aanleren (bv. de ‘ouderwetse’ manier van staartdelen). Dat veroorzaakt verwarring bij de 
leerling. Het is plezierig als de leerlingen thuis een eigen plek hebben om hun huiswerk op te bergen. 
 
Vanaf groep 3 leren de leerlingen wekelijks een psalm of een lied. Vanaf groep 5 komt daar huiswerk bij 
voor Bijbelse geschiedenis en rekenen; de rekentafels. Dit laatste wordt in groep 6 herhaald. Ook ander 
huiswerk voor de zaakvakken is gebruikelijk vanaf groep 6 (bv. topografie, samenvattingen van 
aardrijkskunde en geschiedenis, spreekbeurt- en werkstukopdrachten, Engelse woorden). 
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Ten slotte willen we opmerken dat we het belangrijk vinden dat de basisschoolleerling nog wel 
onbezorgd kind kan zijn. De hoeveelheid huiswerk moet daarbij aansluiten. In het voortgezet onderwijs 
zijn de leerniveaus verder opgesplitst en is er ruimte voor verdere opbouw van dit onderdeel. 
 
Overgang naar voortgezet onderwijs 
Bij de overgang van de basisschool naar het vervolgonderwijs geeft de school aan de ouders een 
advies. Dat advies is gebaseerd op de resultaten van de kinderen tijdens de basisschooltijd, samen met 
het schooladvies opgemaakt naar aanleiding van het schooleindonderzoek Ook wordt bij dit advies zo 
veel mogelijk rekening gehouden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
In de regel zal worden geadviseerd voor gereformeerd vervolgonderwijs, dus het Gomarus College in 
Groningen. Uiteraard kunnen ouders ook kiezen voor christelijk vervolgonderwijs in Stadskanaal. De 
school adviseert, de ouders beslissen. 
Het Gomarus College biedt het volgende vervolgonderwijs aan:  
- vestiging Groningen (Vondelpad): voor leerlingen met VMBO- en HAVO/VWO advies, 

- vestiging Assen (Groen van Prinstererlaan): voor leerlingen met een VMBO- en  HAVO/VWO 
(eerste drie leerjaren) advies.     

Met het Gomarus College en het UBBO Emmius wordt  één maal per jaar overleg gevoerd. Ook 
ontvangt de basisschool regelmatig informatie over de voortgang van de oud-leerlingen van beide 
scholen. 
 
De Plaatsingswijzer 
Deze systematiek wordt door scholen van primair onderwijs gebruikt voor het opstellen van het 
schooladvies voor de kinderen in groep 8. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het 
uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. 
De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. 
Denk aan de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de 
school vast in het leerlingvolgsysteem. Omdat de meerjarige ontwikkeling van uw kind het best laat zien 
welk onderwijsniveau in het vervolgonderwijs het meest aansluit bij zijn of haarmogelijkheden wordt het 
schooladvies hierop gebaseerd. Hierbij worden de gegevens vanaf groep 6 gebruikt. 
Op de website www.plaatsingswijzer.nl vindt u informatie over de Plaatsingswijzer. 
Ook vindt u hier per regio informatie over het voortgezet onderwijs en de stappen die vanaf groep 6 
worden gezet voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft de website praktische 
informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen, doedagen en kennismakingsdagen. 
  

Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool 
Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen te maken met de Jeugdgezondheidszorg de GGD. In dit 
hoofdstuk leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft. 
 
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en 
gezichtsvermogen. Op de meeste scholen worden de kinderen tijdens dit onderzoek ook gemeten en 
gewogen. Op andere scholen gebeurt het meten en wegen tijdens het gesprek met de verpleegkundige 
of arts van de GGD.  
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting 
gegeven over voeding en bewegen. De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor 
toestemming geven. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u 
hiervan bericht. Daarna wordt bekeken of er een vervolgactie moet worden uitgezet. 
 
Gesprek met de verpleegkundige of arts 
In groep 2 nodigt de verpleegkundige of arts ouder en kind samen uit voor een gesprek. Ter 
voorbereiding krijgt u als ouder een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van uw kind. 



Schoolgids 2018-- 2019                                                                                       Piet Prinsschool 18 

Vragenlijst groep 7 
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een 
gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. 
 
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  twee keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze 
vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.  
     
Informatie over gezondheid en opvoeding 
GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld  om 
opvoedingsfolders over eten, pesten en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook verzorgt het Mobiel 
Opvoed Informatieteam ouderavonden over diverse opvoedkundige onderwerpen. Kijk voor het aanbod 
op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. 
Iedere gemeente heeft tegenwoordig een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is een 
samenwerkingsverband van de gemeente met onder andere het maatschappelijk werk,    
jeugdgezondheidszorg (de GGD), jongerenwerk, MEE en Bureau Jeugdzorg.   
Het CJG is een plek waar u als ouder/opvoeder kunt langskomen voor informatie, advies of hulp bij 
opgroei-, en opvoedvragen van uw kind. U kunt hiervoor bellen met de telefonische advisering van het 
CJG op nummer 050- 3674991,of mailen naar: tel.advisering@hvd.groningen.nl.        
Het CJG is ook te vinden op de website: www.cjgnoordgroningen.nl.Op deze site kunt u de 
openingstijden van de locaties in uw gemeente vinden, maar ook al informatie over thema’s, activiteiten 
en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen. Uiteraard kunt u ook de ib-er 
vragen, ook zij is op de hoogte van het CJG.  
Voor jongeren is er in een aparte website, voor en door de jongeren. Gemaakt met hulp van het 
jongerenwerk: www.kwaitwel.nl   
 
  
Extra aandacht 
Soms is er voor een kind extra zorg nodig, voor die zorg  werkt een groot aantal instellingen en scholen 
samen met de vaste partners van het CJG. Elke instelling voelt zich vanuit de eigen taak zeer 
verantwoordelijk voor de kinderen. Dat vergt een goede samenwerking, goede informatie-uitwisseling 
en afstemming.  
Dit werkt vaak goed, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en lijkt een kind 
tussen wal en schip te raken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. In de provincie Groningen 
hebben de Groninger gemeenten en de provincie samen het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd 
Groningen’ ingevoerd. In dit systeem geven beroepskrachten een signaal af over een kind of jongere 
met een hulpvraag. Hierbij gaat het niet altijd om zware hulpvragen, maar wel om situaties waarover 
beroepskrachten graag willen afstemmen. Op het moment dat er meerdere signalen over hetzelfde kind 
zijn, zorgt een coördinator voor de afstemming.   
 

http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
mailto:tel.advisering@hvd.groningen.nl
http://www.cjgnoordgroningen.nl/
http://www.kwaitwel.nl/
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De bedoeling is, dat we met het afgeven van het signaal zo vroeg mogelijk signaleren zodat hulp ook in 
een vroeg stadium kan starten. Hierdoor kan er dan in overleg met de ouders, snel afgestemd worden. 
Op deze manier voorkomen we dat er partijen langs elkaar heen werken en bezig zijn met alleen hun 
eigen plan.  
 
Meer informatie, en de folder over Zorg voor Jeugd vindt u op http://groningen.zorgvoorjeugd.nu/    
Uiteraard kunt u met al uw vragen ook altijd contact zoeken met de school, met de partners van het 
CJG, zoals het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in de school.  
 
Veiligheid 
Men zegt wel dat veiligheid enkel een kwestie is van goed organiseren. Door te zorgen voor een veilige 
omgeving en het aanleren van veilig gedrag in combinatie met voldoende toezicht, kunnen kinderen dat 
doen, wat ze horen te doen namelijk zorgeloos spelen, leren en zich zo ontwikkelen. Veilige scholen zijn 
dus scholen waar leerlingen, ouders en leerkrachten veilig zijn en zich ook veilig voelen. Maar dat houdt 
ook in dat er op school alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat kinderen / volwassenen elkaar 
pesten of discrimineren.  
Om deze twee kanten van veiligheid, dus zowel de fysieke als de sociale veiligheid, te bevorderen en te 
waarborgen zijn de volgende afspraken gemaakt, c.q. voorzieningen getroffen: 
- Er zijn bij de school  twee  speelplaatsen, n.l. voor de leerlingen van de groepen 1-2  (kleuters) 

en  voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. 
- Elk half jaar wordt er een pleinwachtrooster opgesteld waarin het toezicht tijdens de pauzes 

wordt geregeld. Regelmatig vindt er evaluatie plaats tijdens teamvergaderingen 
- Aan het begin van het schooljaar worden de school- en klassenregels besproken en vastgesteld 

(zie bijlage 1). Hierop kunnen we elkaar aanspreken. Aan het eind van het schooljaar worden 
deze regels geëvalueerd. 

- Regelmatig vindt (directie/verkeersouder) overleg plaats met  3VO en de gemeente 
Stadskanaal  m.b.t. verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving en de bereikbaarheid van 
de school 

- Door de relatief  korte middagpauzes zijn de begin- en eindtijden van de schooldagen een 
kwartier later en eerder dan op de meeste andere basisscholen. Het is dan rustiger op de weg 
en dit bevordert de verkeersveiligheid voor de leerlingen. 

 

Ook zijn er de volgende regelingen en protocollen: 
- Leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien; jaarlijkse afname). 
- Klachtenregeling  

- Veilig op School (Centraal Nederland /GPC) 
- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en  Plan van Aanpak (inclusief BHV) 
- Schoolnoodplan incl. ontruimingsplan  

- Gebruiksvergunning Gemeente Stadskanaal  

- Gedragscode  (zie bijlage schoolgids) 

- Pestprotocol  
- Protocol toelating en verwijdering leerlingen  

- Haal- en brengregels (verkeersprotocol) 
 
Kortom: Om een veilige school te kunnen zijn, werkt de school samen met ouders (schoolcommissie), 
contactpersoon en derden aan bevordering en borging van een veilige school(omgeving). 
 
Gegevensuitwisseling en privacy 
Gegevens en de uitwisseling daarvan kunnen positief bijdragen aan goed onderwijs en aan 
gebruiksgemak. Daarbij moet de privacy van gebruikers – zowel leerlingen als leerkrachten – zijn 

http://groningen.zorgvoorjeugd.nu/
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gewaarborgd. Als school houden wij de regie over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere 
partijen. Gegevens worden alleen verstrekt met een specifiek en welomschreven doel (‘doelbinding’), en 
dan ook niet meer gegevens dan voor dat doel nodig is (‘dataminimalisatie’). Dit geldt voor het gebruik 
van digitale onderwijsprogramma’s  en het leerlingadministratieprogramma ParnasSys. 
De uitwisseling van gegevens vindt plaats via Basispoort.  Basispoort maakt gebruik van de volgende 
gegevens van leerlingen en zijn of haar school:  

 voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht  

 leerlingkey, groepskey(codes/sleutels die de school heeft gegeven aan een bepaalde leerling 

en groep), groepsnaam, jaargroep,  

 BRIN (Het Basisregistratie Instellingen nummer van een school)  

 Basispoort ID (aangemaakt door Basispoort)  

Deze gegevens worden uitgewisseld met Basispoort en zijn centraal beveiligd. En deze beveiliging is 
continue. 
Voor onze school wordt in het kader van informatie over het reilen en zeilen van de school gebruik 
gemaakt van foto’s van kinderen en van groepen. Indien ouders hier bezwaar tegen hebben dan dienen 
zij dit kenbaar te maken bij de school. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. 
De school verstrekt geen adresgegevens van groepen aan derden zonder toestemming van de ouders.  
 

Pestprotocol 
Er is op school een zgn. pestprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school. Het protocol heeft als doel: 
alle leerlingen van de school voelen zich in hun basisschoolperiode veilig, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen.  
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen – als er zich een 
ongewenste situatie voordoet – elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. 
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om te 
leven naar Gods wil en zo ook met veel plezier naar school te gaan! 
Hieronder de regels uit dit protocol die op school gelden in alle groepen: 
- Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden. 
- Kom niet aan een ander als die ander dat niet wil. 
- We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. 

- Als je kwaad bent, ga je niet slaan, schoppen of krabben. Probeer  eerst samen te praten. Ga 
anders naar de meester of juf. 

- Niet: klikken!  

- Wel: aan juf of meester vertellen als er iets gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk vindt. 
- Vertel het je meester of juf wanneer je zelf of een ander wordt gepest. 
- Ook als pester blijft doorgaan: vertel het aan meester of juf !  

- Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten ! 
- Word je gepest, praat er thuis ook over. Je moet het niet geheim houden. 

- Uitlachen, roddelen, dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed. 
- Niet aan de spullen van een ander zitten. 

- Luisteren naar elkaar. 
- Een ander niet op het uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden. 
- Nieuwe kinderen zijn welkom op onze school. 

- Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten is beslist 
niet toegestaan. 

- Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer 
vergeven en vergeten. 
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Vertrouwenspersoon en klachtenregeling 
Er  een vertrouwensgroep voor alle scholen van de vereniging. Vertrouwenspersonen zijn het 
aanspreekpunt voor een ieder die in het kader van de school wordt gehinderd door ongewenste 
intimiteiten (zowel fysiek, verbaal als non-verbaal). Een vertrouwenspersoon hoort het verhaal, biedt 
ondersteuning bij een eventuele klachtenprocedure bij een onafhankelijke klachtencommissie en helpt 
desgewenst zoeken naar passende hulpverlening. Zowel klager als aangeklaagde kunnen bij hem/haar 
te rade gaan. Voor afhandeling van klachten zal gehandeld worden volgens de LVGS klachtenregeling. 
 
Klachtenregeling 
Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, 
om leerkrachten, om commissieleden of om vrijwilligers, alle mensen die bij de school zijn betrokken 
hebben sinds 1 augustus 1998 de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Natuurlijk kunnen heel wat 
problemen binnen de school zelf worden opgelost. Dit verdient ook de voorkeur. Pas in uitzonderlijke 
situaties wordt een klacht ingediend bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie. 
Bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer kan direct 
contact met de vertrouwenspersoon gelegd worden. Op elke locatie binnen het verband van de 
VGPONN is een contactpersoon aanwezig om daarbij behulpzaam te zijn. Contact- en 
vertrouwenspersonen kunnen overigens ook bij andere klachten behulpzaam zijn. Doel van de 
klachtenregeling is dat de school op eenvoudige wijze signalen ontvangt om het onderwijs en de goede 
gang van zaken op school te verbeteren. 
 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
kunnen worden afgehandeld. Pas als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of 
afhandeling binnen de school gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, zal een beroep gedaan 
worden op de klachtenregeling. 
De klachtenroute zoals gehanteerd binnen Noorderbasis kunt u als bijlage vinden in deze schoolgids. 
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Leerkrachten 
 
Samenstelling schoolteam 
Het schoolteam bestaat uit een locatiedirecteur, groepsleerkrachten, een IB-er en een klassenassistent. 
Het schoolteam wordt gevormd door de volgende personen:  
 Locatiedirecteur  mw. J. Vredeveld-Huiskes      
 Groepsleerkrachten  mw. A.F. v.d.Helm 1/2 
    mw. M. Leffers 1/2 
    mw. G.H. Lopers 3/4 
    mw. N Boekhold 5/6 
    dhr. J. van Dijk 7/8 
                                                    mw. A. Stuursma 7/8, 5/6 
 Klassenassistent  mw. E. Kompagnie   
 Interne begeleider  mw. N. van Luit 
 Administratief medewerker mw. M. Becker-Jager  
     

Taakverdeling 
In goed overleg hebben we de schooltaken en verantwoordelijkheden die er naast het lesgeven van 
elke dag zijn, onderling verdeeld: een onderdeel van het personeels- en taakbeleid op de school.  Van 
belang, ook voor het onderwijs aan de groep, is immers ook het plezier, waarmee niet alleen elke 
leerling, maar ook elke leerkracht zijn of haar werk doet. 10% van de werktijd van een leerkracht wordt 
besteed aan schooltaken. 
 
Scholing leerkrachten  
Het onderwijs is altijd in beweging. Leerkrachten zullen dan ook elk jaar zich laten bij- en nascholen 
d.m.v. cursussen en het bijwonen van studiedagen.  
In het komend jaar zullen bepaalde teamleden netwerkbijeenkomsten bijwonen zoals dat van de 
bovenschoolse Intern Begeleiders en dat van de  locatiedirecteuren. De bedrijfshulp-verleners zullen 
weer een herhalingscursus volgen. Ook zullen er enkele kortlopende cursussen in verenigingsverband 
worden aangeboden.  
       
Ieder personeelslid mag 10% van zijn/ haar werktijd besteden aan deskundigheidsbevordering. De rest 
van de verdeling ziet er als volgt uit: 10% schooltaken,  56% lesgevende taken en 24% lesverwante 
taken. 
 
Waar werken we aan 
Elk jaar wordt op school een jaarplan geschreven, waarin we aangeven op welke punten we het 
onderwijs willen verbeteren. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van het schoolplan. Het schoolplan 
wordt eens per 4 jaar bijgesteld en dit is gerealiseerd in juli 2015. Mochten trends of signalen, uit 
bijvoorbeeld de analyses die we elk half jaar maken van de opbrengsten van de Cito toetsen, aanleiding 
geven tot een bijstelling van de schoolontwikkeling dan nemen we dat op in het jaarplan. De 
schoolontwikkeling is immers een dynamisch gebeuren. We gaan als team aan de slag met 
hoogbegaafdheid en de inzet van ICT.  
 
Binnen onze vereniging worden cursussen aangeboden dit schooljaar met de volgende onderwerpen: 

 Toekomstig gericht onderwijs 
 Actief in de kring (groep 1-4) 
 Lastig gedrag voorkomen en hanteren 
 Didactische inzet van ICT 
 Hoogbegaafdheid specialist 
 Leerlijnen rekenen          
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Ouders 
 
Ouderparticipatie 
We huldigen het principe ‘de school is van de ouders’. Ouders hebben in het verleden een vereniging 
opgericht om een gereformeerde basisschool te kunnen starten. De verdere verantwoording voor 
stichting en instandhouding legden ze in handen van het bestuur. De dagelijkse invulling van het 
onderwijs werd en wordt toevertrouwd aan de directie en het team.  
De kinderen vormen de levende schakel tussen school en thuis, tussen leerkrachten en ouders. Elke 
dag komen ze immers thuis met hun verhalen: de school is een belangrijk deel van hun leven. 
Daarnaast is het een feit dat ouders een deel van hun opvoeding- en onderwijstaak neerleggen bij het 
schoolteam. We hoeven hier dus niet breed uit te meten, hoe groot het belang is van de betrokkenheid 
van de ouders bij het doen en laten van hun kinderen in de school. Dat mag voor ieder duidelijk zijn.  
Ook hebben ouders inspraak in het schoolgebeuren via verschillende commissies. Al die commissies 
bestaan uit ouders van schoolgaande kinderen. Ook op ouderavonden is er ruimte voor overleg en 
verstrekking van informatie. Ook door middel van een open morgen willen we de ouders meer bij het 
schoolwerk betrekken. 
 
Schoolcommissie en Medezeggenschapsraad 
Het doel van de schoolcommissie is de betrokkenheid bij de school te bevorderen van ouders, van 
leden van de vereniging en van de kerkelijke gemeenten binnen het voedingsgebied van de school. 
Hiervoor heeft de commissie regelmatig, maar tenminste 5x per jaar overleg met de lokale directie. 
 Leden schoolcommissie en MR 
-  E. Moorlag oudergeleding MR/lid SC   
- A. Korte oudergeleding MR/lid SC 

- B. Kwant: lid SC 
- A. Meems: lid SC, secretaresse 

- A..Stuursma: teamlid, personeelsgeleding MR 
- R. van der Helm: teamlid, personeelsgeleding MR 

De schoolcommissie en MR vergaderen gezamenlijk zes keer per jaar. De locatiedirecteur woont als 
adviseur de vergaderingen bij. De adresgegevens van de leden staan in het Feiten, namen en data 
boekje. 
 
 Doel en taken Medezeggenschapsraad (MR) 

1. Bespreken algemene gang van zaken in de school 
2. Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school 
3. Waken tegen discriminatie 

 
Betreffende verschillende schoolzaken heeft deze commissie advies- of  instemmingsrecht. (ex art. 18 
Wet Medezeggenschap Onderwijs). De raad bestaat uit tenminste 4 personen, 2 vertegenwoordigers uit 
de ouders, 2 vertegenwoordigers uit het onderwijzend personeel. 
 
De schoolcommissie denkt en praat mee over allerlei schoolzaken en heeft vooral als taak het vergroten 
van de ouderbetrokkenheid op school.     
 
Ledenraad      
Binnen de vereniging Noorderbasis is een ledenraad ingesteld met ingang van juni 2017. Van elk van 
de 33 scholen worden leden van de vereniging  afgevaardigd.  Het model met eens per jaar een 
ledenvergadering bleek niet meer te werken. Vandaar dat vanuit het bestuur de ledenraad is ingesteld 
met als hoofdtaak de betrokkenheid van de afzonderlijke scholen en het bestuur te stimuleren en te 
onderhouden. Vanuit de MR zijn ouders bij deze deelraad betrokken.  
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Contributie en ouderbijdrage  
De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en kan niet eenzijdig door de school worden opgelegd. De ouders die 
willen betalen krijgen hiervoor een acceptgiro. In dit bedrag zit geld voor de schoolreisjes, traktaties 
rondom Kerst, Pasen, Pinksteren, Sinterklaas en traktaties rondom bijzondere gebeurtenissen zoals 
voorleesontbijt ed. Wij betalen hier dus activiteiten mee die niet door de overheid worden betaald. 
Zonder deze bijdrage kunnen wij bovengenoemde zaken niet uitvoeren.  
 

1 schoolgaand kind € 37,50 

2 schoolgaande kinderen € 66,00 

3 schoolgaande kinderen € 89,50 

4 schoolgaande kinderen € 108,00 

 
De ouderbijdrage wordt door de MR jaarlijks vastgesteld. U kunt bezwaar maken tegen de 
ouderbijdrage via de MR of via de klachtencommissie. Het betalen van deze bijdrage is niet van invloed 
op het toelaten van leerlingen.  Algemene regel hierbij: wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met de 
ouderbijdrage. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u een  formulier ouderbijdrage invullen en kunnen we dit 
op school bespreken en vastleggen. 
 
De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging is vastgesteld op €37,50 
Als u lid bent ontvangt u hiervoor een acceptgiro in de maand maart. 
 
Activiteitencommissie 
Naast de schoolcommissie kennen we ook een activiteitencommissie.  Deze commissie  staat de 
schoolcommissie en het schoolteam ter zijde, bij veel zaken die direct of indirect met het onderwijs te 
maken hebben. De namen en adresgegevens van de leden staan in de bijlage van de schoolgids.  
    
Verkeerswerkgroep 
Het doel van de verkeerswerkgroep is de verkeersveiligheid op de route naar en in de omgeving van de 
school te verbeteren, waar nodig in overleg met de gemeente, VVN en verkeers- ouders van andere 
scholen. Verder geven ze informatie over verkeersveiligheid doorgeven aan ouders en worden 
vragen / klachten van ouders m.b.t. verkeer behandeld en waar mogelijk aangepakt. De werkgroep 
werkt in overleg met het schoolteam aan het jaarlijkse aanbod verkeerslessen.  Adressen vindt u in de 
jaarlijkse bijlage bij de schoolgids. 
  
Informatie voor de  ouders 
Naast de hierboven genoemde actieve betrokkenheid van ouders in besturen en commissies, kunnen 
we hier ook noemen de informatie die u als ouders van de school kunt verwachten. We noemen: 
  
De schoolgids 
De schoolgids - die u nu in handen hebt - is de voortzetting van het jaarlijks informatiebulletin, zoals de 
school dat sinds de invoering van het basisonderwijs in 1985 elk jaar verspreidde onder de ouders en 
leden van de schoolvereniging. Gezien de omvang en gezien het feit dat de schoolgids echt wel 
specifiek bedoeld is voor ouders van leerlingen plaatsen we deze op de website van de school. Alleen 
nieuwe ouders ontvangen een papieren versie.  
 
Feiten, namen en data 
Zo heet de bijlage bij de schoolgids. Alle van belang zijnde feiten etc. hebben we daarin voor u op een 
rijtje gezet. U ontvangt dit  boekje aan het eind van het schooljaar of in augustus bij het begin van de 
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nieuwe cursus (of bij inschrijving). In deze schoolgids wordt regelmatig voor namen en adressen 
verwezen naar dit  boekje.  
 
Piet Prins Praat 
Om de twee weken krijgt u een informatiebrief via de mail met daarop vermeld de algemene informatie 
verzorgd door de locatiedirecteur en nieuws uit de groepen. Op maandagen na een vakantie is er geen 
informatiebrief. 
  
Briefjes via de leerlingen  
En dan zijn er ook altijd wel zaken die de aandacht van de ouders verdienen, vaak speciaal voor 
leerlingen uit één bepaalde groep. Ook dit ontvangt u per mail. Moeten ouders uit meerdere groepen 
worden geïnformeerd en verschijnt er in die week geen weekpraat, dan wordt deze informatie Piet Prins 
Praat tussendoor genoemd.  
 
Contacten  school – ouders 
 
Spreekuur 
Een officieel spreekuur kennen we niet. Maar als u een leerkracht wilt spreken, neem dan even contact 
met hem/haar op. Schroom niet, een afspraak is dan meestal gauw gemaakt! Dit geldt uiteraard ook als 
u met de locatieleider een gesprek wilt. 
 
Ouderavond 
Eenmaal per schooljaar wordt er een ouderavond gehouden. Op deze avond worden o.a. de nieuwe 
leden van de activiteitencommissie gekozen, terwijl door het schoolteam of een deskundige van buiten 
de school een onderwerp aan de orde wordt gesteld. Over datum, plaats en tijd wordt u via de Piet Prins 
Praat op de hoogte gebracht. 
 
Informatieavond begin schooljaar 
Meer specifieke groepsinformatie willen we u geven op de informatieavond aan het begin van het 
schooljaar. Deze avond beleggen we elk jaar. 
 
Rapporten, spreekavonden 
Aansluitend op het meegeven van de rapporten aan de kinderen houden we ook in dit schooljaar weer 
twee zgn. spreekavonden. U kunt dan gedurende 15 minuten met de groepsleerkracht spreken over de 
voortgang van uw kind. U wordt hiervoor ingeroosterd.  
 
Spreekavond ouders leerlingen groep 8 
In februari hopen we weer één of meer spreekavonden te houden voor de ouders van deze leerlingen 
i.v.m. advisering voor het vervolgonderwijs. De ouders van de leerlingen worden hiervoor uitgenodigd. 
Nu de Cito eindtoets pas in april wordt afgenomen kan er in de maand mei een heroverweging 
plaatsvinden i.v.m. de advisering voor het vervolgonderwijs. Dit gebeurt uiteraard alleen als de uitslag 
van deze eindtoets niet overeenkomt met het schooladvies. 
  
Open morgen 
Tenslotte noemen we de open morgen. U mag dan in de klas van uw kind lessen bijwonen. U bent van 
harte welkom en krijgt een uitnodiging via de Piet Prins Praat. Er mogen op die morgen geen kleine 
broertjes of zusjes worden meegenomen. Dit stoort teveel tijdens de lessen. 
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Hulp ouders  
Aan het begin van het schooljaar kunt u een inschrijflijst verwachten, waarop u kunt aangeven op welke 
manier u de school kunt helpen bij zaken als: begeleiding en hulp bij sporttoernooien, schoolreisjes, 
excursies, schoolkamp, avondvierdaagse, vieringen, projecten, leesactiviteiten of crea-activiteiten. 
 
Pleinwacht 
Zowel bij groep 1-2 als bij groep 3-8 wordt er in de middagpauze pleinwacht gelopen door geschoolde 
ouders. Alle ouders worden in principe ingeroosterd en alle ouders betalen een vast bedrag per jaar 
voor het overblijven. Dit bedrag kunt u terugverdienden; per keer dat u op het plein bent ontvangt u € 5,-
Voor het overblijven gelden de volgende bedragen: één kind € 80,-  twee kinderen € 100,- en drie of 
meer kinderen € 120,- per jaar.  
De bijdrage voor ouders die pleinwacht lopen  is respectievelijk € 50,- ,€ 70,- en € 90,- per jaar. 
 
Ook in het afgelopen schooljaar konden alle bovenstaande activiteiten dankzij uw medewerking 
doorgaan. Velen meldden zich vorig jaar aan via het inschrijfformulier. We hopen dat we ook in het 
komende schooljaar  weer op uw inzet kunnen rekenen. 
 

De positie van ouders in zorgtrajecten 
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Daarom zijn 
goede contacten en informatie uitwisseling tussen leerkracht en ouders noodzakelijk. Ieder brengt zijn 
eigen kennis en ervaring in.  
 
De school geeft leerlingen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk aangepaste begeleiding. Dat 
geldt ook voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke handicap die op de school zijn 
toegelaten. Verwijzing naar een speciale basisschool vindt minder snel plaats dan voorheen. Hoe zit het 
nu met de betrokkenheid en de positie van ouders als hun kind extra aandacht en zorg nodig heeft. 
Wanneer worden de ouders ingeschakeld? Wanneer moeten zij bij voorgestelde zorgmaatregelen hun 
instemming verlenen? Hoe kunnen zij eventueel bezwaar aantekenen tegen wat er door anderen over 
hun kind is besloten?  
 
Zorg op maat 
Als een leerling achterblijft in zijn ontwikkeling of opvalt door zijn gedrag, brengt de school de situatie 
zoveel mogelijk in kaart. De groepsleerkracht en ib-er overleggen met collega’s over de gewenste 
maatregelen. Zo nodig worden testen of observaties uitgevoerd altijd in overleg met de ouders. 
Eventueel wordt een hulpplan opgesteld. Alle gegevens die op deze manier over een leerling worden 
verkregen worden verzameld in een leerlingendossier. 
 
De positie van ouders bij: leerlingbespreking 
Als gedrag of leerresultaten van een kind daartoe aanleiding geven, overleggen de leerkracht en ib-er 
met enkele collega’s of het hele team over de gewenste aanpak. De leerlingbespreking zal leiden tot 
afspraken over extra begeleiding door één van de leerkrachten of de klassenassistent. De uitkomsten 
worden aan de ouders meegedeeld. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek. 
 
Opstellen van een hulpplan 
Als de bespreking van de leerling leidt tot het opstellen en uitvoeren van een hulpplan, is overleg met 
ouders wettelijk verplicht.  
- Ouders worden betrokken bij onderzoek en besprekingen die gericht zijn op het ontwikkelen 

van een hulpplan. 
- Ouders krijgen een afschrift van het hulpplan.  
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- Als bij het opstellen en uitvoeren van een hulpplan externe deskundigen  worden ingeschakeld 
voor het doen van onderzoek of observaties, is toestemming van de ouders vereist. 
 
 

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

 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 en sub regio 
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Noorderbasis. 
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het 
Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier sub regio’s.  
Onze school hoort bij sub regio Zuidoost.  De besturen in iedere sub regio werken nauw samen met de 
andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en 
expertise met elkaar te delen. 
 
Onderwijs, passend bij iedere leerling 
Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste 
op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke 
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel 
opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.  
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 of in de sub regio 
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. 
 
Speciaal (basis)onderwijs 
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. 
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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 20.01 heeft een eigen website: 
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/ 
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.  
 
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. 
U bent van harte welkom contact op te nemen. 
 
Verwijdering 
Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan 
om herhaald wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een 
goede gang van zaken ernstig belemmert. 
De beslissing over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag  (het 
centraal bestuur). Voordat wordt besloten tot schorsing en/of verwijdering hoort het bevoegd gezag de 
betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het 
bevoegd gezag ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Indien 
aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling 
waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden 
overgegaan.  
- De school moet eerst het voornemen tot verwijdering kenbaar maken aan de ouders. 
- De ouders kunnen tegen de verwijdering een bezwaarschrift indienen bij het schoolbestuur.  
- Bij een negatieve beslissing kunnen de ouders via een kort geding proberen verwijdering tegen 

te gaan.  
  
Overige rechten en plichten van de ouders 
- Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen de lessen bijwonen en huiswerk leren en maken. 
- Bij noodzakelijk en wettelijk toegestaan schoolverzuim melden zij dit tijdig (voor schooltijd). Bij 

de directie en de administratief medewerker kunt u een formulier krijgen om wettig 
schoolverzuim tijdig aan te vragen. 

- Ouders hebben het recht op inzage in alle documenten die de school over hun kind bewaart of 
ter informatie zendt aan andere onderwijsinstanties. 

 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
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Ontwikkeling van het onderwijs in de school 
  
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
De laatste jaren zijn we bezig met de steeds verdere vernieuwing van het leerlingvolgsysteem (LVS) 
Het systeem dat we hiervoor gebruiken is Parnassys, webbased leerlingvolgsysteem en leerling-
administratie in één. We maken gebruik van landelijk genormeerde Cito toetsen om de ontwikkeling van 
onze leerlingen te volgen. 
 
Verder hebben we het beleid van oktober, november en december leerlingen onder de loep genomen. 
In principe gaan alle kleuters geboren in die maanden het volgende schooljaar naar groep 2 tenzij, na 
gedegen onderzoek, is gebleken dat het voor hun ontwikkeling beter is om in groep 1 te starten.  
 
Ons nieuwe leerlingvolgsysteem geeft ons meer mogelijkheden om oog te krijgen voor de extra zorg die 
aan de kinderen moet worden gegeven om het voor hen mogelijk te maken het onderwijs zo goed 
mogelijk te kunnen volgen. (afstemming) De IB-er werkt nauw samen met de groepsleerkrachten. Het 
schooljaar is in twee zorgperiodes verdeeld  en na elke periode volgen groepsbesprekingen waar alle 
leerlingen worden besproken. Samen worden er afspraken gemaakt en de IB-er zorgt voor planmatige 
uitvoering van de hulpplannen in overleg met de locatiedirecteur. 
 
De kwaliteit van het onderwijs wordt planmatig uitgewerkt in het nieuwe jaarplan 2018-2019. In dit plan 
wordt bij alle doelen gewerkt volgens het systeem van Plan-do-check-act.  
 
Tot slot noemen we ook het werk van de IB en klassenassistent. 
Er zijn op school kinderen met leer, gedrag- en werkhoudingproblemen en kinderen die meer 
aankunnen dan de overige kinderen in hun groep. Aan hen willen we die extra zorg besteden die nodig 
is voor hun ontwikkeling. We doen er dan ook alles aan om hen goed in beeld te krijgen. Nodig voor 
optimale zorg en begeleiding. De IB-er coördineert de leerling-zorg op de school. De klassenassistent 
werkt samen met de groepsleerkracht aan het uitvoering geven van de hulpplannen. 
 
Relatie school en omgeving 
De school staat niet geïsoleerd op een eiland. We hoeven ook niet alles zelf te doen of uit te vinden. Er 
is  samenwerking met andere scholen en instellingen. Allereerst natuurlijk de scholen van onze eigen 
vereniging, de VGPO Noordoost Nederland. Vierwekelijks vindt dan ook overleg plaats tussen de 
locatiedirecteuren op de vergaderingen in het kantoor van de centrale directie in Noordhorn. Maar ook is 
er overleg en samenwerking met scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs (WSNS – Gomarus 
College en Ubbo Emmius). Ook is er in voorkomende gevallen – samen met de andere plaatselijke 
scholen voor bijzonder onderwijs – overleg met de gemeente Stadskanaal (afd. onderwijs en/of 
wethouder).Tenslotte noemen we hier ook de contacten met de PABO’s (plaatsing van stagiaires).  
 
Bekwaamheid leerkrachten 
De wet BIO, beroepen in het onderwijs, regelt de vaststelling van de bekwaamheidseisen van de 
onderwijsgevenden. We willen aan de bekwaamheidseisen voldoen en blijven voldoen.  
 
We werken volgens de principes van EDI. Expliciete Directe Instructie is een bewezen aanpak om de 
leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.  
 
We gebruiken de Kijkwijzer Directe Instructie om als directie een beeld te krijgen van de kwaliteit van 
lesgeven. 
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Video opnamen 
Binnen de school wordt i.v.m. coaching, studie en nascholing  regelmatig gebruik gemaakt van 
videobeelden. Bij de opnamen gaat het in eerste instantie om de leerkracht: hoe geeft zij instructie, hoe 
is het contact met de groep, hoe ondersteunt zij de taalontwikkeling etc. De beelden zijn alleen voor 
intern gebruik en worden na het coaching gesprek vernietigd/gewist. Binnen onze vereniging zijn een 
aantal IB-ers opgeleid tot beeldcoach en kunnen zij worden ingezet voor begeleiding van 
(startende)leerkrachten. 
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Resultaten van het onderwijs 
 
Inleiding 
Allereerst moeten we opmerken dat een school bezig is met kinderen, in al hun verscheidenheid. Er zijn 
bovengemiddelde en  minder goede groepen. En dan kijken we vaak naar de leerresultaten op school 
en de prestaties van die leerlingen bij het vervolgonderwijs.  
Uiteraard heeft dit alles allereerst te maken met het verstand, met de gaven, die de leerlingen kregen 
van onze God en Vader. En dan zijn er verschillen. En dat zal ook zo blijven. Zelfs als we het 
leerlingvolgsysteem op en top hebben ingevoerd. Ook al wordt er nog zoveel zorg geboden door de 
leerkracht. Want de vraag is uiteraard: Hebben de leerlingen gewerkt met de gaven, die ze van de Here 
ontvingen? 
  
Algemeen 
Op onze school vinden we het belangrijk goed zicht te houden op de resultaten van het onderwijs, ook 
al zijn die niet allemaal even goed te meten. In dit hoofdstuk geven we aan welke middelen we daarvoor 
inzetten, wat de resultaten zijn en wat we ermee kunnen. 
 
Middelen 
Voor het bepalen van de onderwijsresultaten gebruiken we de volgende 
instrumenten: 
- In de eerste plaats gebeurt dat door de dagelijkse begeleiding van de 

kinderen bij het onderwijsleerproces. De leerkracht observeert 
voortdurend of er sprake is van bedoelde ontwikkeling en stemt het 
dagelijks onderwijsaanbod zoveel mogelijk daarop af. Het gaat daarbij 
niet alleen om cognitieve, maar om de totale ontwikkeling van het kind. 
Dit is het belangrijkste instrument voor een goede voortgang van het 
onderwijs. 

- In de tweede plaats wordt regelmatig d.m.v. observatie-instrumenten 
en/of toetsen uit de methode vastgesteld in hoeverre de leerlingen de 
aangeboden leerstof beheersen. Op basis daarvan besluit de leerkracht welke leerlingen voor 
een bepaald vak nog aanvullend onderwijs nodig hebben. 

- In de derde plaats maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat betekent dat we als 
regel 2x per jaar de resultaten meten met landelijk gestandaardiseerde toetsen. Dat biedt de 
mogelijkheid de onderwijsresultaten van de leerling, de groep en de school te vergelijken met 
landelijke gemiddelden. Ons LVS biedt dus een objectieve manier om het resultaat van het 
gegeven onderwijs te bepalen. Ook de onderwijsinspectie gebruikt die resultaten om uitspraken 
te doen over de opbrengsten van het onderwijs op onze school. 

- In de vierde plaats is de eindtoets in groep 8 ook een graadmeter van het geboden onderwijs op 
onze school. Ook de uitstroom naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs is 
daarvoor een indicator. 

 
Wat kunnen we ermee? 
De dagelijkse begeleiding en de toetsen uit de methode leveren m.n. aan de leerkracht belangrijke 
informatie voor de afstemming van het onderwijs voor ieder kind. Het levert ook bouwstenen voor de 
rapporten die de ouders 2 keer  per jaar ontvangen. Het LVS biedt de leerkracht eveneens relevante 
gegevens daarvoor. De vergelijking met eerdere resultaten van het kind is daarbij belangrijker dan de 
vergelijking met landelijke gemiddelden. Deze gegevens zijn voor de ouders op school ter inzage. Ook 
op de spreekavonden kunnen ze dienen als uitgangspunt van het gesprek over de voortgang van de 
leerlingen. Nogmaals, de resultaten zijn niet alleen afhankelijk van het gegeven onderwijs. Ze worden 
mede bepaald door de capaciteiten van de kinderen, de leerlingenpopulatie en de thuissituatie. Toch 
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willen we u informeren over de resultaten. Op die manier willen we als school ook verantwoording 
afleggen. Ouders hebben er recht op te weten wat de school in dit opzicht weet te realiseren, als ook 
wat de school met die gegevens doet. 
 
Er is meer 
De resultaten waarover we hierna informeren gaan slechts over een deel van het onderwijsleerproces. 
Dit relativeert de waarde ervan. Er zijn namelijk veel wezenlijke zaken die zich slecht in getallen laten 
uitdrukken. Denk aan de geloofsontwikkeling, aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aan de creatieve 
ontwikkeling etc. Het onderwijs op onze school beperkt zich niet tot het leren lezen, schrijven en 
rekenen. We willen als school een belangrijke bijdrage leven aan de toerusting van de kinderen tot hun 
levenstaak. En voor informatie in dat opzicht bent u aangewezen op gesprekken met de leerkrachten en 
uw eigen kinderen. 

 

 

Leervorderingen van de kinderen 
De vorderingen van de leerlingen volgen we op de volgende manier: 
 Toetsen Cito/LVS 

 

Taal voor kleuters Groep 1 en 2 

Rekenen kleuters Groep 1 en 2 

Technisch lezen Groep 3 t/m 6 

Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8 

Spelling Groep 3 t/m 8 

Rekenen Groep 3 t/m 8 

Eind toets Groep 8 

 
 Methodegebonden toetsen 
   

Veilig Leren Lezen Groep 3 

Taal op Maat Groep 4 t/m 8 

Pluspunt Groep 3 t/m 8 

Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8 

 

Resultaten leerlingvolgsysteem 
We maken gebruik van de toetsen die zijn ontwikkeld door het centraal instituut voor toetsontwikkeling 
(CITO). De uitslag van elke toets wordt omgezet in de score A, B, C, D of E. Daarin wordt de toetsscore 
vergeleken met de landelijk gemiddelde score. Hieronder vermelden de betekenis van deze scores en 
welk percentage leerlingen en scholen deze resultaten gemiddeld behalen. 
 
 A – goed tot zeer goed   25% van de leerlingen of scholen 
 B – ruim voldoende tot goed  25 % van de leerlingen of scholen 
 C – matig tot ruim voldoende  25 % van de leerlingen of scholen 
 D – zwak tot matig   15 % van de leerlingen of scholen 
 E – zeer zwak tot zwak   10 % van de leerlingen of scholen 
 
Deze niveauaanduiding is zowel bruikbaar op leerlingenniveau als op groepsniveau. De scores van de 
leerlingen liggen ter inzage op de spreekavonden en kunt u meekijken via het ouderportaal van 
Parnassys. In dit hoofdstuk doen we uitspraken op groepsniveau, waardoor we het resultaat op onze 
school kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden. Onderstaand schema spreekt voor zichzelf. 
Opgemerkt moet worden dat er steeds twee toetsmomenten zijn, uitgezonderd in groep 1/2 en  8. Dan 
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is er geen toetsmoment aan het einde van het schooljaar. In ons nieuwe leerlingvolgsysteem maken we 
gebruik van niveauwaarden bij de resultaten. In onderstaand schema zijn die waarden te lezen. 
 

Niveauwaarde 
Naast bovenstaande aanduiding wordt er sinds kort ook gewerkt met een niveauwaarde. Deze 
niveauwaarde geeft nog beter aan hoe een kind een toets gemaakt heeft. Een kind kan bijvoorbeeld de 
eerste keer op een toets een hoge B score gehaald hebben en de tweede keer een lage B score. U als 
ouder ziet dan alleen een B, terwijl de leerling toch achteruit gegaan is. Met de niveauwaarde wordt dit 
probleem ondervangen. Het kind heeft dan de eerste keer bijvoorbeeld een 3,9 gescoord en de tweede 
keer een 3,2.Nu is het verschil duidelijk te zien. Hiernaast staat een vertaling van de toetsscores naar 
de niveauwaarden: 

 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 

Toetsscore Niveauwaarde 

A Tussen 4 en 5 

B Tussen 3 en 4 

C Tussen 2 en 3 

D Tussen 1 en 2 

E Tussen 0 en 1 

Spelling 

jaar Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 M E M E M E M E M E  

14/15 4.2 4.3 4.5 4.3 2.9 2.4 4.3 4.1 4.6 4.1 4.3 

15/16 4.1 4.1 4.3 4.1 4.6 4.6 2.8 3.7 4.5 4.1 4.5 

16/17 4.1 4.1 2.5 4.0 4.1 4.1 3.4 4.1 4.1 4.1 4.1 

17/18 4.1 4.2 4.0 3.6 1.5 1.5 2.4 4.0 2.5 4.2 2.0 

Technisch lezen 

jaar Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 M E M E M E M E M E  

14/15 3.9 3.9 4.6 4.4 4.1 3.8 4.1 3.9 3.8 3.1 4.2 

15/16 3.9 4.0 3.6 3.9 4.6 4.8 4.2 4.1 4.3 4.1 4.0 

16/17 2.4 2.8 2.4 2.5 2.4 3.6 4..4 4.3 4.1 4.1 4.2 

17/18 0.9 3.3 0.5 2.4 3.3 4.0 2.7 4.4 5.0 5.0 5.0 

Begrijpend lezen 

jaar Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 M E M E M E M E M E  

14/15   4.3 4.1 4.1  4.3  4.3  4.5 

15/16   4.2 4.3 3.0  2.4  4.6  4.1 

16/17   4.0 4.0 4.2 3.8 3.2 3.6 4.1  4.4 

17/18   4.2 4.2 4.0 4.3 4.0 4.2 4.3 3.1 3.6 

Rekenen 

jaar  Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

  M E M E M E M E M E  

14/15  4.4 4.0 4.4 4.4 1.6 1.9 4.2 4.4 4.2 4.5 4.3 

15/16  4.5 4.3 4.0 3.6 4.0 4.3 1.5 3.0 4.4 4.5 4.2 

16/17  4.2 4.1 4.3 4.1 3.9 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 

17/18  4.5 4.2 4.2 3.9 3.5 3.0 4.2 4.3 3.6 4.2 2.1 
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Resultaten schooleindonderzoek en uitstroom  voortgezet onderwijs 
De leerlingen van groep 8 namen ieder jaar deel aan de landelijke eindtoets van het CITO. 
We hebben sinds 2017 gekozen voor een andere eindtoets namelijk Route 8. Dit is een adaptieve, 
digitale eindtoets eindtoets die leerlingen in één dagdeel kunnen maken. De score van 2017 was 220.9 
en de score van 2018 was 202,6. Bij deze laatste score was het gemiddelde onder het landelijk niveau. 
Dit paste bij de leerling populatie in deze groep. 
 

  
 
 
  
 
 

 
 

 
SV = Studievaardigheden WO = Wereldoriëntatie  

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jaar onderdelen CITO toets 
SV=Studievaardigheden 

totaalscore landelijk gemiddelde  

 Taal Rekenen SV WO   

13/14 75,5 71 72,6 72,3 536,8 535,4 

14/15 110.8 69.8 - 73,8 542.6 535.2 

15/16     537.3 535.1 

jaar leerlingen VMBO   HAVO/VWO 

  basis kader theoretisch  

  % % % % 

13/14 15 13,3 6,7 26,6 53,3 

14/15 8 - - 25% 75% 

15/16 12 8.3 16.6 33% 41,6 

16/17 10 10 - - 90 

17/18 10 10 50 - 40 
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Regeling school- en vakantietijden 
 
Schooltijden 
De schooltijden zijn ongewijzigd t.o.v. het vorig schooljaar. 
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
- 08:45 uur - 12:00 uur 

- 13:00 uur - 15:15 uur 
 woensdag 
- 08:45 uur - 12:30 uur 

 
Dagen, waarop de groepen les hebben 
 Groep 1: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 Groep 2 t/m 4: idem + vrijdagmorgen 
 Groep 5 t/m 8: de hele week 
 
Vakanties en vrije dagen  
Herfstvakantie                          maandag 22 oktober tot vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie                           maandag 24 december tot vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie                    maandag 18 februari tot vrijdag 22 februari 2019 
Goede vrijdag/Pasen               vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019 
Meivakantie                             maandag 29 april tot vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaart                              maandag 27 mei tot vrijdag 31 mei 2019 
Pinkstervakantie                       maandag 10 juni 2019                             
Zomervakantie                         maandag 15 juli tot vrijdag 23 augustus 2019  

    
Bestrijding lesuitval 
In principe wordt er geen vrij gegeven bij ziekte of uitval van een leerkracht. De school beschikt over 
enkele vaste invallers, die in voorkomende gevallen de afwezige leerkracht vervangen. In het afgelopen 
jaar moesten we tot twee keer toe een groep leerlingen naar huis sturen i.v.m. ontbreken van invallers. 
 
Schoolverzuim 
Als uw kind de lessen niet kan bijwonen, wordt u geacht dit vooraf bij de school/leerkracht te melden. 
We denken hierbij aan zaken als bezoek arts of tandarts, ziekenhuis of specialist. Ook als uw kind ziek 
is, meldt dit dan even op school: een briefje, een telefoontje of even persoonlijk. Als u telefoneert, doe 
dat dan a.u.b. voor schooltijd dan zijn we niet ongerust. 
 
Extra vakantie? 
Het gebeurt wel eens, dat ouders van leerlingen extra verlof buiten de vastgestelde vakanties vragen. In 
principe kan dit niet worden toegestaan. Een uitzondering kan worden gemaakt als één van de ouders 
door de specifieke aard van zijn/haar beroep niet tijdens de normale schoolvakanties met hun kinderen 
op vakantie kunnen gaan. Ook als er een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat verlof 
binnen de vastgestelde schoolvakantie niet mogelijk is. Dit verzoek moet minimaal twee maanden 
tevoren bij de schoolleiding worden ingediend. U kunt  een formulier voor extra verlof op school krijgen 
bij de administratief medewerker of de directie. Uw aanvraag wordt dan behandeld. 
 
Ander extra verlof kan worden verleend 
- Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden. 
- Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag. 
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- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten voor ten hoogste 1 dag ( 2 
dagen buiten woonplaats belanghebbende). 

- Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten (in overleg met schoolleiding) bij 
overlijden van bloed- en aanverwanten. 

- Bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders voor 1 dag ( 2 dagen buiten de woonplaats). 

- Voor andere - naar het oordeel van de schoolleiding - belangrijke redenen, maar geen 
vakantieverlof. 

 
Een verzoek om extra verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per 
schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend. Voor dit verlof 
dient een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden overlegd, waaruit blijkt dat 
een verlof noodzakelijk is op grond van medische en/of sociale indicatie betreffende één van de 
gezinsleden. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist hierover. 
 
Procedure op school 
U vraagt toestemming aan de schoolleiding en u kunt na goedkeuring zelf aan de leerkracht doorgeven 
wanneer uw kind de school zal verzuimen. In geval van ziekte en/of noodzakelijk arts- of 
specialistenbezoek kunt u volstaan met het informeren van de groepsleerkracht. (zie kopje extra 
vakantie) 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim 
Naast bovengenoemd geoorloofd schoolverzuim bestaat er ook ongeoorloofd schoolverzuim. Eigenlijk  
betreft dat alle andere gevallen. Dit wordt door de school gemeld  aan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Stadskanaal. 
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Namen en adressen    

 
Instantie   adres       telefoon 
School    Piet Prinsschool     (0599) 612564 
    Maarsdreef 22      
    9501 AM Stadskanaal      
 
Locatiedirecteur   A. Vredeveld                                                       (0599) 617153                            
                                             
                                               
 
Activiteitencommissie              Gegevens in: Namen-feiten-data-gids 
 
Schoolcommissie/MR   Per adres:      (0599) 622129 
    Postbus 121 
    9500 AC Stadskanaal      
    
Centrale directie   Kantoor Noordhorn    (0594) 500649 
                                             Industrieweg 22 
                                              9804 TG Noordhorn                                          
         
GGD    Hulpverleningsdienst Groningen 
    Hanzeplein 120               (050)  3674000 
    Havenstraat 5 Veendam    (0598)  694400 
    Postbus 584 
    9700 AN Groningen 
 
Gemeente Stadskanaal  Raadhuisplein 1 
afdeling onderwijs (ocsw) 9501 SZ Stadskanaal    (0599) 631631 
     
Centrum voor Leerlingenzorg Postbus 6     (0594) 500649 
    9800 AA Zuidhorn 
       
Contactpersoon   vacature 
 
      
Vertrouwenspersoon     Dhr. Cees van den Berg    (0598) 394244 
    Borgercompagniesterstraat 104 
    9611 KD Sappemeer 
    ceesvandenberg@home.nl 
  
Commissie van beroep  Kometenstraat 131 
LVGS                                          1223 CJ Hilversum 
    commissievan beroep@ lvgs.nl 
 
Klachtencommissie                     Marinus Postlaan 23 
LVGS                                           8264 PB Kampen 
                                                     klachtencommissie@lvgs.nl 
 
 

mailto:ceesvandenberg@home.nl
mailto:klachtencommissie@lvgs.nl
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bijlage 1 Gedragscode, school- en klassenregels 
 
Inleiding 
De Piet Prinsschool is een gereformeerde school. We stellen dat ieder kind - met eigen gaven en 
talenten - de mogelijkheid moet krijgen zich als uniek schepsel van God te ontwikkelen. Elk kind moet 
zich daarom veilig en geborgen voelen. 
In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. ook 
weten we van elkaar dat we kind van God mogen zijn, door Christus vrijgekocht van de zonde. Daarop 
vertrouwend willen we inhoud geven aan het creëren van veiligheid voor alle mensen in de school. Een 
veilige school is een leefbare school. Aangezien de school ook een pedagogisch instituut is, betekent 
het dat de houding en de manier van optreden van de leerkracht een grote invloed heeft. Die houding 
behoort gekenmerkt te worden door respect. Respect houdt ook in dat er in de omgang grenzen zijn. Dit 
geldt voor de onderlinge omgang tussen leerkrachten, maar ook naar de kinderen. Niemand heeft het 
recht inbreuk te maken op de persoonlijke sfeer van de ander. 
Om dit te realiseren houden we ons aan afspraken, zoals die verwoord zijn in deze gedragscode en de 
school- en klassenregels. De gedragscode spitst zich toe op de leerkracht, de regels op de leerling. 
Allicht kunnen sommige regels soms wat krampachtig overkomen, maar zo moet er niet mee worden 
omgegaan. Gedragsregels beschermen de ander en helpen het kwade voorkomen. 
 
Gedragscode 
Op school moet ieder zich prettig en veilig kunnen voelen. Dan kun je beter leren en werken. Dat geldt 
voor leerkrachten en leerlingen en alle anderen die bij de school betrokken zijn. In een veilige school 
vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. 
We weten dat we allemaal kinderen van God zijn, door Christus bevrijd van de zonde en dat je leeft om 
je naaste lief te hebben als jezelf. 
Daarop vertrouwend willen we inhoud geven aan het creëren van veiligheid voor allen in de school. Een 
veilige school is een leefbare school. De hierop gebaseerde onderstaande gedragscode geldt voor alle 
personeelsleden, invalleerkrachten en vrijwilligers. 
 

Omgang met collega’s 
- Respect 

- we accepteren collega’s zoals ze zijn; de ander is anders dan jij en jij bent anders dan je  collega 
- we respecteren de meningen van collega’s en dringen onze eigen mening niet op 
- we proberen van collega’s te leren 

- we doen ons best samen een team te vormen 
- we praten met collega’s , niet over collega’s 

- we voorkomen negatieve groepsvorming 
 

- Houding 
- We zijn zoveel mogelijk hartelijk en meelevend naar collega’s 

- We streven een open communicatie na 
- We letten op ons non-verbaal gedrag 
- We komen onze afspraken na 

- We vragen en geven feedback 
- We discrimineren niet 

- We maken geen misbruik van macht  
 

- Bij problemen 
- We proberen tegen een collega uit te spreken wat ons dwarszit en geven ook aan waarom het 

ons dwarszit 
- We maken een probleem bespreekbaar voordat het een conflict wordt. 
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Omgang met ouders 
- Respect 

- We hebben een open oor voor ouders, nemen hen serieus en proberen hen te begrijpen 
- We behandelen ouders vriendelijk, correct en duidelijk 
- We moedigen ouders aan in het belang van het kind zo nodig met de school contact op te 

nemen 
 
- Bij problemen 

- We nemen opmerkingen of klachten van ouders serieus en melden deze bij de  locatiedirecteur 
om te bespreken 

- We maken , wanneer daar aanleiding toe is, een afspraak met de ouders 
- We spreken positief over collega’s en over anderen scholen 

- We verwijzen bij klachten over een collega naar die collega 

- We zijn terughoudend met uitspraken over andere kinderen 
 
Omgang met leerlingen 
- We nemen het kind serieus en proberen het te begrijpen 

- We trachten steeds het kind te geven wat het nodig heeft voor zijn ontwikkeling 
- We proberen het kind te stimuleren en te waarderen 

- We spreken positief over een kind 
- We proberen altijd bij straf de juiste maat te vinden 
- We proberen een kind dat signalen afgeeft die wijzen op ongewenste intimiteiten te helpen           

- We voorkomen problemen aangaande seksualiteit; daarom zijn de onderstaande afspraken als 
gedragsregels naar de kinderen geformuleerd 

 
- Algemeen 
- We maken geen dubbelzinnige opmerkingen, grappen of gebaren 

- Bij onderwijssituaties van een op een zijn we altijd zichtbaar, zo nodig staat de deur open 
- We voorkomen situaties waarin nog een leerkracht met een leerling in de school is 
- Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden niet op schoot genomen(uitzonderingen worden 

besproken in het schoolteam) 
- leerlingen komen niet bij leerkrachten thuis, tenzij de ouders en de leerkracht daarover een 

afspraak hebben gemaakt. 
 
- toezicht in kleed- en doucheruimten 
- leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden niet geholpen bij het aan- en uitkleden en afdrogen  

voor gymnastiek en zwemlessen 
- Vanaf groep 7 komen personeelsleden niet zonder bijzondere reden in de kleedkamer van de 

kinderen, op het moment dat men zich aan het  omkleden is 
- Personeelsleden douchen zich niet in de nabijheid of in het zicht van leerlingen. 

- Buitenschoolse activiteiten (schoolkamp e.d.): hier worden een op een -situaties vermeden.  
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School- en klassenregels 
Algemene regels 

1. We sluiten niemand buiten, want dat we allemaal anders zijn, vind ik alleen maar fijn. 
2. Als we spelen met elkaar, doen we voorzichtig, echt waar! 
3. Als ik niet vloek of scheld, voel ik me pas echt een held. 
4. In de klas is er maar één die praat. Zo zorg ik dat het beter gaat. 
5. Van mij lenen, dat is goed, maar ik vind wel dat je dat vragen moet.  
6. Ik zorg er voor, dat ik niemand stoor. 
7. Als ik het zelf niet kan, vraag ik of iemand mij helpen kan. 
8. We weten het al lang, we zijn netjes en rustig in de gang. 
9. Met hetzelfde gemak, gooi ik rommel in de prullenbak. 
10. Zo is het voor iedereen fijn om op de PPS te zijn. 

 
De regels rond school 

1. ’s Morgens is er vanaf 8.30 uur pleinwacht. Vanaf dan gaan de deuren open en zijn de kinderen 
welkom op school. 

2. Veel kinderen komen op fiets op school. Als je op school komt, stap dan bij het hek af en zet je 
je fiets netjes in het rek. 

3. Je mag voor schooltijd je tas even binnen hangen. Daarna ga je weer naar het plein. 
4. Als het regent in de pauze, mogen de kinderen binnenspelen, als juf of meester het zegt. De 

kinderen doen een spelletje in het lokaal en ook een klein groepje kinderen speelt in de aula. 
Daar zijn de pleinwacht ouders dan te vinden.    

5. Buitenspelen mag alleen op het plein. Als je naar de wc moet in de pauze, vraag het dan aan 
de pleinwacht. Soms krijgt een kind straf van de pleinwacht: hij of zij moet dan even bij de deur 
staan. 

6. Ik ga netjes met een ander en met zijn of haar spullen om:  
- Iedereen van je groep mag meedoen. 
- Het fietsenhok is alleen voor de fietsen. 

- Een ander zijn spullen heel laten. 
- Niet plagen of pesten. 

7. Met de bal spelen mag. Maar alleen met een kleine bal. ’s Morgens voor schooltijd is het heel 
druk op het plein, de kinderen spelen dan niet met een bal.                                                                          

8. Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij en wachten de kinderen tot meester of juf zegt dat we 
naar binnen mogen. 

9. Als de kinderen vanuit de rij, in de klas komen, gaan ze zo snel mogelijk op hun plek zitten en 
beginnen met lezen 

10.  
De pleinwachten zijn om 12.15 uur op school. Zij kunnen dan eerst het pleinschrift lezen in het kamertje. 
Om 13.00 uur eindigt de pleinwachttijd. Dan wordt er door de leerkrachten gebeld. 
Als je op de dag van het pleinwacht lopen niet kunt, neem dan contact op met de pleinwachtcoördinator. 
Altijd eerst contact opnemen met de ouder die pleinwachtcoördinator is. Als zij niet bereikbaar is, neem 
je contact op met de leerkracht die pleinwachtcoördinator is. 
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Bijlage 2 Klachtroute VGPONN  - ouders      
 
“achter elke klacht schuilt een verlangen” 

 
Inleiding 
Communicatie is van groot belang voor het gezond functioneren van een schoolorganisatie. Het is een 
wezenlijk onderdeel van een professionele cultuur en is bepalend voor het schoolklimaat. Om die reden 
heeft communicatie dan ook een hoge prioriteit.  
Goede communicatie kan ervoor zorgen dat er draagvlak is voor de gemaakte keuzes, maar kan kritiek 
of klachten niet altijd voorkomen. Als er sprake is van een klacht of van kritiek, dan willen we dat graag 
horen. Achter elke klacht ligt immers een verlangen van de klager en daarmee is een klacht in feite een 
informatiebron voor verbetering.   
De klachtroute voor het uiten van klachten is wellicht niet voor ieder helder. Dit kan leiden tot frustraties 
bij betrokkenen en tot negatieve beeldvorming van de VGPONN, zeker als de onvrede niet op de juiste 
plek terecht komt en/of op een oneigenlijke manier naar buiten wordt gebracht. Het kan daarnaast ook 
leiden tot een gevoel van onveiligheid bij betrokkenen, omdat men kritiek niet meer durft te uiten, of 
omdat je het gevoel hebt dat er achter je rug om over je gesproken wordt. Dit gevoel van onveiligheid 
willen we graag voorkomen. Een duidelijke klachtroute kan een belangrijke bijdrage leveren aan een 
gezond en veilig schoolklimaat.  

 
Uitgangspunten 
1. Aan ouders wordt gevraagd bij kritiek of klachten deze klachtroute te hanteren. 
2. De kritiek graag concreet en tijdig uiten bij degene die het betreft. 
3. De school wil kritiek en de klager serieus nemen en ervan leren. 
4. We zijn er allereerst op gericht de klager goed te begrijpen. 
5. We spreken binnen de school en VGPONN niet over elkaar, maar altijd eerst met elkaar. 
6. Als het over derden gaat, wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. 
7. De contactpersoon van de school en de vertrouwenspersoon binnen VGPONN, kunnen bij de 

afhandeling van een klacht behulpzaam zijn.  
 
 
Concrete uitwerking als je als ouder kritiek hebt 
Op een leerkracht  
1. Bij kritiek op een leerkracht bespreek je dat eerst met de betrokkene zelf. Belangrijk daarbij is de 

klacht concreet te benoemen.  
2. Als dat naar jouw mening onvoldoende oplevert, zet je de klacht zo volledig en beknopt mogelijk op 

papier. Je geeft dit aan de betrokkene en je vertelt hem/haar dat je hiermee naar de locatiedirecteur 
gaat. De eerste vraag die de locatiedirecteur zal stellen is: weet de betrokkene dat je hiermee bij mij 
komt? Als dat niet het geval is, wijst de locatiedirecteur de klacht terug, want zolang de betrokkene 
niet op de hoogte is, is de klacht niet ontvankelijk. 

3. Als de afhandeling van de klacht door de locatiedirecteur naar jouw mening onvoldoende is, vertel 
je de locatiedirecteur dat je met deze klacht (samengevat op papier) naar de algemeen directeur 
gaat – de locatiedirecteur krijgt een afschrift van hetgeen naar de algemeen directeur gaat. De 
eerste vraag die de algemeen directeur zal stellen is: is de route goed gevolgd en weet de 
locatiedirecteur dat je hiermee naar de algemeen directeur gaat. Als dat niet het geval is, wijst de 
algemeen directeur de klacht terug, want zolang de route niet is gevolgd en/of de locatiedirecteur 
niet op de hoogte is, is de klacht niet ontvankelijk.  

4. Als ook de afhandeling van de klacht door de algemeen directeur naar jouw mening niet toereikend 
is, bestaat de mogelijkheid de klacht schriftelijk neer te leggen bij het bestuur. Hiervan moet de 
algemeen directeur op de hoogte worden gebracht, dus ook van wat schriftelijk naar het bestuur 
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gaat. Het bestuur gaat na of de vereiste stappen in de klachtroute zijn gezet. Als dat niet het geval 
is, wijst het bestuur de klacht terug, want zolang de route niet op de juiste wijze gevolgd is, is de 
klacht niet ontvankelijk. 

5. Als ook dat onvoldoende oplevert, kan een formele klacht worden ingediend bij de landelijke 
klachtencommissie. Ook hierbij moet de algemeen directeur op de hoogte worden gebracht, zowel 
van de actie als van de tekst van de klacht. 

 
Op de locatiedirecteur 
1.  Bij kritiek op de locatiedirecteur bespreek je dat eerst met hem of haar zelf.   Belangrijk daarbij is de 

klacht concreet en volledig te benoemen. 
2. Als dat naar jouw mening onvoldoende oplevert, zet je de klacht zo volledig en beknopt mogelijk op 

papier. Je geeft dit aan de locatiedirecteur en je vertelt hem/haar dat je hiermee naar de algemeen 
directeur gaat. De eerste vraag die de algemeen directeur zal stellen is: weet de betrokkene dat je 
hiermee bij mij komt? Als dat niet het geval is, wijst de algemeen directeur de klacht terug, want 
zolang de betrokkene niet op de hoogte is, is de klacht niet ontvankelijk. 

3. Als ook de afhandeling van de klacht door de algemeen directeur naar jouw mening niet toereikend 
is, bestaat de mogelijkheid de klacht schriftelijk neer te leggen bij het bestuur. Hiervan moet de 
algemeen directeur op de hoogte worden gebracht, dus ook wat betreft de tekst van de klacht. Het 
bestuur gaat na of de vereiste stappen in de klachtroute zijn gezet. Als dat niet het geval is, wijst het 
bestuur de klacht terug, want zolang de route niet op de juiste wijze gevolgd is, is de klacht niet 
ontvankelijk. 

4.  Als ook dat naar jouw mening onvoldoende oplevert, kan een formele klacht worden ingediend bij de 
landelijke klachtencommissie. Ook hierbij moet de algemeen directeur op de hoogte worden 
gebracht, zowel van de actie als van de tekst van de klacht. 

 
Op de algemeen directeur 
1. Bij kritiek op de algemeen directeur bespreek je dat eerst met hem of haar zelf. Belangrijk hierbij is 

de klacht concreet en volledig te noemen. 
2. Als de afhandeling van de klacht door de algemeen directeur naar jouw mening niet toereikend is, 

bestaat de mogelijkheid de klacht met medeweten van de algemeen directeur schriftelijk neer te 
leggen bij het bestuur – de algemeen directeur krijgt een afschrift van de tekst. Het bestuur gaat na 
of de procedure goed gevolgd is. Pas als dat het geval is, neemt het bestuur de klacht in 
behandeling. 

3. Als ook dat naar jouw mening onvoldoende oplevert, kan een formele klacht worden ingediend bij de 
landelijke klachtencommissie. Hierbij moet de algemeen directeur op de hoogte worden gebracht, 
zowel van de actie als van de tekst van de klacht. 

 
 
 
 
 
 


