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Voorwoord
Welkom op Kindcentrum Beukenlaan!
Voor u ligt de schoolgids 2022-2023. In deze gids leest u alle praktische informatie
met betrekking tot het kindcentrum Beukenlaan, waar SOOOG, KiWi en Tinten
(Peuterspeelzaalwerk), de drie organisaties zijn die een plek hebben in het gebouw
aan de Beukenlaan. Ook leest u wat wij op het gebied van onderwijs bereikt hebben
en waarmee wij bezig zijn. Neem hiervoor rustig de tijd. Zo bent u goed op de
hoogte van het reilen en zeilen wat betreft onderwijs en opvang.
U vindt de schoolgids, de agenda en overige informatie op de website van het
kindcentrum: www.obsbeukenlaan.nl
Indien noodzakelijk worden aanvullingen en/of wijzigingen, die niet in de huidige
infogids staan, op de site gezet.
Informatie over opvang kunt u vinden op de website: www.kinderopvangkiwi.nl
onder het kopje BSO staat ook BSO Beukenlaan.
Informatie over peuterspeelzaalwerk Tinten kunt u vinden op de website:
www.tintengroep.nl onder het kopje peuterspeelzaalwerk.
De houdbaarheid van informatie is, zoals u zult begrijpen, vaak beperkt. Nieuwe
wetgeving, nieuw beleid en/of actualiteiten achterhalen vaak verstrekte informatie.
Wij informeren u, als dit noodzakelijk blijkt, tussentijds middels nieuwsberichten.
Deze zullen wij mailen of op onze MijnSchool Ouderportaal.
Tot slot willen wij nog vermelden dat u voor vragen, wensen en/of ideeën altijd
welkom bent. Natuurlijk kunt u ons ook mailen, het e-mailadres is:
obsbeukenlaan@sooog.nl
Wij hebben weer zin in een nieuw schooljaar! En rekenen ook in het schooljaar 20222023 op een prettig en leerzaam jaar en vertrouwen wederom op uw steun en
medewerking!
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Colofon
Kindcentrum Beukenlaan
Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten
Postadres: postbus 6
9677 ZG Heiligerlee
T: 0597 - 41 42 94
E: obsbeukenlaan@sooog.nl
W: www.obsbeukenlaan.nl
Opvang
W: www.kinderopvangkiwi.nl
Peuterspeelzaalwerk
W: www.tintengroep.nl
Schoolcontactpersonen
Directeur: Eva Schipper
T: 06 280 77311 / 0597 414294
E: e.schipper@sooog.nl
Kwaliteitscoördinator: Janet van der Werf
T: 0597 414294
E: j.vander.werf@sooog.nl
Interne vertrouwenspersonen
Cristel Prins
T: 0597 414294
E: c.prins@sooog.nl
Milou Dijkema
T: 0597 414294
E: m.dijkema@sooog.nl
Veiligheidscoördinator/ KiVa-specialist
Petra Holderer
T: 0597-414294
E: p.holderer@sooog.nl
GGD-Informatie Centrum Gezondheid
Hulpverleningsdienst Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
Jeugdverpleegkundige Team Groningen: Wietske Akkerman-Steenbergen
T: 06 21108754
E: wietske.akkerman@ggd.groningen.nl
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Inspectie van het Onderwijs
W: www.onderwijsinspectie.nl
Stichting voor Openbaar (Primair) Onderwijs Oost Groningen (SOOOG)
Bezoekadres SOOOG:
Brede school “De Meerkant”
Huningaweg 8
9682 PB Oostwold
T: 0597-453980
Postadres bestuur:
SOOOG
Bevoegdgezag
Postbus 65
9670 AB Winschoten
W: www.sooog.nl
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Hoofdstuk 1
Kindcentrum Beukenlaan
Het kindcentrum
KC Beukenlaan is een erkend kindcentrum, dit betekent dat onderwijs en opvang
voor kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één locatie is gerealiseerd. Voor school en
opvang een kans om samen te werken aan een sterk pedagogisch klimaat en een
doorgaande ontwikkellijn voor onze kinderen.
Gedurende de eerstkomende 4 jaren ligt de focus voornamelijk op het verder
ontwikkelen van het kindcentrum, zoals staat beschreven in het schoolplan. Het is
onze stip op de horizon voor ons handelen in de jaren 2019-2023.
De belangrijkste speerpunten zijn:
1. Op KC Beukenlaan werkt het team aan een doorgaande lijn wat betreft het
pedagogisch fundament voor opvang en onderwijs vanuit één visie.
2. Op KC Beukenlaan maken opvang en onderwijs gebruik van een breed aanbod en
wordt ingezet op het ontdekken van talenten en talentontwikkeling van onze
kinderen.
3. Op KC Beukenlaan sluiten we, zoveel mogelijk, aan bij de leer-ontwikkeling van
kinderen.
4. Op KC Beukenlaan wordt vanuit spel gewerkt aan de basisontwikkeling van het
kind.
5. Op KC Beukenlaan wordt boeiend en betekenisvol onderwijs gegeven in relatie tot
de kernvakken en de 21ste -eeuwse vaardigheden.
Gedurende de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zijn er extra gelden beschikbaar
gesteld vanuit de overheid om corona achterstanden aan te pakken. In het
schoolprogramma staat omschreven hoe de gelden van het nationaal programma
onderwijs (NPO) worden ingezet.
In deze infogids vindt u hierover meer informatie.
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1.2 Waar ons kindcentrum voor staat

Onze kernwaardes
Saamhorigheid
Samen - vertrouwen – verantwoordelijkheid - betrokkenheid - verbinden
Veiligheid
Een goed pedagogisch klimaat is het fundament waar ontwikkelen- en leren plaats
vindt.
Talentontwikkeling
Talenten zien en laten ontdekken zodat kinderen kunnen dromen van werelden die
zij nog niet kennen.
Uitdaging
Spelen is leren en leren is spelen. Een boeiende en uitdagende omgeving waarin we
hoge verwachtingen hebben zorgt voor een optimale totale ontwikkeling
Plezier
We gaan met plezier naar KC Beukenlaan en gaan met een goed gevoel naar huis.
Wat geven we kinderen mee?
We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier, je
groeit als mens.
Missie en visie

KC Beukenlaan is een lerende organisatie. Vanuit een goed en veilig pedagogisch

klimaat willen wij kinderen stimuleren om te werken aan hun zelfvertrouwen.
Persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden om kennis te
ontwikkelen bij onze kinderen zien wij als één van de belangrijkste kerntaken. Dat
willen wij realiseren door boeiend, betekenisvol onderwijs aan te bieden in een
uitdagende omgeving waarin kinderen samen spelen, onderzoeken, ontdekken en
leren. Daarnaast werken wij aan de 21ste -eeuwse vaardigheden om de kinderen een
stevige basis mee te geven voor de toekomst.
Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn en wij willen dat kind echt zien en begrijpen.
We gaan uit van verschillen en werken aan talenten waardoor we kinderen laten
dromen van werelden die zij nog niet kennen. De eigenheid van kinderen en plezier
in leren staan daarbij hoog in het vaandel.
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Je hoort erbij.
KC Beukenlaan is een plek waar alle kinderen welkom zijn en zich welkom voelen.
Waar kinderen, hun ouders en professionals elkaar ontmoeten en samen de
verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor een veilige, vertrouwde omgeving. In
een omgeving waar kinderen zich prettig voelen wordt samen gespeeld en gewerkt,
worden vriendschappen gesloten en problemen opgelost. Professionals werken
samen vanuit één visie aan de opdracht: je hoort erbij.
We helpen elkaar.
Op KC Beukenlaan worden kinderen gestimuleerd om samen te spelen en te leren.
Samen werken aan opdrachten, problemen oplossen, maar ook samen zingen en
dansen verhoogt het plezier in leren.
Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar voor alle betrokkenen. Elkaar helpen
betekent voor ons ook er voor elkaar zijn. ‘Samen kunnen we meer’ is ons motto.
We dagen je uit.
Ons uitgangspunt is dat je altijd en overal leert: binnen en buiten, onder schooltijd,
na schooltijd en thuis. Op KC Beukenlaan is er veel ruimte voor spel, dit is de basis
van waaruit wordt geleerd. Professionals begeleiden kinderen bij het spel en dagen
ze uit om net even over de eigen grenzen te gaan, om zich spelenderwijs te
ontwikkelen. De lessen worden op een betekenisvolle en boeiende manier gegeven,
kinderen worden uitgedaagd om kennis en de (21ste -eeuwse) vaardigheden te
ontwikkelen om de wereld beter te leren begrijpen, zodat ze kunnen groeien als
mens in de maatschappij.
Je kan al veel.
Het kind staat centraal. (Zelf)vertrouwen is de belangrijkste leervoorwaarde voor
kinderen. Wij laten kinderen zien en ontdekken wat ze al kunnen en dagen ze uit om
een volgende stap te nemen. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de
ontwikkeling van het kind, omdat dit het (zelf)vertrouwen en het vertrouwen in de
ander vergroot. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is met zijn eigen talenten
en interesses en ook daar is oog voor.
We maken plezier.
Samen zorgen we voor een veilig klimaat, want een kind dat met plezier naar school
gaat en zich welkom voelt heeft ruimte om zich in de volle breedte te ontwikkelen.
Op KC Beukenlaan willen we kinderen zien en begrijpen, aansluiten, uitdagen en
ondersteunen - daar waar nodig - en dat doen we samen. We vieren niet alleen de
grote feesten, maar ook de “kleine” groeps- en persoonlijke successen vanuit
saamhorigheid en verbondenheid.
Je groeit als mens.
KC Beukenlaan is een maatschappij in het klein. Het is onze opdracht om vanuit de
driehoek: ouders, kind en professional kinderen te laten groeien tot zelfstandige,
autonome mensen die vol vertrouwen beginnen aan de volgende stap, richting hun
toekomst in de maatschappij. Groei is niet altijd zichtbaar, maar kinderen groeien
iedere dag, ze worden vaardiger en doen kennis op, maar bovenal groeien ze als
mens. Professionals op KC Beukenlaan begeleiden dit proces vanuit de waarden:
saamhorigheid, veiligheid, talentontwikkeling, uitdaging en plezier.
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Hoofdstuk 2
De organisatie op KC Beukenlaan
2.1. Het gebouw en het plein
In het schooljaar 2021-2022 is het gebouw gerenoveerd en gemoderniseerd. Het
heeft een eigentijdse, frisse uitstraling en is van alle gemakken voorzien, o.a. een
klimaatsysteem, zonwering en isolatie zijn een welkome verbetering. Naast de
leslokalen en de ruimtes voor opvang, beschikt KC Beukenlaan over een speellokaal
en een extra speelruimte voor kleuters, een centrale ontmoetingsruimte, een
bibliotheekruimte en een lokaal voor de plusgroep. Het gymnastieklokaal naast het
plein is bestemd voor alle groepen. Rondom de school is een speelplein waar
kinderen heerlijk kunnen spelen. Het plein is verrijkt met een buitenlokaal en een
vlinder- en insectentuin. In de nabije toekomst wordt er een tiny forest aangelegd.

2.2. Opvang en onderwijs
We starten het schooljaar 2022-2023 met een leerlingenaantal van 195. Ondanks de
grote groep van 30 kinderen dat uitstroomt naar het Voortgezet Onderwijs is dat
11

hetzelfde aantal dan het schooljaar 2021-2022 en is daarmee stabiel te noemen. De
toeloop van kinderen is deels te verklaren door verhuiskinderen, maar ook door een
toeloop van 4 jarigen, kinderen die doorstromen vanuit de PSZ en het KDV. Dit is
een mooie ontwikkeling die we graag vast willen houden.
KC Beukenlaan biedt openbaar onderwijs en kinderopvang aan, het is voor iedereen.
Kinderen worden niet geweigerd, met welke achtergrond dan ook. Openbaar
onderwijs en opvang dragen zeer nadrukkelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen
voor hun deelname aan de samenleving. Kinderen leren van jongs af aan respect te
hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Niet alleen in theorie,
maar vooral in de dagelijkse praktijk door met elkaar om te gaan en samen te leven.
Anders gezegd: op een openbaar kindcentrum is iedereen van harte welkom,
ongeacht geloof cultuur, land van herkomst en seksuele geaardheid. Dat past in een
samenleving als de onze.
Wij bieden aan:
Buitenschoolse opvang (BSO) de “Boomklevers”, bedoeld voor kinderen die op KC
Beukenlaan zitten.
Kinderdagverblijf (KDV) “de Boomkruipers”, deze is toegankelijk voor alle kinderen.
Het staat ouders vrij om een kindcentrum of school te kiezen als het kind vier jaar
wordt.
Peuterspeelzaal het ‘t Beukenootje.
Onderwijs dat onze kinderen uitdaagt te leren door te experimenteren en te
ontdekken. Hierdoor ervaart het kind de wereld om zich heen en leert het nieuwe
activiteiten zoals bijv. werken met inhoudsmaten, lengtematen en bepaalde technische
aspecten beter te begrijpen. Wij maken gebruik van de ruimte die het speelplein biedt
voor o.a. de “betekenisvolle” rekenlessen, technieklessen en natuurlessen.
Extra uitdagende leerstof in onze plusgroep. Deze groep bestaat uit leerlingen die
meer- of hoogbegaafd zijn. Zij komen twee keer per week in de plusklas samen en
werken aan hun ontwikkeling onder begeleiding van de hoogbegaafdheidsspecialist.
Extra uitdagende leerstof in de klusklas. Kinderen met gouden handjes kunnen terecht
in de klusklas, onder begeleiding van de klusklasmeester werken zij aan hun
ontwikkeling.
Twee keer per week gymactiviteiten, waarvan één keer per week de lessen worden
verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek. Voor onze kleuters organiseren wij ieder
schooljaar Nijntje Gymnastiek, tijdens deze gymactiviteiten wordt er door een
vakleerkracht gekeken naar de motorische ontwikkeling van de kinderen.
Eén keer per 14 dagen krijgen alle groepen dramalessen aangeboden van onze
Dramadocent.
2.3. Kinderopvang
KiWi verzorgt opvang voor kinderen vanaf tien weken tot en met twaalf jaar. De
kinderdagopvang is ingericht voor kinderen tot vier jaar en de buitenschoolse opvang
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling zijn de basis voor kinderen om zich te
kunnen ontwikkelen. Stichting Kinderopvang KiWi vindt het belangrijk om actief te
kijken en te luisteren naar kinderen en hen te stimuleren om hun eigen
mogelijkheden te ontdekken. KiWi wil elk kind het gevoel geven: 'Ik ben ik en dat is
oké’.
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2.4. Dagopvang voor kinderen vanaf tien weken tot en met vier jaar.
De kinderdagopvang ‘De Boomkruipers’ in kindcentrum
Beukenlaan biedt dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. De
Boomkruipers is een verticale groep voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De verticale groep heeft het voordeel dat broertjes en zusjes
in dezelfde groep kunnen spelen met dezelfde vertrouwde
gezichten om zich heen. Ze hoeven niet over te gaan naar
een andere groep totdat ze naar de basisschool gaan. Vanuit de verticale groep
kunnen de kinderen doorstromen naar groep 1 op KC Beukenlaan . De kinderen zijn
dan al vertrouwd met het gebouw en kennen de meesters en juffen inmiddels. De
overgang naar school is iets minder spannend en we kunnen het wen-proces
afstemmen met groep 1. Broertjes en zusjes blijven elkaar tegenkomen in het
kindcentrum en tijdens activiteiten waar ze gezamenlijk aan deel kunnen nemen.
2.5. Kinderopvang de “Boomklevers”.
De BSO die gesitueerd is in KC Beukenlaan heet de “Boomklevers” en heeft een
gezellige en huiselijke uitstraling. De BSO is alle schoolweken
en margedagen open. De voorschoolse opvang is elke ochtend
open vanaf 7.00 u. tot aanvang van de school en de
naschoolse opvang tot 18.30 u. De achterwachtregeling treedt
in werking van 7.00 u. tot 18.30 u. Op deze tijdstippen kan er
één pedagogisch medewerker aanwezig zijn en deze kan dan
een beroep doen op de collega’s die binnen 15 minuten
aanwezig kunnen zijn. Vanaf 7.00 u. is ook de conciërge in het pand. In de vakanties
kunnen ouders ook gebruik maken van locatie Beukenlaan.
2.6. Peuterspeelzaal ‘t Beukenootje
Tinten verzorgt het peuterspeelzaalwerk op KC Beukenlaan. Peuterspeelzaal 't
Beukenootje heeft twee groepen van maximaal 16 kinderen. De groep wordt
begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Op onze locatie is het ook
mogelijk om verlengde opvang af te nemen van 07.30- 08.30 uur en van 11.15 –
12.00 uur.
2.7. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd al meedoen aan allerlei educatieve
programma’s bij de kinderopvang of bij de peuteropvang. Op een speelse manier
worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. VVE-programma’s richten zich
niet alleen op het stimuleren van de taalontwikkeling, maar ook de sociaalemotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijk
inzicht enzovoort, worden hierin betrokken. Deze programma’s beginnen bij de
peutersopvang of de kinderopvang (voorschoolse periode) en lopen door tot in de
eerste twee groepen van de basisschool (vroegschoolse periode). Op deze manier
wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd.
Kinderen met een risico op achterstanden, de zogenaamde “doelgroep leerlingen”,
krijgen middels speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo
kunnen ze goed van start op de basisschool, om zoveel mogelijk in een
13

ononderbroken ontwikkelingslijn hun onderwijsloopbaan te vervolgen. Er zijn
geregeld overlegmomenten tussen de leerkrachten en de opvangmedewerksters over
het educatieve aanbod, de werkwijze en de kinderen. Een doorgaande lijn voor alle
kinderen, maar zeker voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is zeer
belangrijk. Een warme overdracht tussen PSZ en groep 1 is onontbeerlijk voordat de
peuter vier jaar wordt en start in de kleutergroep.
Schoolbesturen en aanbieders van kinderopvang en peuteropvang werken binnen
VVE samen met het gemeentebestuur. De samenwerkende partners hebben een
convenant afgesloten en met de gemeente resultaatsafspraken gemaakt. De
behaalde resultaten worden gemonitord door de gemeente zodat de gemeente zich
richting de rijksoverheid kan verantwoorden over de inzet van de beschikbare VVEmiddelen.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer
belangrijk. Ouders hebben samen met opvang en onderwijs de taak om voorwaarden
te scheppen om het kind tot ontwikkeling te laten komen. Echte samenwerking is
gebaseerd op erkenning van elkaars kennis en kunde. Samen willen wij het beste
voor het kind. Om dat doel te bereiken moeten we met elkaar in gesprek zijn en
blijven, met respect voor elkaars inbreng en verantwoordelijkheden.
Naast het verzorgen van onderwijs kan en wil de school meer betekenen voor haar
buurt en omgeving. Deze hebben geleid tot het opzetten van een schoolbibliotheek.
Verder kunnen we ruimtes aanbieden voor vergaderingen en bijeenkomsten van
verenigingen. Op dit moment wordt het gebouw ook gebruikt als stembureau en
voor EHBO lessen. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u zich wenden tot de
conciërge van het kindcentum Onno Straat.

Missie
Samen, met hart voor het kind

2.8. Het team
Ons team bestaat uit; leerkrachten, pedagogische medewerkers,
onderwijsassistentes en overige onderwijs ondersteuners, die als één team opvang
en onderwijs vormgeven. Tevens zijn er vanuit de NPO gelden extra collega’s
aangesteld.
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Het team bestaat uit:
Karin Hovius - groepsleerkracht (1) en cultuurcoördinator, VVE coördinator
Babs Muurman - groepsleerkracht (2) Lid van de MR en onderbouw coördinator en
onderbouw coördinator Natuurlijk Leren
Fabiënne Pott - groepsleerkracht (2, 4)
Daniëlle de Keijser - groepsleerkracht (7) en Bhv’er
Petra Holderer - groepsleerkracht (3) lid van de MR en sociale veiligheidscoördinator/
KiVa specialist en leerlingenraad-lid
Annelies Chietti - groepsleerkracht (4) en dyslexie- en leesspecialist
Marloes Roelofs - groepsleerkracht (vanwege zwangerschapsverlof afwezig vanaf
sept.) en gedragsspecialist
Cristel Prins - groepsleerkracht (6) rekencoördinator, vertrouwenspersoon en
begaafdheidsspecialist
Hilda Kroeze - groepsleerkracht (6) Bhv’er, organiseren van workshops en
coördinator Natuurlijk Leren
Milou Dijkema - groepsleerkracht (5) OR-lid, organiseren van boven schoolse
activiteiten, bovenbouwcoördinator, vertrouwenspersoon en ICT-er
Karin Bos - groepsleerkracht (7) OR-lid en rekencoördinator in opleiding
Bruny Kapper - groepsleerkracht (8) en sportcoördinator
Nick Strobos - groepsleerkracht (5, 8)
Jelmar Starke - vakleerkracht gym
Hannah van Geel - vakleerkracht gym (Nijntje gymnastiek)
Lieneke Sleeuwenhoek - pedagogisch medewerkster BSO
Sandra Roos - pedagogisch medewerker BSO
Hauke Stam - pedagogisch medewerker KDV
Wendy Gomes - pedagogisch medewerker KDV
Angela Jager - pedagogisch medewerker KDV
Nicolien Duinkerken - onderwijsassistente en organisator van groep- en schoolse
activiteiten
Nicole Koeleman - onderwijsassistente en organisator van groep- en schoolse
activiteiten
Janet van der werf - kwaliteitscoördinator en lid van de MR
Eva Schipper - directeur KC
Theo Nitterman - concierge (ma.)
Onno Straat - concierge (di.,wo.,do.,vr.)
Roos Wagt - administratief medewerkster (di.)
Koos van Loenen - techniekdocent/klusklas
Ingrid Kruize - dramadocent.
Aanwezige expertise:
•
•
•
•
•

2
2
2
1
1

kindcentrumspecialisten / specialisten begeleiden van teams
gedragsspecialisten
vertrouwenspersonen
hoogbegaafdheid- rekenspecialist
dyslexie- leesspecialist
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•
•
•
•

1
1
1
1

sociale veiligheidscoördinator en KiVa specialist
vakleerkracht bewegingsonderwijs
ICT-coördinator
cultuur coördinator

De coördinatoren en specialisten zijn groepsleerkrachten met specifieke taken. Ons
kindcentrum heeft veel specialisten en coördinatoren in huis, dit maakt dat er veel
expertise aanwezig is, wat ten goede komt aan het onderwijs aan onze kinderen. De
Kwaliteitscoördinator is belast met de bewaking en aansturing van de individuele
ondersteuning en de ondersteuning aan de groep. Zij coördineert, begeleidt en
bewaakt de “extra” ondersteuning in samenwerking met de specialistenen, de
groepsleerkrachten, de onderwijsassistenten en in sommige gevallen met een
externe instantie. Samen met de directeur bewaakt zij de kwaliteit van het onderwijs.
Indeling groepen voor het schooljaar 2022-2023
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Extra's:

Dagdeel
ma-mo Juf
Juf Babs
Juf
Juf Juf
Karin
Petra Fabienne Milou
Hovius
ma-mi Juf
Karin H

Juf
Babs

Juf
Juf Juf
Petra Fabienne Milou

di-mo

Juf
Juf Babs
Juf
Juf Meester
Karin H
Petra Annelies Nick

di-mi

Juf
Karin
Bos

Juf
Juf Karin Meester
Cristel
B
Nick
Juf Juf Nicole
Nicolien
Juf
Juf Karin Meester Meester
Cristel
B
Nick
Koos Klu
sklas

Juf
Juf
Meester Meester
Hilda
Daniëlle Bruny
Jelmar
Juf Juf Nicole
Gym
Nicolien
Juf Babs
Juf
Juf Meester
Juf
Juf
Meester Juf Cristel
Petra Annelies Nick
Hilda
Daniëlle Bruny Plusklas
Meester
Koos
Klusklas

wo-mo Juf
Juf Babs
Juf
Juf Juf
Karin H
Petra Annelies Milou

Juf
Juf
Hilda Daniëlle
Juf
Juf
Nicolien Nicole

Meester Juf Ingrid
Bruny
Drama
Meester Groep:1,3
Nick
,5,7

wo-mi
do-mo

Juf
Annelies

Groep:2,4
,6,8
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Juf
Juf
Juf
Karin H Fabiënne Petra
do-mi
vr-mo

Meester
Nick

Juf
Cristel
Juf
Nicolien
Juf
Juf
Juf
Juf Meester
Juf
Karin H Fabiënne Petra Annelies Nick
Cristel
Juf
Juf
Juf
Juf Juf
Karin H Fabiënne Petra Annelies Milou

Juf
Meester
Daniëlle
Bruny
Juf Nicole
Juf
Daniëlle

Meester
Bruny

Juf
Juf Karin Meester
Juf
Hilda
B
Bruny
Cristel
Juf Juf Nicole
Plusklas
Nicolien
Meester
Jelmar
gym 1 en
2.

vr-mi
2.9. Onderwijsactiviteiten
De groepsleerkrachten werken dagelijks aan verschillende onderwijsactiviteiten aan
de hand van een activiteitenrooster. Zij registeren de resultaten van de behandelde
leerstof in hun groepsmappen en/of in daarvoor ontwikkelde computerprogramma’s.
Naast het onderwijs worden overige onderwijsactiviteiten aangeboden zoals:
excursies, voorstellingen, voorlichtingen en culturele bezoeken. Kinderen op KC
Beukenlaan krijgen muziek, drama en gymnastiek van een vakdocent.
2.10. Stagiaires
Op KC Beukenlaan streven we ernaar om zoveel mogelijk stagiaires te begeleiden.
Wij zien ons kindcentrum als een organisatie waar men van en met elkaar leert en
willen studenten een omgeving bieden waarin zij ervaring op kunnen doen voor het
beroep van hun toekomst. Studenten van de Pedagogische academie, Noorderpoort
en andere onderwijs gerelateerde opleidingen zijn bij ons van harte welkom.
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Hoofdstuk 3
Het onderwijs
3.1. Het onderwijs op KC Beukenlaan
Het primair proces staat centraal op KC Beukenlaan. Het gaat hier met name om de
groepssamenstelling, klassenmanagement, de instructie aan de groep enz. Onze
uitgangspunten en doelstellingen sluiten aan bij de kerndoelen die in de WPO (wet
op primair onderwijs), zijn geformuleerd. Zij zorgen dat het onderwijs zich richt op
de totale ontwikkeling van het kind. Het kind heeft recht zichzelf te zijn met zijn
eigen mogelijkheden en beperkingen, zijn eigen karakter en sociale achtergrond.
3.2. Een goed en veilig pedagogisch klimaat
Voor onze kinderen en een ieder die is betrokken bij het onderwijs en de opvang op
KC Beukenlaan is het belangrijk dat de omgeving, waar zij vele uren per dag
verblijven, als prettig en veilig wordt ervaren. We proberen ieder kind die
ondersteuning en aandacht te geven die bij dat specifieke kind past. Door een veilige
omgeving te bieden, humor te hebben en plezier uit te stralen, kunnen kinderen zich
beter ontwikkelen en werken aan hun vaardigheden en kennis. Een goed
pedagogisch klimaat is van invloed op het welbevinden en dus op de totale
ontwikkeling van de leerling. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft
daarom een hoge prioriteit. Om te komen tot leren en zelfontplooiing, moet een kind
goed in zijn/haar “vel” zitten. KiVa en het leerlingvolgsysteem:, dat bij het
leerlingvolgsysteem ParnasSys hoort geven inzicht in het welbevinden van de
leerling. Om het sociaal welbevinden van leerlingen goed in beeld te krijgen en te
houden, wordt gewerkt met vragenlijsten – vanaf groep 5 worden deze twee keer
per schooljaar ook door de kinderen ingevuld - vanuit KiVa en Kindbegrip het
systeem voor sociaal en emotioneel leren.
3.3. Koers en ontwikkelingen
Het team van KC Beukenlaan vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te
blijven van de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Ons kindcentrum is geen op zich
staande organisatie, maar staat in relatie tot de omgeving. De overheid en de
maatschappij stellen nogal wat eisen aan het hedendaagse onderwijs. In enkele
gevallen leidt dit tot verplichtingen, zoals o.a. beleidsvoering t.a.v.
ouderbetrokkenheid, sociale veiligheid, techniek- en ICT-onderwijs, cultuuronderwijs
en Burgerschap. Het team is zich er terdege van bewust dat bovenstaande zaken ten
goede komen aan het primair proces, dus aan de kinderen, en heeft vanuit dat
belang gekozen voor methodieken die passen bij de visie van ons kindcentrum.
Het geven van goed lees-, taal-, schrijf- en rekenonderwijs zal voor ons altijd de
belangrijkste taak zijn. Wij werken daarom doelgericht en opbrengstgericht aan deze
kernvakken en doen dit op een boeiende betekenisvolle manier.
Daarnaast wordt aan alle groepen techniekonderwijs gegeven, is onze school een
gecertificeerd KiVa-kindcentrum, voert beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid
(GLANS-techniek) en geeft “betekenisvol” rekenen om rekenproblemen te
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voorkomen en om leerlingen te kunnen begeleiden die rekenproblemen ondervinden.
Leerlingen worden op allerlei manieren in aanraking gebracht met cultuur, krijgen
o.a. muziek aangeboden en bezoeken Cultuurhuis De Klinker en musea. Ouders
worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken middels de Mijn School
Ouderportaal en nieuwsberichten.
3.4. KiVa kindcentrum
Wij zijn een KiVa-kindcentrum, dit houdt in dat wij werken volgens de KiVa-methode.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de
sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het programma zet in op positieve
groepsvorming,
zodat
ieder
kind
met
plezier
naar
school
gaat.
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch
klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief
voorkomen en indien er ook maar een vermoeden is van pesten kunt u of uw kind
altijd terecht bij een vertrouwenspersoon of bij de KiVa-expert van onze organisatie.
In deze infogids vindt u alle gegevens en op onze site vindt u een ouderbrief.
Veiligheidscoördinator en KiVa-specialist
De veiligheidscoördinator is tevens KiVa-specialist.
- De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en collega’s
binnen onze school als het gaat om sociale veiligheid (pesten). Ouders kunnen ook
als aanspreekpunt kiezen voor de veiligheidscoördinator.
- De veiligheidscoördinator voert een actief sociaal veiligheidsbeleid; het actualiseren
en levend houden van beleid. Binnen het schoolteam agendeert de coördinator
regelmatig het veiligheidsbeleid.
- De veiligheidscoördinator analyseert en monitort het sociaal veiligheidsbeleid
periodiek op groeps- en leerling niveau.
- Bij bijzonderheden op groeps- en/of leerling niveau zal de veiligheidscoördinator (in
samenspraak met het team) de problematiek in kaart brengen, advies geven aan
leerkracht, ouders en leerlingen en eventueel het traject begeleiden.
Als er een vermoeden bestaat dat een leerling gepest wordt, is de groepsleerkracht
het eerste aanspreekpunt. De veiligheidscoördinator zal door de groepsleerkracht op
de hoogte worden gebracht. Uiteraard kunnen ouders maar ook leerlingen zelf het
initiatief nemen om in gesprek te gaan met de veiligheidscoördinator. Ouders worden
in geval van pesten of een vermoeden van pesten door de veiligheidscoördinator op
de hoogte gebracht middels een mail.
Bij ons op school is juf Petra Holderer de veiligheidscoördinator en KiVa-specialist.
3.5. ICT en 21ste -eeuwse vaardigheden
Wij zien KC Beukenlaan als een lerende organisatie, daardoor blijven wij inzetten op
het invoeren van verbeteringen door o.a. teamscholing te volgen. Vernieuwing is
geen doel op zich, maar moet gezien worden als de “drive” voor constante
verbetering. Onderwijs in de 21ste eeuw vraagt wat van het onderwijs. Wij zien het
als onze taak om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van morgen.
Kinderen van nu hebben kennis en vaardigheden nodig die helpen om in de
toekomst een plekje te vinden in deze maatschappij. We willen kinderen, individueel
en in samenwerking uitdagen om zelf na te denken over oplossingen voor
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“problemen” op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Dit maakt leerlingen
“mede” eigenaar van hun persoonlijke- en didactische ontwikkeling.
Methodes en ICT-mogelijkheden zijn voor ons middelen om doelgericht te werken
aan de ontwikkeling van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen
deelgenoot zijn van een groep, maar vinden het eveneens belangrijk dat zij zich op
hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. ICT zien wij als een middel om uit kinderen te
halen wat erin zit. Het is van belang om een doorgaande lijn te hanteren en om
duidelijk te beargumenteren/onderzoeken waarom we de leerstof al dan niet
gedigitaliseerd aanbieden. Deze keuzes zijn teambreed en op basis van
wetenschappelijk onderzoek gemaakt, uitgaande van wat goed is voor de
ontwikkeling van onze kinderen.
Concreet betekent dit dat:
- kinderen van de groepen 1 en 2 gebruik kunnen maken van 5 IPads per
groep;
- kinderen van groep 2 gebruik kunnen maken van 2 Chromebooks;
- kinderen van de groepen 3 en 4 gebruik kunnen maken van 5 Chromebooks
per groep;
- kinderen van de groepen 5 t/m 8 gebruik maken van een eigen Chromebook.
- schrijven als vak wordt gegeven;
- alle kinderen aan de slag kunnen met oefenstof voor alle kernvakken;
- we gebruik maken van de geïntegreerde methode BLINK (thematisch
onderwijs wat betreft aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek);
- rekenen vanaf groep 5* digitaal en adaptief wordt verwerkt, waarbij de
“betekenisvolle” instructie nog steeds wordt gegeven met gebruik van papier,
wisbordjes en veel materiaal;
- taal en spelling op papier wordt verwerkt;
- alle kinderen Engels krijgen aangeboden;
- kinderen vaardigheden worden bijgebracht die in relatie staan tot betrekking
tot de 21ste -eeuwse vaardigheden.

5* Vanwege de achterstanden die enkele groepen/kinderen hebben opgelopen
tijdens de sluiting van kindcentra en scholen hebben wij besloten in de groepen 5 en
6 terug te gaan naar de papieren versie van Wereld in Getallen. Kinderen van deze
groepen krijgen wel oefenstof aangeboden op de computer. Dit geeft de leerkracht
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de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het oplossen van een rekenprobleem,
door kinderen de berekening op papier te laten uitvoeren.
3.6. Boeiend en betekenisvol onderwijs
In het schooljaar 2018-2019 hebben we onder leiding van Natuurlijk Leren onze
nieuwe missie en visie ontwikkeld. Het team is enthousiast over dit concept en heeft
hier een vervolg aan gegeven met het traject Boeiend en Opbrengstgericht
Onderwijs. In het schooljaar 2021-2022 hebben wij dit traject afgerond en wordt het
concept geborgd door het aanstellen van twee coördinatoren Natuurlijk Leren. Dit
concept bereidt kinderen niet voor op het verleden maar op de toekomst en past niet
alleen bij de kinderen, maar tevens in deze tijd. Ons onderwijs is eigentijds, met
extra aandacht voor taalontwikkeling (woordenschat, begrijpend luisteren- en lezen)
passend bij onze leerlingenpopulatie. Inzetten op taal- leesonderwijs is enorm
belangrijk voor goed onderwijs; het heeft grote invloed op schoolsucces, op de
ontwikkeling van het brein, de intelligentie en op het leren denken. Goed kunnen
lezen is van invloed op het begrijpen van de wereld, het inzicht in problemen, het
kunnen zien van samenhangen, helder communiceren, argumenten afwegen en zelf
argumenteren. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar de prestaties bij de
andere vakken en is dus belangrijk.
3.7. Een betekenisvolle omgeving
Om goed te kunnen leren, heeft een kind een rijke, krachtige en betekenisvolle
leeromgeving nodig. In zo'n omgeving wordt het kind gestimuleerd om zich optimaal
te ontwikkelen. Bij een betekenisvolle leeromgeving hoort een leerkracht, die de
kinderen uitdaagt om te leren. Die niet alles zelf uitlegt, maar gebruik maakt van de
nieuwsgierigheid van het kind en het kind ruimte geeft om zelf oplossingen te
zoeken. Die mogelijkheden biedt voor experimenten en onderzoeken in interactie
met de omgeving. Deze omgeving betekenisvol ingericht en voorzien van uitdagende
materialen.
Een betekenisvolle omgeving beperkt zich op KC Beukenlaan niet tot het lokaal, maar
is aanwezig in de centrale hallen, het plein en komt tot uiting in het aanbieden van
een breed aanbod, zoals o.a. excursies, workshops en technieklessen.
3.8. Onze koers
Zoals u heeft kunnen lezen zien wij onszelf als een lerende organisatie en in een
dergelijke organisatie zijn het niet alleen de kinderen die zich ontwikkelen, maar ook
het team van KC Beukenlaan. Onze ontwikkelpunten staan beschreven in het
Schoolplan 2019-2023, worden jaarlijks uitgewerkt en aangepast in de jaarplannen
en geëvalueerd in de schooljaarverslagen. Deze plannen worden besproken met het
team en de MR (medezeggenschapsraad). In het schooljaar 2022-2023 wordt i.v.m.
het afsluiten van het schoolplan zowel stichting- als schoolbreed de koers uitgezet
voor de komende 4 schoolplan jaren.
3.9. Visie op ontwikkelen
We blijven inzetten op een goed en veilig pedagogisch klimaat voor alle betrokkenen
van ons kindcentrum. Uit onderzoek is namelijk bewezen dat kinderen die zich veilig
voelen open staan voor ontwikkeling. Wij richten ons zowel op de sociaal emotionele
ontwikkeling als op de cognitieve ontwikkeling. Als KiVa-kindcentrum werken wij dit
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schooljaar o.a. gericht aan het verbeteren van onze expertise op de sociaal
emotionele ontwikkeling door het volgen van trainingen (Ringaanpak) en op het
aanbieden van de KiVa-methode voor zowel onderwijs als opvang.
Eveneens richten wij ons op het verkrijgen van meer inzicht in het verbeteren van de
executieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn o.a. taakgerichtheid, werkhouding,
doorzettingsvermogen, aandacht vasthouden en emotieregulatie.
3.10. Focuspunten voor vier jaar 2019-2023
In het schoolplan 2019-2023 hebben we een aantal focuspunten vastgesteld,
passend bij onze visie en missie. Deze helpen om ons te focussen op ons handelen
voor de komende jaren. Het geeft richting aan wie wij willen zijn, het onderwijs dat
wij willen geven, de opvang die wij willen verzorgen, dat wat wij belangrijk vinden
voor de toekomst van onze kinderen op KC Beukenlaan.

Focuspunt 1: Visie op ontwikkelen

Vanuit een goed en veilig pedagogisch klimaat willen we kinderen stimuleren om te
werken aan hun zelfvertrouwen, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Focuspunt 2: Breed aanbod

We vinden het belangrijk dat kinderen de wereld leren begrijpen door te
onderzoeken en te ontdekken. Door gebruik te maken van een breed aanbod op het
gebied van cultuur, sport en spel willen we talent ontwikkelen.

Focuspunt 3: Doorgaande leerlijn

Een goed en veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor het leren. Een
dergelijk klimaat stelt leerlingen in staat om succeservaringen op te doen wat betreft
de persoonlijke- en de leerontwikkeling. Er is niet één kind gelijk en dat geldt ook
voor de leerontwikkeling van kinderen. Professionals werken aan het
(zelf)vertrouwen van kinderen door aan de ene kant aan te sluiten bij de
leerontwikkeling van kinderen en aan de andere kant door het hebben van hoge
verwachtingen.

Focuspunt 4: Basisontwikkeling

De basisontwikkeling staat in het teken van een doorgaande ontwikkellijn voor
kinderen van 0 tot 8 jaar. Het gaat over ontwikkelingsgerichte opvoeding en
onderwijs aan het jonge kind ervan uitgaande dat kinderen onderling verschillen en
dat daar rekening mee moet worden gehouden.

Focuspunt 5: Boeiend en Opbrengstgericht onderwijs

In het schooljaar 2018-2019 heeft het team gewerkt aan het opstellen van een nieuwe
missie en visie, en daarbij behorende waarden, in het kader van de komende
schoolplanperiode. De missie/visie werd bottom-up opgebouwd en alle teamleden
hebben vanuit hun eigen persoonlijke missie hun commitment uitgesproken over de
daarbij behorende waarden, om zo hun eigen profilering duidelijk te maken. Om goed
aan te kunnen sluiten bij onze missie en visie werken wij volgens het Natuurlijk Leren
concept (Jan Jutten).
Doelen die zijn behaald: Schoolplan gerelateerd
• De ééndaagse teamtraining voor opvang en onderwijs is gehouden in het
kader van één pedagogische visie.
• Er zijn schoolbreed buitenlessen gegeven
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•
•
•
•
•

In het kader van samen werken samen leren is; in de onderbouw, groepen 1
t/m 4 is een coördinator opgeleid tot Natuurlijk leren coach en in de
bovenbouw, groepen 5 t/m 8 is een coach opgeleid tot Natuurlijk Leren coach.
Het Natuurlijk Leren traject hebben we afgerond en geborgd door transfer
naar de coördinatoren/coaches.
Vanuit het NPO programma hebben kinderen de mogelijkheid gekregen om op
de woensdagmiddag (extra onderwijstijd) onder begeleiding van leerkrachten
en studenten te werken aan onderwijsachterstanden.
In het kader van talentontwikkeling is er een buitenlokaal gerealiseerd waarin
de kinderen kunnen werken aan talentontwikkeling, is de een klusklas opgezet
voor kinderen met technische skills en zijn workshops gegeven.
Leesplezier is vergroot door het inzetten van schrijver in de klas in de groepen
4,5 en 6.

Vervanging van methodes en materialen
•
•
•
•

Het afgelopen schooljaar zijn nieuwe bibliotheekboeken aangeschaft.
Blink lezen is aangeschaft.
Oude digiborden zijn vervangen.
Oude leerkracht computers zijn vervangen.

Doelen voor het schooljaar 2022-2023
Gezien het afronden van het schoolplan 2019-2023 zal dit schooljaar vooral in het
teken staan van het borgen van activiteiten en focuspunten, zoals:
• Blijven inzetten op één pedagogische visie voor KC Beukenlaan en dit
verwerken in een mindmap. De KiVa-aanpak speelt hierin een grote rol.
• Kwaliteitskaarten bijstellen en teambreed bespreken. In deze kaarten worden
afspraken en procedures vastgelegd met als doel: duidelijkheid voor alle
betrokkenen van KC Beukenlaan.
• Specialisten met een bepaalde expertise inzetten voor extra ondersteuning
aan kinderen, de groepen en de leerkrachten. Denk aan de reken- KiVa- en
Natuurlijk leren coaches.
• Het nieuwe systeem voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling
vanuit ParnasSys Kindbegrip, ons eigen maken.
• Gezamenlijk de koers uitzetten vanuit onze missie en visie voor het schoolplan
2023-2026.
3.11. Kwaliteit
In het onderwijs wordt gewerkt met plannen om de kwaliteit van het onderwijs te
borgen of te verbeteren. De kwaliteit gaat over de manier waarop de doelen worden
bereikt. De grote doelen, onze stip op de horizon, staan beschreven in het schoolplan
2019-2023. Gedurende vier jaar worden deze grote doelen omgezet in haalbare
kleine doelen. KC Beukenlaan werkt met WMK van ParnasSys (WMK staat voor
Werken met Kwaliteit). WMK en onze eigen documenten geven ons o.a. inzicht in;
-de kwaliteit van het lesgeven d.m.v. klassenbezoeken en gesprekken met de
leerkrachten over deze bezoeken. De vraag die wij ons stellen is wat gaat goed en
wat kan beter?
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-de kwaliteit van de organisatie d.m.v. het laten invullen van de
tevredenheidvragenlijsten voor leerkrachten, leerlingen en ouders om deze kwaliteit
systematisch te meten, te analyseren en te verbeteren
-de deskundigheid en professionalisering van het team. Om bij te blijven is het
belangrijk hierin te investeren. Vanuit de SOOOG-academie wordt aan schoolteams
scholing aangeboden op school en individueel niveau. Vanuit onze eigen visie en
missie volgen wij, als team, een teamtraining. Samen werken en leren is een
efficiënte manier om samen te werken aan het ons onderwijsconcept
-de ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden het belangrijk om binnen ons
onderwijsconcept zoveel mogelijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen. Dit
betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften van kinderen.
Tevens proberen wij rekening te houden met verschillen in kennen en kunnen. Dit
komt tot uiting in de instructie (ADIM) en in de verwerking van de leerstof.
Leerlingen die meer of hoogbegaafd zijn kunnen bij ons naar de kangoeroegroep
voor extra uitdagend onderwijs. Ouders en kinderen worden op de hoogte gehouden
d.m.v. de officiële gesprekken en gesprekken op uitnodiging.
-de eigenaarschap van kinderen d.m.v. doelgerichte kind gesprekken. Binnen onze
school vinden wij het belangrijk dat kinderen gedurende de schoolloopbaan, leren de
lesstof zelfstandig te plannen. Zelfbeschikking maakt kinderen tot competente en
zelfverantwoordelijke personen. Zij kunnen de verantwoordelijkheid nemen voor
zichzelf, het eigen werk en het eigen leerproces.
-de ontwikkeling van kinderen door toetsen. KC Beukenlaan maakt gebruik van een
samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de totale ontwikkeling van alle leerlingen. In het jaar-activiteitenrooster
is opgenomen welke methodeonafhankelijke toetsen, CITO, afgenomen worden en
wanneer. Resultaten van de methode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen
van CITO worden door de groepsleerkracht(en) vastgelegd in ParnasSys. De
metingen bestaan uit:
•
Observaties;
•
Gesprekken;
•
Registratieformulieren;
•
Methode gebonden toetsen;
•
Methodeonafhankelijke toetsen.
Om leerlingen goed in beeld te krijgen gebruiken wij de volgende meetinstrumenten
voor:
Gedrag:
• Observatie door de intern begeleider, gedragsspecialist en groepsleerkracht
in de groep c.q. team op school.
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
• Twee keer per schooljaar, in november en april, wordt Kindbegrip van
ParnasSys ingevuld door de leerkracht. De groepsleerkracht vult in april de
lijsten in van die leerlingen die in november “opvielen” in de Kindbegrip
lijsten.
• Leerlingen vanaf groep 5 vullen de vragenlijst van Kindbegrip in.
• In oktober en mei worden de KiVa-vragenlijsten ingevuld door leerlingen
van de groepen 5 t/m 8. Vanuit deze vragenlijsten wordt door KiVa o.a. een
sociogram aangeleverd.
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•

Eén keer per schooljaar, in oktober, wordt door de groepsleerkrachten van
de groepen 3 en 4 een sociogram afgenomen.
Cognitieve ontwikkeling en vaardigheden:
• Afnemen methode gebonden toetsen
• Observatielijsten “leerlijn het jonge kind” van ParnasSys voor de groepen 1
en 2 op alle ontwikkelgebieden. Deze leerlijnen zijn mede opgesteld vanuit
de SLO-doelen voor het jonge kind.
• Daarnaast maakt de school voor leerlingen van groepen 4, 6 en 8 gebruik
van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) met als doel het
leerstofaanbod af te kunnen stemmen op de leerlingen.
• De school maakt gebruik van een samenhangend systeem van
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en
ontwikkeling van alle leerlingen. Twee keer per jaar worden de resultaten
van de leerlingen van groep 3 t/m 8 vastgesteld aan de hand van
genormeerde methodeonafhankelijke toetsen. Wij gebruiken hiervoor de
volgende toetsen:

Groepen 3 en 4:
CITO
CITO
CITO
CITO
CITO

DMT (technisch lezen)
AVI-leesteksten
Begrijpend lezen
Rekenen en wiskunde
Spelling

CITO
CITO
CITO
CITO
CITO
CITO
CITO
CITO

DMT (technisch lezen)
AVI-leesteksten
Begrijpend lezen
Rekenen en wiskunde
Spelling
Werkwoordspelling groepen 7 en 8
Studievaardigheden
centrale eindtoets groep 8.

Groepen 5 t/m 8:

3.12. Cito- toetsen en uitstroom leerlingen VO
Gedurende het schooljaar worden in de groepen 3 tot en met 8 Cito-toetsen
afgenomen. Cito-toetsen zijn landelijk ontwikkelde en genormeerde toetsen die de
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen meten op twee momenten in het schooljaar
op verschillende (vak)gebieden. De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de
Centrale Eindtoets die in april wordt afgenomen.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt er gebruik gemaakt van de
plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is ontwikkeld om de school te ondersteunen bij
het schooladvies dat gegeven wordt in groep 8 ten aanzien van de uitstroom richting
het VO. Dit schooladvies van de leerling is gebaseerd op de Cito uitslagen die
behaald zijn in de groepen 6,7 en 8. De plaatsingswijzer wordt voor het eerst met
ouders en kind besproken in groep 7 en niet in groep 6, aangezien de school dan
een duidelijker beeld van de ontwikkeling richting het VO heeft.
De school heeft door de jaren heen veel gegevens verzameld om samen met ouders
de ontwikkelingen zo goed mogelijk te kunnen volgen. De scholen van het
voortgezet onderwijs plaatsen de leerling.
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3.13. De Centrale eindtoets
De Centrale eindtoets (CET) blijft van groot belang in groep 8, 18 april is de
startdatum voor afname. De CET kan de doorslag geven voor die kinderen waarvan
de school een plusadvies heeft afgegeven. Een plusadvies wil zeggen dat de
citoscore van de centrale-eindtoets voor kinderen met dit plusadvies bepalend is of
het schooladvies naar boven toe wordt bijgesteld.
In dat geval vindt heroverweging van het afgegeven schooladvies plaats in overleg
met de ouders en leerling.
In het schooljaar 2021-2022 hebben we de Centrale eindtoets afgesloten met een
gemiddelde van 536.3. Het landelijk gemiddelde is 534.8. We hebben ruim boven het
landelijke gemiddelde gescoord. Geconstateerd kan worden dat er, ten opzichte van
vorig jaar, een groei is doorgemaakt op het gebied van rekenen en
lezen/taalverzorging. De groei op taalverzorging en rekenen kan verklaard worden
door het feit dat er afgelopen jaar o.a. Co-teaching is gegeven op de maandag- en
donderdagmorgen in groep 8. De groei op rekengebied kan ook mede verklaard
worden door het effect van de "Rekenclub". Hierbij is er op de woensdagmiddag,
gedurende 10 weken, door 3 leerkrachten extra uitleg gegeven in kleine groepen aan
leerlingen die ondersteuning nodig hadden om het niveau van hun beoogde
uitstroom te behalen. Ons speerpunt voor het schooljaar 2022-2023 worden de
executieve functies. We blijven kind gesprekken voeren en houden de cognitieve
ontwikkeling van groep 8 goed in de gaten.
Het schooladvies van de leerlingen van groep 8 (schooljaar 2021-2022) is als volgt:
6 leerlingen --> KB
12 leerlingen--> TL
4 leerlingen--> Havo
6 leerlingen--> VWO
2 leerlingen --> VWO TTO
Naar het voortgezet onderwijs (VO):
Stap Maand
Omschrijving
1
juli
Rapportgesprek van de Cito-gegevens eind groep 7: de leerkracht
geeft een voorlopige prognose t.a.v. het instroomniveau VO
2
najaar
Algemene voorlichtingsavond verzorgd door VO voor de ouders
3
t/m januari
Ouders ontvangen via ons kindcentrum informatie van het
ministerie, het voortgezet onderwijs, etc. (bijv. VO-gids en mail
van school betreffende het schooladvies)
4
januari
Open dagen van het voortgezet onderwijs
5
vóór1 maart 15-Minutengesprekken naar aanleiding van de Cito-toets
uitslagen, schoolresultaten en observaties (kind-kenmerken, zoals
werkhouding, motivatie e.d.). Schooladvies a.d.h.v. de
plaatsingswijzer voor het vervolgonderwijs
6
vóór 1 april Aanmelding van het kind bij een school voor VO door de ouders
(middels ouderformulier), via onze school; de plaatsingswijzer
gaat van de basisschool naar de gekozen school voor VO
7
april/mei
Afname verplichte Centrale Eindtoets op 20 en 21 april
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8

mei

9

mei/juni

10

juni

11

december

Indien van toepassing: heroverweging eerder gegeven plusadvies
en mogelijk eerder gegeven advies herzien;
er vindt vanuit de basisschool op uitnodiging van het VO een
warme overdracht van leerlingen plaats
De school van VO bevestigt de inschrijving wanneer de
basisschoolleerling is uitgeschreven
De leerling krijgt een uitnodiging om kennis te maken met zijn
toekomstige klasgenoten en mentor
School ontvangt afschrift van de rapporten van oud-leerlingen

De schoolverlaters van het afgelopen schooljaar zijn uitgestroomd richting locatie
Dollard College te Winschoten en locatie Ubbo Emmius College te Winschoten.
3.14 Waardering inspectie Onderwijs
Het kwaliteitsonderzoek op KC Beukenlaan is afgenomen door de inspectie van het
onderwijs op: 26 maart 2016.
In de samenvatting van de belangrijkste oordelen schrijft de inspectie het volgende:
De eindresultaten van de kernvakken zijn voldoende en de school hanteert een
passend aanbod. De leerkrachten leggen de leerstof duidelijk uit en geven structuur
aan de onderwijsleersituatie. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen (extra)
ondersteuning. Het team werkt vanuit een open, betrokken houding aan het
verbeteren van het onderwijs. Op een professionele wijze werkt het team aan de
sociale veiligheid en sociale cohesie. De leerlingen, leraren en ouders waarmee de
inspectie heeft gesproken, voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een
prettig. Veilig schoolklimaat en voelen zich veilig.
Op 17 maart 2017 heeft de inspectie een verificatieonderzoek uitgevoerd op KC
Beukenlaan. De conclusie van de inspectie was: Op KC Beukenlaan is het lesgeven
van voldoende kwaliteit. De veiligheid is op orde en leerkrachten werken in een open
schoolcultuur aan een herkenbaar systeem van kwaliteitszorg.
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Hoofdstuk 4
Praktische informatie
De schooltijden
Maandag: 8.25 u. - 14.30 u.
Dinsdag:
8.25 u. - 14.30 u.
Woensdag: 8.25 u. - 12.30 u.
Donderdag: 8.25 u. - 14.30 u.
Vrijdag:
8.25 u. - 12.30 u.
4.1. Extra info over de schooltijden
We gebruiken vier ingangen namelijk:
Ingang onderbouw à Voor de groepen 1 en 2.
Groep 1 → De ouders van de kinderen van groep 1 mogen de kinderen vanaf 8.20 u.
zelf naar de groep brengen.
Groep 2 à De ouders mogen de kinderen op het plein brengen. Om 8.20 u. neemt de
juf de kinderen mee naar binnen.
Bij het uitgaan van de school wachten alle (groot)ouders op het plein. De juf neemt
de hele groep mee naar het plein en blijft totdat alle kinderen zijn opgehaald.
Heeft u vragen voor de leerkracht of wilt u iets doorgeven dan kan dat natuurlijk
altijd. Wilt u graag met de leerkracht in gesprek dan kunt u een afspraak maken. De
breng en haal momenten zijn altijd druk. Als u een afspraak maakt heeft de
leerkracht rustig de tijd voor een gesprek.
Ingang bij groep 7 à voor de groepen 3 en 7
Ingang bij de plusgroep à groepen 4 en 5
Ingang voor de bovenbouw à groepen 6 en 8
Om 8.15 u. gaan de hekken open. Kinderen die op de fiets komen zetten deze in de
fietsenstalling. De schoolbel gaat om 8.20 u. Alle kinderen gaan naar binnen, zodat
we om 8.25 u. kunnen starten met lekker lezen. Van 10.00 u. tot 10.15 u.
hebben kinderen een ochtendpauze en spelen zij op het plein. Van
12.00 u. tot 12.30 u. is de lunchpauze, de kinderen eten samen met de
leerkracht en gaan om 12.15 u. onder begeleiding naar buiten.
Voetballen in de voetbalkooi is natuurlijk toegestaan, maar wel volgens
een rooster. Verder zijn er veel buitenspeelmaterialen aanwezig waar de kinderen
mee kunnen spelen. Kinderen blijven in de pauze niet binnen.
De laatste bel van de dag gaat of om 14.30 u. of om 12.30 u. Na schooltijd mogen
de kinderen niet meer op het plein spelen, het plein is dan bedoeld voor de kinderen
van onze BSO.
4.2. Aanmelden van nieuwe kinderen
Wanneer u uw kind aan wilt melden, verzoeken wij u om onze website te bezoeken:
www.obsbeukenlaan.nl onder het kopje uw kind aanmelden kunt u een aanvraag
doen voor een rondleiding door onze school en een eerste kennismaking. Wij nemen
dan z.s.m. contact met u op.
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4.3. Ziektemelding
Vanaf 8.00 u. kunt u uw kind ziekmelden bij de conciërge, hij geeft het door aan de
leerkracht van uw kind. T: 0597 414294.
Dit geldt voor alle kinderen van alle groepen. Indien uw kind niet aanwezig is en niet
is afgemeld wordt u door de leerkracht van uw kind gebeld.
Is er sprake van corona, dan stuurt u een mail naar de leerkrach(en) en ook een mail
naar: e.schipper@sooog.nl.
4.4. Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. In het schooljaar 2022-2023 komt de
fotograaf op 14 maart. Via de website van Foto Koch kunt u de foto’s bestellen. U
kunt contact opnemen met de administratie: r.wagt@sooog.nl van de KC Beukenlaan
als u hierover t.z.t. vragen heeft.
4.5. Geldacties
Gedurende het schooljaar is er een aantal geldacties waar onze school aan
meedoet. In het najaar verkopen de leerlingen van de groepen 7 en 8 op vrijwillige
basis de loten van Jantje Beton. Verder zijn er incidenteel acties ten behoeve van
een maatschappelijk doel of voor een speciale wens van de school. Denk hierbij
aan een sponsorloop en de verkoop van worsten en groentepakketten t.b.v. het
schoolplein (vernieuwen speeltoestellen, kleine speelmaterialen etc.).
4.6. Gevonden voorwerpen
Mist u kledingstukken of andere zaken, informeer dan bij de conciërge mijnheer
Onno Straat. Hij weet precies waar de gevonden voorwerpen te vinden zijn.

Gevonden voorwerpen worden niet langer dan 4 weken bewaard!
Indien ze dan nog niet zijn opgehaald, worden ze weggegeven, zo gaan
kledingstukken bijv. naar het Leger des Heils.

4.7. Mobiele telefoons
Met enige regelmaat constateren we dat kinderen een mobile
telefoon meenemen naar het kindcentrum, dit is echter niet
toegestaan. Wanneer het noodzakelijk is dat hij/zij een mobiele
telefoon meeneemt, is er een uitzondering op de regel te maken in
overleg met de leerkracht. In dat geval wordt de telefoon afgegeven
aan de leerkracht. Het gebruik van de telefoon, dus ook het maken
van foto’s onder schooltijd is niet toegestaan. Wordt dit wel gedaan dan neemt de
leerkracht de telefoon in beslag en wordt er contact opgenomen met de ouders. Voor
echt dringende zaken neemt de school gedurende de schooltijden altijd telefonisch op!
Dit verbod geldt ook tijdens schoolreizen, excursies, sportactiviteiten e.d.
Kinderen kunnen altijd bij hun leerkracht aangeven dat zij gebruik willen maken van
de telefoon. De leerkracht beoordeelt of dit noodzakelijk is en laat het kind zelf naar
huis bellen of belt zelf even. Het voorkomt dat kinderen naar huis bellen zonder dat
de leerkracht hiervan op de hoogte is. Druk uw kind op het hart dat hij of zij altijd met
hun problemen bij de leerkracht terecht kan.
4.8. Gebruik van media
Sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden vele
mogelijkheden te laten zien dat je trots bent op je kind en de school. Berichtjes
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kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago hiervan. Van belang is om te
beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de betrokkenen kunt
schaden. Essentieel is dat, net als in de communicatie, gebruikers de
fatsoensnormen in acht blijven nemen en de mogelijkheden met een positieve
instelling benaderen. KC Beukenlaan vertrouwt erop dat alle betrokkenen, dus ook u
als ouder, verantwoord om zult gaan met sociale media.
4.9. Examen Verkeer
Verkeer: De leerlingen van groep 7 nemen in het voorjaar deel aan het theoretisch
en praktisch verkeersexamen. Voor de praktische verkeerstoets dient de leerling(e)
een fiets te hebben die aan alle wettelijke eisen voldoet (zie hiervoor
http://vvn.nl/praktisch-verkeersexamen). Vooraf aan het praktijkexamen worden de
fietsen op school gecontroleerd door de conciërges. U heeft dan nog tijd om de fiets
voor het examen in orde te maken.

Wilt u zorgdragen voor een goede/veilige fiets?

4.10. Klassen- en overige diensten
De kinderen in alle groepen hebben bij toerbeurt klassendienst of pleindienst.
Klassendienst bestaat uit werkzaamheden waaronder het uitdelen en ophalen van
lesmaterialen, het verzorgen van planten, het schoonvegen van het lokaal enz. Ook
in en om de school hebben kinderen soms taken die vervuld moeten worden. Te
denken valt daarbij aan het netjes houden van de materialenkast, opruimen van het
plein en het afval van het plein verzamelen.
Vanaf 2022 zijn we in het bezit van een schooltuin. Ieder schooljaar zijn de kinderen
van groep 6 “verantwoordelijk” voor de onderhoud van dit tuintje onder leiding van
de leerkracht en meester Koos.
4.11. Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten
De verjaardag is voor een leerling een groot feest. Wilt u uw dochter/zoon bij
voorkeur niet op snoep laten trakteren. Laat uw fantasie werken met bijv.
worteltjes, appels, komkommers, toast, worst, rozijnen etc. (voor ideeën: zie website
Schoolgruiten). Verder hebben we afgesproken dat leerlingen alleen trakteren in de
eigen groep.
Leerkrachten vieren hun verjaardag graag samen met de kinderen. Op deze speciale
dag is de klas versierd en worden diverse activiteiten en spelletjes in de groep van
de jarige leerkracht gedaan.
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Hoofdstuk 5
Gezondheid
5.1. Sport, spel en gezondheid

Sport, spel en gezond gedrag spelen een belangrijke rol op KC Beukenlaan. Het
kindcentrum heeft op het schoolplein een voetbalkooi, waarin onze leerlingen kunnen
voetballen en basketballen. Ook worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd
waaraan bepaalde groepen of alle groepen kunnen deelnemen.
Nijntje gymnastiek voor kleuters. De grootste motorische ontwikkeling vindt plaats in
de eerste levensjaren van het kind. Vroegtijdig leren bewegen vergroot de kans om
gezond en evenwichtig op te groeien. In samenwerking met het huis voor de sport
zorgen wij voor een veilig en verantwoord lesprogramma voor onze kleuters.
NSA: Tijdens deze na schoolse activiteiten komen de kinderen in aanraking met een
diversiteit aan sport en spel activiteiten waaraan verschillende verenigingen
deelnemen. De lessen zijn voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3 gratis te
bezoeken en hebben als doel meer kinderen aan het sporten te krijgen en te houden.
5.2 Lichamelijke oefening
De leerlingen van alle groepen volgen bewegingsonderwijs. Het bewegingsonderwijs
voor de groepen 1 en 2 bestaat uit minstens twee gymlessen per week in het
speellokaal. Daarnaast krijgen zij 10 weken achtereen Nijntje gymnastiek van een
vakleerkracht. Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 is het bewegen in alle
kleding te warm. Zij trekken een aantal kledingstukken (trui, broek, sokken en
schoenen) uit. Dit vraagt veel tijd en daarom is het van belang dat u uw kleuter zelf
leert uit- en aankleden. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt er buiten
op het plein van groep 1 en 2 gespeeld.
Lichamelijke oefening voor de overige groepen (zie het gymrooster), wordt verzorgd
in het gymlokaal naast de school. Het dragen van sportkleding en sportschoenen
(geen zwarte zool) voor de groepen 3 tot en met 8, is verplicht! Kan uw

zoon/dochter niet deelnemen aan de gymnastiekles dan is het verplicht
om dit kenbaar te maken bij de leerkracht.
Douchen of wassen is zeer gewenst en wordt gewaardeerd vanaf groep 5.
5.3. Gymrooster 2022-2023
Gymrooster Maandag
Dinsdag
Groep 1
Speellokaal speellokaal

Woensdag
speellokaal

Donderdag
speellokaal

Vrijdag
08.30-9.15
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Groep 2

Speellokaal speellokaal

Groep 3

12.30-13.15 10.00-10.40

Groep 4

speellokaal

speellokaal

8.25-9.10

12.30-13.20

9.10-9.50

10.15-11.05
(meester
Bruny geeft
gym aan
groep 5 en
meester Nick
gaat naar 8)
13.45-14.30

Groep 7

10.40-11.20

9.25-10.15

Groep 8

11.20-12.00

11.10-12.00

Groep 5
Groep 6

13.4514.30

9.15- 10.00

5.4. Gezond gedrag, voeding en schoolgruiten
Alle leerlingen eten dagelijks een pauzehapje en gebruiken een lunch op het
kindcentrum. Ze moeten dit zelf meenemen van huis. Koolzuurhoudende dranken
mogen niet worden meegenomen.
Wij verwachten van ouders dat zij erop toezien dat het eten en drinken verantwoord
blijft. Op dinsdag, woensdag en donderdag doen we aan Schoolgruiten, houdt u daar
rekening mee.
Tijdens sportdagen en andere sportieve activiteiten is het drinken van water een
gezonde en dorstlessende oplossing voor de droge kelen.
LET OP! Bij het meegeven van de hoeveelheid fruit voor de pauze is het wellicht niet
overbodig rekening te houden met de korte tijd waarbinnen de kinderen het op
moeten eten. Er zijn 5 minuten van de schooltijd ingeruimd, in de groepen 3 t/m 8,
voor het eten van de “pauzehap”. Daarna gaan de kinderen naar buiten om 15
minuten te spelen.
5.5. Begeleiding sportactiviteiten
Alle activiteiten die door de school worden georganiseerd, worden ook door ons
begeleid. Hieronder vallen:
-de activiteiten van de sportcommissie, die voor de basisscholen in Winschoten
werkzaam is.
-de activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden of op een andere locatie dan KC
Beukenlaan, bijvoorbeeld korfbal, handbal, voetbal etc.
De sportactiviteiten van het naschoolse aanbod (NSA) vinden plaats in het gymlokaal
naast de school; deze vallen niet onder verantwoording van de leerkrachten van de
school, maar de aanwezige vakleerkracht.
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Hoofdstuk 6
Informatie contact en communicatie
6.1. Kennismakingsavonden, contactmiddagen en –avonden
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar organiseren wij voor ouders en verzorgers
een kennismakingsgesprek, gevolgd door een kijkavond. Verder worden er,
gedurende het schooljaar, voorafgaand aan de rapportuitgifte contactmiddagen en
avonden georganiseerd. Het spreekt voor zich dat uw aanwezigheid, op alle
avonden, bijzonder op prijs wordt gesteld.
Het schooljaar begint met het startgesprek. In dit gesprek staat de eerste
kennismaking met de ouders van onze kinderen centraal. Met alle ouders en vanaf
groep 6 samen met het kind wordt een individueel 10 minuten gesprek gevoerd over
hun kind. Tijdens dit eerste gesprek willen we u als ouder en ervaringsdeskundige
van uw kind leren kennen. Dit wordt gezien als het begin van de samenwerking.
Samen met ouders schouder aan schouder voor het kind.
Voorafgaand aan dit gesprek vragen we ouders een formulier in te vullen met
gesprekspunten. Een verzoek van ons aan u is, als het enigszins mogelijk is, samen
(vader, moeder of ex-partner) te komen.
Na deze eerste kennismaking stellen we alle ouders in de gelegenheid om onze
kijkavond te bezoeken. De kinderen zullen u dan graag uitleggen hoe er op school
wordt gewerkt en zullen trots hun werk laten zien. Natuurlijk is er ook gelegenheid
voor het stellen van vragen aan de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Vooraf
aan de krijgt u informatie mee vanuit de groep.
Een overzicht met data wordt op de ouderapp geplaatst.
Communicatie
Het kan voorkomen dat u naast de officiële gesprekken die wij voeren, zoals het
kennismakingsgesprek en de rapportgesprekken, in gesprek wilt met de leerkracht
van uw kind. U kunt dan altijd een extra gesprek aanvragen bij de leerkracht, hij/zij
zal u graag te woord staan.
Ook kan het voorkomen dat er iets is gebeurd waar u over wilt praten met de
leerkracht. U kunt dan het beste de leerkracht te spreken vragen die op de dag van
het gebeuren voor de groep stond. Leerkrachten houden elkaar op de hoogte.
Mocht het zo zijn dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of meer duidelijkheid
wilt, dan neemt u altijd eerst contact op met de leerkracht van uw kind. Hij/zij is
immers de verantwoordelijke en dus het eerste aanspreekpunt voor u. De leerkracht
kent uw kind het beste en is dus ook de aangewezen persoon om mee in gesprek te
gaan. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan zal er een gesprek
volgen met de leerkracht waarbij de directeur en eventueel het kind aanwezig zullen
zijn. We gaan ervan uit dat het gesprek naar volle tevredenheid zal verlopen en het
eerstvolgende gesprek weer kan plaatsvinden met de leerkracht.
Wij vinden het belangrijk dat ouders de weg naar school weten te vinden en zullen
altijd bereid zijn om in gesprek te gaan.
6.2. Rapporten
Leerlingen krijgen vanaf groep 1 een rapport, dit wordt gedurende de gehele
basisschoolperiode aangevuld met de behaalde resultaten.
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Hierin staan de resultaten van de methodetoetsen en het resultaat van de Citotoetsen vermeld. Na een aantal weken instructie en het oefenen van bijbehorende
opdrachten wordt aan de hand van een methodetoets gekeken of de leerling de
leerstof beheerst. De beoordeling van de methode is een momentopname, het geeft
het niveau van dat moment weer. Het resultaat van de Cito-toetsen geeft het inzicht
dat uw kind tot op dat moment van alle leerstof heeft aan. Leerlingen moeten altijd
het rapportboekje weer inleveren bij de leerkracht.
De resultaten van zowel de methode toetsen als de citotoetsen worden tijdens de
rapportbesprekingen met de ouders besproken. Vanaf groep 6 nemen ook de
kinderen deel aan deze gesprekken.
6.3. Informatie voor gescheiden ouders
KC Beukenlaan heeft informatieplicht richting beide ouders van de leerling. Dit geldt
o.a. voor de schoolrapporten, uitslagen van Cito toetsen, schoolonderzoeken en
onderwijskundige rapporten. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden om
oudergesprekken te voeren en schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het
kind dit willen) bij te wonen.
Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar
ouders vervreemdt. Als een echtscheiding niet in harmonie plaatsvindt, kunnen er
problemen ontstaan. Uitgangspunt voor het kindcentrum is het belang van het kind.
Dit belang kan het best gewaarborgd worden als de school geen partij wordt in een
mogelijk conflict.
De school zal zich daarom neutraal opstellen en uitvoering geven aan de wet- en
regelgeving ten aanzien van de informatieverstrekking aan ouders.
De gescheiden ouder, belast met het ouderlijk gezag, heeft recht op informatie en
zal actief door school worden geïnformeerd. Mocht u onverhoopt geen informatie
ontvangen, meldt u dit dan a.u.b. per e-mail bij de schoolleiding
(e.schipper@sooog.nl).
De gescheiden ouder die geen ouderlijk gezag heeft wordt niet automatisch door
school geïnformeerd maar moet bij de school een verzoek om informatie indienen,
waarin aangegeven wordt welke informatie verlangd wordt. De school beziet
vervolgens of de gevraagde informatie verschaft kan worden en zal de ouder over
het genomen besluit informeren. Wanneer deze situatie op u van toepassing is,
stuurt u uw verzoek om informatie dan a.u.b. per e-mail naar de schoolleiding
(e.schipper@sooog.nl).

Mocht het zo zijn dat u op de voor het oudergesprek geplande middagen of
avonden bent verhinderd, dan kunt u rechtstreeks met de
groepsleerkracht een andere afspraak maken. Alle werkzame leerkrachten
zijn dagelijks tot 17.00 uur op school met uitzondering van de woensdag
dan zijn zij tot 14.00 u. op school voor correctiewerkzaamheden,
voorbereiding, overleg etc. en staan u dan graag te woord.
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6.4. Ouderhulp/grootouderhulp, ouderideeën en oudervergoeding

Op het kindcentrum vinden naast het dagelijkse onderwijs vele activiteiten plaats.
Voor deze activiteiten hebben wij soms uw hulp nodig. Zonder die hulp kunnen
activiteiten geen doorgang vinden. In het jaar 2022-2023 rekenen wij weer op uw
hulp! Heeft u zelf ideeën of mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, dan horen wij
dat graag. Wij staan open voor nieuwe initiatieven, mits zij passen binnen de visie en
planning van ons kindcentrum. Ieder schooljaar zijn gelukkig weer diverse
ouders/grootouders bereid mee te helpen.
Uw hulp en ideeën zijn onmisbaar voor de verdere schoolontwikkeling en
schoolactiviteiten. Als wij voor het reizen naar evenementen buiten de gemeente
Oldambt gebruik maken van uw auto, worden de benzinekosten, op verzoek van de
ouder, (€ 0,15 per kilometer) aan u vergoed. U kunt hiervoor een
declaratieformulier vragen aan de leerkracht van uw kind. Gelet op de risico’s is het
belangrijk dat u wel beschikt over een inzittendenverzekering. Tevens moet uw auto,
ook op de achterbank, voorzien zijn van veiligheidsgordels en kinderzitjes, conform
de wetgeving.
6.5. Excursies en maatschappelijke oriëntaties
Alle groepen gaan jaarlijks, in het kader van “wereldoriëntatie”, op excursie. Voorts
bezoeken, met name leerlingen van groep 8 in het kader van maatschappelijke
oriëntatie, verschillende bedrijven en instellingen en/of ontvangen
bedrijfspresentaties op school. Zodra de gegevens over de excursies etc. bekend zijn,
ontvangt u hierover meer informatie middels agenda op de website, de ouderapp,
nieuwsbrief of nieuwsbericht.
6.6. Schoolreisjes
Ieder schooljaar wordt er voor alle leerlingen een schoolreis georganiseerd. De data
en bestemmingen van deze reizen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Al
naar gelang de grootte van de groep en de duur van de schoolreis worden ouders
door de groepsleerkracht gevraagd de leerlingen tijdens hun reis te begeleiden en/of
voor het vervoer van de groepen te zorgen.
6.7. Bijdrage schoolactiviteiten
Scholen en Kindcentra mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Deze
bijdrage is vrijwillig en is opgesteld met instemming van de oudergeleding van onze
medezeggenschapsraad.
Uitleg over de vrijwillige bijdrage: Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle
programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook als ouders niet hebben
betaald, want de ouderbijdrage is vanaf nu helemaal vrijwillig.
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Hoe zit dat dan precies?
Naast de activiteiten buiten het verplichte lesprogramma biedt het onderwijs extra’s
aan zoals een bezoek aan een museum, Sinterklaas, kerstviering en een schoolreis.
Ouders hebben een keuze in het wel of niet voldoen van deze bijdrage en hoeven dit
niet uit te leggen, het is tenslotte een vrijwillige bijdrage. Een kind zal altijd blijven
deelnemen aan de activiteiten die door het ministerie worden bekostigd en niet
worden uitgesloten van de activiteiten die het kindcentrum extra aanbiedt. Het
kindcentrum moet dan andere plannen bedenken of de financiering anders regelen
of de extra activiteiten kunnen niet doorgaan.
De ouderbijdrage voor de diverse groepen is verschillend. Dit heeft voornamelijk te
maken met de schoolreizen. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage is het mogelijk om
bijv. met de groep op schoolreis te gaan. We hopen dat we dit kunnen blijven doen.
Culturele voorstellingen: deze worden bekostigd uit de begroting van de school.
Groep Schoolreis Excursie Spelmorgen Sinterklaas Niet
Ouderreguliere bijdrage
sportdag
school-

Totaal

1
2
3
4
5
6
7

25,00
25,00
35,00
35,00
35,00
35,00
55,00

10,00
10,00
13,00
13,00
16,00
16,00
16,00

0,00
0,00
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00

8,00
8,00
8,00
8,00
2,00
2,00
2,00

materialen
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

€
€
€
€
€
€
€

8

80,00

16,00

1,00

2,00

4,00

9,00

€112,00

56,00
56,00
69,50
69,50
67,00
67,00
87,00

De afstemming tussen inkomsten en uitgaven zal altijd worden besproken met de MR
en met de leden van de OR.
6.8. Het schrijfonderwijs
Het schrijven heeft, naast lezen, een centrale plaats in de ontwikkeling van de
kinderen op school. Het is belangrijk dat kinderen op een juiste wijze leren schrijven
met een kwalitatief goede pen. Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen een, door de
school geselecteerde, ballpoint waarmee ze moeten schrijven. Naast een pen
ontvangen de leerlingen éénmalig een schooletui in groep 3. Wanneer een kind
schoolmaterialen met opzet vernielt/kwijt raakt, wordt het vervangende materiaal in
rekening gebracht bij ouder(s)/verzorger(s) en ontvangt u een nota!
6.9. Verzekeringen en eigen risico in en om school
Mocht er zich iets voordoen waardoor u of uw kind schade lijdt en u meent recht te
hebben op een vergoeding, dan kunt u de schade melden bij de directeur. Zij zal
vervolgens contact opnemen met de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen.
SOOOG zal de verzekeraar vragen de aanvraag te behandelen. Elke aanvraag wordt
afzonderlijk behandeld, omdat elk geval weer anders is. Er is dus niet automatisch
sprake van dekking.
Natuurlijk kunt u besluiten om naast een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
en een ziektekostenverzekering, een ongevallenverzekering af te sluiten. Een
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ongevallenverzekering geeft recht op een extra uitkering bij ongeval met blijvend
letsel.
6.10. Communicatie middels media
Deze infogids kunt u downloaden van onze website: www.obsbeukenlaan.nl Op de
website van het kindcentrum worden geen foto’s van kinderen geplaatst vanuit
privacy overwegingen, deze website is namelijk ook te bezoeken door anderen dan
Beukenlaan ouders, denk bijv. aan “nieuwe” ouders die een school/kindcentrum
zoeken. Op de website vindt u ook allerlei informatie. Voorts ontvangt u periodiek
een nieuwsbericht (ook te vinden op de website) met de laatste actuele
schoolinformatie. Informatie van de groepsleerkracht van uw kind of de groep waarin
uw kind zit krijgt u middels de mail of via het ouderportaal MijnSchool. In het portaal
vindt u o.a. berichten, fotoalbums, een kalender en uitnodigingen voor
oudergesprekken. Verder kunt u er wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij
verhuizing. Ouders kunnen gebruik maken van de ouderapp door in te loggen met de
persoonlijke inloggegevens. Kunt u om de één of andere reden niet meer op de
ouderapp inloggen, dan kunt u een mail sturen naar de administratie:
r.wagt@sooog.nl.
6.11. Omgang en gedrag
KC Beukenlaan kenmerkt zich door een open communicatiestructuur. Wij hanteren
gedragsregels die borg staan voor wederzijds respect en begrip. In goed onderling
overleg wordt de dagelijkse gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders,
teamleden en directie afgehandeld. Voor uitzonderlijke c.q. ongewenste situaties
en/of gedrag heeft het kindcentrum een gedragsprotocol/veiligheidsprotocol
opgesteld. Hierin staan alle zaken rondom gedrag, pesten, maatregelen etc.
beschreven. Het gedragsprotocol staat op de website.
6.12. De route naar het kindcentrum
Om de situatie bij de school tijdens het brengen en halen van de kinderen veiliger te
maken wordt er gebruik gemaakt van een schoolroute. De schoolroute gaat uit van
eenrichtingsverkeer. De route wordt aangegeven met borden en gaat als volgt:
verkeer vanaf de Acacialaan wordt “tegen de wijzers van de klok in” geleid via de
Lijsterbeslaan, Kastanjelaan en de Beukenlaan.
Op drie locaties zijn borden “schoolroute” geplaatst. Wij verwachten van ouders die
met de auto komen dat zij deze route volgen. Hierdoor is de situatie bij ons
kindcentrum minder chaotisch en dus veiliger voor uw en andermans kinderen.
6.13. Verkeersveiligheid rondom het kindcentrum
Daarnaast is het van belang dat iedereen zich houdt aan de volgende belangrijke
verkeersafspraken.
Verkeersafspraken:
1. Niet met de auto naar school tenzij…?
Voor het kindcentrum is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen. Om de
verkeersveiligheid rondom het kindcentrum te kunnen waarborgen is het
noodzakelijk dat u het autoverkeer, met name in de Beukenlaan en de Prunuslaan,
tot een minimum weet te beperken! Wij verzoeken u dan ook uw kind niet met de
auto te brengen. In het geval dat het absoluut niet anders kan, verzoeken wij u uw
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auto beslist niet voor de school te parkeren. Er is genoeg parkeerruimte in de wijk
rondom het gebouw.
2. Alleen op de fiets naar school als…?
Gelet op de verkeerssituatie rondom de school en de beperkte fietsstallingsruimte,
wordt aanbevolen te voet naar school te komen.

Wilt u er dus op toezien dat uw kind niet onnodig op de fiets naar school gaat?

3. Fietsen doe je op de weg, niet op de stoep en helemaal niet op het schoolplein!
Voor alle leerlingen en begeleiders (groep 1 t/m 8) geldt de afspraak dat er niet
wordt gefietst maar gelopen met de fiets aan de hand. Hierop zal worden toegezien
door de pleinwacht.

Wilt u dit met uw kind bespreken en ook zelf het goede voorbeeld geven?
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Hoofdstuk 7
Ouderbetrokkenheid
7.1 GLANS techniek

Het team van KC Beukenlaan vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de
ontwikkeling van hun kind. Wij doen dit o.a. door:
het houden van verschillende gesprekken zoals: het startgesprek aan het begin
van het schooljaar en de verschillende rapportgesprekken na de citotoetsen.
het houden van een kijkavond. Op deze gezellige avond nemen alle kinderen hun
ouders mee naar school. Kinderen leggen aan hun ouders uit wat ze leren en hoe
wordt geleerd.
door open te staan voor uw vragen en zorgen. U kunt naast de officiële
gesprekken altijd bij ons terecht voor informatie en of vragen over uw kind.
Meer informatie kunt u vinden op onze website.
7.2. Wat doet de medezeggenschapsraad
Ouders hebben recht op medezeggenschap (M.R.), dat is geregeld in een wet.
Medezeggenschap is mee besturen en adviseren. Vooral dat laatste, want
meebeslissen (besturen) geldt wettelijk slechts voor een beperkt aantal zaken, zoals
de planning van de schoolvakanties. Elke school heeft verplicht een
medezeggenschapsraad, met wettelijk geregelde rechten. De M.R. bestaat uit twee
geledingen:
1. vertegenwoordigers van ouders (oudergeleding) en
2. vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel (personeelsgeleding).
De M.R. en G.M.R. overleggen met de directie en het bevoegd gezag over
belangrijke schoolzaken zoals: besteding van geld, gebouwen, advies geven met
betrekking tot vakantie en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten
meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, het kiezen van de
lesmethoden voor de verschillende vakken.
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Welke rechten heeft de M.R.?

De M.R. heeft twee soorten rechten:
1. Instemmingsrecht
2. Adviesrecht
Ad 1: Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het
schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders
betrokken worden bij de hulp in en aan de school. De ouders in de M.R. hebben
instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. Via de M.R. kunt u
uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.
Ad 2: Het bevoegd gezag en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen
over hun plannen met de school. Voorbeelden hiervan zijn: vakantieregeling,
fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het ontslagbeleid.
De M.R. vergadert minimaal 3x per jaar. Als daar aanleiding toe is, worden extra
vergaderingen gepland. De vergaderingen zijn openbaar.
Binnen ons samenwerkingsverband SOOOG is tevens een G.M.R.
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) opgericht. Voor bepaalde
(schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bevoegd gezag
instemming/advies nodig van een G.M.R.
De G.M.R. bestaat uit een delegatie personeelsleden/ouders gekozen uit de
oudergeledingen en personeelsbestanden van de scholen van de Stichting.
Leden M.R.
Personeelsgeleding
Lid namens:
Personeelsgeleding
Mevr. Janet van der
Werf
Tel: 0597-414294
Lid namens:
Personeelsgeleding
Mevr. Babs Muurman
T: 0597-414294
Lid namens:
Mevr. Petra Holderer
T: 0597-414294

Oudergeleding
Lid namens:
Oudergeleding
Mevr. Nathalie Berends
T: 06 22993047
Lid namens:
Dhr. Mark Hensema
T: 06-43756187

Oudergeleding

Personeelsgeleding

7.3. Wat doet de ouderraad (O.R.)
De ouderraad is een uitvoerend orgaan dat zich tot doel stelt het personeel van
Kindcentrum Beukenlaan te ondersteunen in het organiseren van diverse activiteiten.
De ouderraad bestaat uit 12 leden: 9 ouders en 2 leerkrachten. Er zijn jaarlijks een
aantal vaste activiteiten die de O.R. organiseert of waarbij de O.R. betrokken is. Dit
zijn: de Sintviering, Sint maarten, het kerstdiner, de disco, een jaarlijkse
gezinsactiviteit en de laatste schooldag. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen
wordt er een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. De bijdrage
staat vermeld in hoofdstuk 5: bijdrage schoolactiviteiten. U krijgt voor het betalen van
deze ouderbijdrage plus de schoolbijdrage jaarlijks één rekening.
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Daarnaast worden er eventueel acties gehouden om geld in te zamelen. De opbrengst
hiervan wordt gebruikt om de activiteiten te organiseren of wordt besteed aan iets wat
het kindcentrumten goede komt, b.v. voor aanschaf speelgoed, inrichting speelplein,
audiovisuele hulpmiddelen etc. De ouderraad vergadert in principe elke 1e dinsdag van
de maand om 20.00 uur. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De
ouderraad is te bereiken op obsbeukenlaanouderraad@gmail.com
Data bijeenkomsten voor het schooljaar 2022-2023
Dinsdag 6 september OR vergadering
Dinsdag 4 oktober OR vergadering
Vrijdag 28 oktober Halloween spooktocht
Vrijdag 11 november Sint Maarten
Maandag 14 november Versieren school Sinterklaas
Dinsdag 6 december Versieren school Kerst
Donderdag 22 december Kerst diner
Dinsdag 10 januari OR vergadering
Dinsdag 7 februari OR vergadering
Dinsdag 7 maart OR vergadering
Vrijdag 10 maart Disco
Dinsdag 4 april OR vergadering
Dinsdag 9 mei OR vergadering
Dinsdag 6 juni OR vergadering
Voorjaar sponsorloop
Leden O.R.
Voorzitter
Mevr. Margreet
Leeuwerik

Penningmeester
Mevr. Liesbeth
Lammers

Secretaris
Mevr. Mirjan Veld

Lid
Mevr. Carin Rubingh

Lid
Mevr. Eline Kiewiet

Lid
Dhr.Marc Rienmeijer

Lid
Janine van der Tuuk

Lid
Margriet Rienmeijer

Lid
Bianca Dik

Lid (personeel)
Karin Bos

Lid (personeel)
Milou Dijkema

7.4. Stichting Beukbreed
Vanaf 1 januari 2009 is Stichting “Beukbreed” in het leven geroepen. Deze Stichting
beheert de gelden die door ouders en andere instanties aan het kindcentrum zijn
betaald.
Voor ouders zijn is dit de schoolbijdrage (ieder jaar voor elk kind te betalen). In elk
geval zijn het gelden die het onderwijs, in de breedste zin van het woord, voor uw
kind(eren) nog aantrekkelijker maken dan het al is. De Rijks leerling bijdrage wordt
niet op de stichtingsrekening gestort, deze worden ondergebracht bij SOOOG, de
overkoepelende stichting waar ook onze school onder valt.
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Voorzitter
Margriet Riemeijer

Penningmeester Secretaris
Daniëlle Bodde
Karin Hovius
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Hoofdstuk 8
Vakanties en verloven
8.1. Richtlijnen verlof

Verzuim schaadt de ontwikkeling!
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren aan de
directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan
verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan (dit geldt voor specifieke beroepsgroepen; u bent dan bijvoorbeeld
werkzaam in de horeca of
agrarische sector); een werkgeversverklaring moet worden overlegd waaruit blijkt
dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Dit verlof:
-mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
-mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
-mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Gewichtige omstandigheden maximaal 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10
schooldagen per jaar of minder dient vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van
de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder

gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die buiten
de wil van de jongere of de ouders zijn gelegen en die zwaarder wegen
dan het belang om onderwijs te volgen.

Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren
kan geschieden;
b. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e
graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
(duur in overleg met de directeur);
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van
bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of
aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).
Situaties die géén gewichtige omstandigheden zijn:
- familiebezoek in het buitenland;
- goedkope vakantiemogelijkheden;
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-

geen andere boekingsoptie voor de gewenste vakantie;
uitnodiging van familie/vrienden om op vakantie te gaan buiten de scvakanties om;
eerder vertrek of latere terugkeer van een vakantie in verband met verkeersdrukte;
verjaardagen van familie/vrienden en andere festiviteiten kunnen zeer belangrijke
gebeurtenissen zijn, maar zijn niet belangrijk genoeg om uw kind vrij te geven;
zelfs niet
als opa 85 jaar wordt en hij zijn verjaardag in het land van herkomst viert;
- de omstandigheid dat uw andere kinderen vrij zijn.
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan
10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van
de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.
Luxe verzuim
Het is onmogelijk om buiten de geplande schoolvakanties en vrije dagen om u kind
niet te laten deelnemen aan het onderwijs zonder een gegronde reden.
Het extra “vrij nemen” voor lange weekenden of het verlengen van een vakantie kan
en mag niet. De directie zal hier altijd melding van moeten maken bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en/of verzorgers een
waarschuwing geven of proces-verbaal opmaken.
8.2. Vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023
Soort vakantie
vakantieperiode
Herfstvakantie:
15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie:
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie:
24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartvakantie: 18 mei en 19 mei 2023
Zomervakantie:
22 juli t/m 3 september 2023
Vrije dagen
Tweede paasdag:
Tweede pinksterdag:

10 april 2023
9 juni 2023

Overige vrije dagen moeten nog worden ingepland. Ouders worden
hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Wilt u bij het plannen van uw vakantie(s) a.u.b. rekening houden met bovenstaand
rooster? Vrijgeven voor extra vakanties en het verlengen van vakanties en
weekenden is in principe niet mogelijk. Op last van de leerplichtambtenaar mogen
wij hiervoor geen toestemming verlenen.
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Lijst met afkortingen
BB
BSO
CITO
DMT
EHBO
GGD
GSM
VMBO
HAVO
IB’er
ICT
KB
KC
LVS
MR
NSCCT
OR
PGMR
PRO
SOOOG
SPW
TL
VVE
VO
VOO
VWO
WPO

Basis beroeps gerichte leerweg
Buitenschoolse opvang
Leerlingvolgsysteem op cognitief gebied
Drie minuten toets
Eerste hulp bij ongelukken
Geestelijke gezondheidsdienst
Groninger Sportmodel
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Intern begeleider
Informatie, communicatie en technologie
Kaderberoeps gerichte leerweg
Kindcentrum
Leerlingvolgsysteem
Medezeggenschapsraad
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets
Ouderraad
Permanente gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad
Praktijkgericht onderwijs
Stichting Openbaar Onderwijs Oost
Groningen
Sociaal pedagogisch werk
Theoretische leerweg
Voor en vroegschoolse educatie
Voortgezet onderwijs
Vereniging voor openbaar onderwijs
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Visie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen interesses en talenten. Op onze scholen en
kindcentra worden kinderen niet met een standaard norm vergeleken, maar met
zichzelf. Wij willen uit kinderen halen wat er in zit. Wij verzorgen kwalitatief
hoogwaardig opvang en onderwijs op al onze scholen en kindcentra. We bieden dit
in een veilige omgeving en voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond,
levensbeschouwing, (geloofs-)opvatting, cultuur of (individuele) capaciteiten, nu en
in de toekomst. We stimuleren kinderen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen,
leren hun een eigen mening te vormen, verantwoordelijkheid te nemen, besef te
krijgen van sociale samenhang en van verbondenheid en het belang van
samenwerken. We dagen kinderen uit om hun talenten te ontdekken en te leren
gebruiken.
Met onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten waarborgen wij een
doorgaande ontwikkeling van kinderen en een optimale aansluiting op het voortgezet
onderwijs. Voor een klein aantal leerlingen is ons onderwijs het eindonderwijs. Voor
hen waarborgen wij met onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten een
optimale participatie binnen de maatschappij.
Scholen
Op onze 20 basisscholen/kindcentra, 1 nevenvestiging, een afdeling eerste opvang
anderstaligen, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 1 (V)SO-school (speciaal
onderwijs voor zeer moeilijk lerenden) en een tijdelijke onderwijsvoorziening voor
kinderen uit Oekraïne, werken ongeveer 350 medewerkers die onderwijs verzorgen
voor ruim 2800 leerlingen in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde.
Kindcentrum Beukenlaan valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Openbaar
Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). SOOOG is het bevoegd gezag van het
basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende
kinderen in de gemeente Oldambt, Pekela en Westerwolde.
College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit:
• Jaap Hansen (voorzitter)
• Janny Reitsma (lid)
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Het CvB is eindverantwoordelijk voor alle scholen van SOOOG en voor de kwaliteit
van het onderwijs, beleid en algehele bedrijfsvoering. Bestuur en management
hechten aan samenwerking, professionalisering en vernieuwing. Om onderwijs van
hoge kwaliteit te krijgen en te houden is het heel belangrijk te investeren in de mens
en middelen. Enthousiaste, goed gemotiveerde en geschoolde leerkrachten zijn de
basis en voorwaarde voor goed onderwijs.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit:
• Hiltje Rookmaker (voorzitter)
• Damy Colon
• Rinus Michels
• Marcel Poorthuis
De RvT controleert de resultaten van het beleid en toetst of bij het maken en
uitvoeren van dat beleid goed rekening is gehouden met verschillende belangen,
risico’s en andere belangrijke zaken. Naast de toezichthoudende functie, zoals
vastgelegd in Wet- en regelgeving, vervult de RvT ook de rol van klankbordfunctie
voor het CvB van SOOOG.
De RvT functioneert daarbij als team.
De leden van de RvT voelen zich verbonden met het openbaar onderwijs in Oost
Groningen. Ze vinden de kwaliteit van het onderwijs belangrijk en zetten zich
hiervoor in. De eigen kennis en inzichten van de leden zijn bovendien heel waardevol
voor SOOOG. De RvT gebruikt samen met CvB en management daarvoor de code
Goed Bestuur. De managementtaken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het
managementstatuut. Zowel de code Goed Bestuur als het managementstatuut zijn te
vinden op de website www.sooog.nl van onze stichting onder de rubriek ‘informatie’.
Passend Onderwijs
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus de gemeente Noordenveld zijn
verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is
opgedeeld in vijf sub-regio’s (4 subregio’s voor regulier onderwijs en 1 subregio voor
specialistisch onderwijs). De scholen voor primair onderwijs van SOOOG vallen onder
de sub-regio Zuid-Oost en de subregio voor gespecialiseerd onderwijs. Het VSO valt
onder het voortgezet onderwijs en maakt daardoor deel uit van het
samenwerkingsverband 20.02. 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. De Wet op passend onderwijs
betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun
kwaliteiten en mogelijkheden.
De overheid wil daarmee bereiken dat:
• Alle kinderen een plek krijgen die past bij hun ondersteuningsbehoefte.
• Een kind naar een reguliere basisschool gaat als dat mogelijk is.
• Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als er intensieve begeleiding nodig is.
• Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat.
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De kwaliteiten en onderwijsbehoeften van het kind centraal staan en niet de
beperkingen.
• Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten omdat er geen passende plek
is om onderwijs te volgen.
•

Om ieder kind een passende plek te kunnen bieden, hebben scholen zorgplicht.
Scholen moeten er voor zorgen dat kinderen die extra begeleiding en ondersteuning
nodig hebben, een passende plek krijgen. Dit geldt voor alle kinderen: dus voor
kinderen die op school zitten én voor kinderen die aangemeld worden bij een school.
Alle scholen binnen het samenwerkingsverband 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 extra ondersteuning
hebben scholen beschreven in hun School Ondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP
staat precies welke ondersteuning een school kan bieden. Dit kan helpen bij het
kiezen van een school en bij het overleg met die school.
Het SOP is te vinden op de website van de school.
Meer informatie over Passend Onderwijs is vermeld op de website www.sooog.nl van
onze stichting onder de rubriek ‘informatie’.
Verder is op de website van het Samenwerkingsverband PO 20.01 meer informatie
beschikbaar over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de
verschillende scholen.
Daarnaast is op de website van de Rijksoverheid informatie voor
ouder(s)/verzorger(s) te vinden met betrekking tot passend onderwijs.
Expertisecentrum
Het expertisecentrum is het centrum binnen SOOOG dat scholen verbindt, dat de
ontwikkeling van opvang, onderwijs en kwaliteitszorg ondersteunt, dat opleidt en
toegang tot kennis verbreedt en innovatie ondersteunt en stimuleert. Het
expertisecentrum heeft een vaste plek binnen SOOOG verworven en is de laatste
jaren uitgebreid. Zo vallen de kwaliteitszorg, de SOOOG Academie en de interne
auditcommissie onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het
expertisecentrum en bestaat het team momenteel uit twee orthopedagogen, een
ambulant begeleider, twee staffunctionarissen beleid en advies, een coach voor
startende leerkrachten, een coach anderstaligen en tien onderwijsassistenten.
Het expertisecentrum richt zich op de ondersteuning van de scholen op het gebied
van passend onderwijs als regievoerder zorgplicht, met tijdelijke
onderwijsarrangementen, psychologische onderzoeken en door consultatieve
gesprekken met de intern begeleiders van de scholen. Daarnaast staat de
ontwikkeling van leerkrachten en onderwijsassistenten centraal door scholing en
coaching aan te bieden. Het expertisecentrum bewaakt de kwaliteit van het
onderwijs en begeleidt de scholen in het bieden van kwaliteitszorg, bij
inspectiebezoeken en in het traject na een audit.
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Dyslexie, doorgaande lijn primair onderwijs – voortgezet onderwijs
In het primair onderwijs leren kinderen, over het algemeen vanaf groep 3, technisch
lezen. Niet iedere leerling pakt dit even makkelijk op. Als er bij kinderen problemen
ontstaan om het technisch lezen goed onder de knie te krijgen, biedt de basisschool
hulp. Als de leesproblemen zeer ernstig zijn, kan een basisschool een kind laten
screenen op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Om in aanmerking te komen voor een
screening dient een kind, na langdurig extra aandacht, nog steeds zeer laag scoren
op leestoetsen.
Wanneer het kind wel lees- en/of spellingsproblemen heeft, maar niet in zodanig
ernstige mate dat het binnen de criteria valt voor het aanvragen van onderzoek,
heeft het kind wel baat bij de hulp van de basisschool. De basisschool zal dan
ondersteuning bieden binnen het onderwijs en heeft de mogelijkheid om
aanpassingen te doen bij de toetsen. Er is dus geen noodzaak voor het verkrijgen
van een verklaring voor (lichte) dyslexie.
Op alle momenten staat het ouders vrij om hun kind bij een particulier bedrijf te
laten screenen op dyslexie. Meer informatie over hoe op de school van uw kind(eren)
wordt omgegaan met dyslexie vindt u in het dyslexieprotocol van de school.
Informatie aan gescheiden ouders
Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is
verplicht om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden
van het kind. Dit geldt o.a. voor de schoolrapporten, uitslagen van Cito-toetsen,
schoolonderzoeken en onderwijskundige rapporten.
Daarnaast wordt er gelegenheid geboden om oudergesprekken te voeren en
schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te wonen.
Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar
ouders vervreemdt. Het gaat hierbij om een wederkerig belang van kind en ouder.
Als een echtscheiding niet in harmonie plaatsvindt, kunnen er problemen ontstaan.
Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. Dit belang kan het best
gewaarborgd worden als de school geen partij wordt in een mogelijk conflict. De
school zal zich daarom neutraal opstellen en uitvoering geven aan de wet- en
regelgeving ten aanzien van de informatieverstrekking aan ouders.
De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over
het kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen,
de school hoeft dit dus niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over
de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties
of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een
uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto.
Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het
kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen
afweging over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een
verzoek tot informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag
zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in
het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten
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onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking
van de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de
afweging of de school informatie verstrekt.
Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag een school
terughoudend zijn in het verstrekken van informatie. Een school mag niet verwijzen
naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie
opvraagt.
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking zijn:
• Indien een rechterlijke beschikking kan worden overlegd waarin het recht op
informatie is beperkt.
• In gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de
andere ouder wordt verstrekt.
• Als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de
school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren.
De ouder kan een dergelijke beslissing altijd laten toetsen door een
klachtencommissie of de rechter.
Privacywetgeving
SOOOG heeft te maken met een strengere privacywetgeving. Deze Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht gegaan op 25 mei
2018. Deze wet moet er voor zorgen dat bij het vastleggen van persoonsgegevens
de privacy gewaarborgd is. Dat geldt dus ook voor SOOOG. Het moet duidelijk zijn
met welk doel de gegevens worden bewaard en de veiligheid van de opgeslagen
data moet gewaarborgd worden. Alle medewerkers hebben een
medewerkersovereenkomst ondertekend waarin zij zorg dragen voor de naleving van
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet
bescherming persoonsgegevens. Op alle persoonsgegevens rust een
geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement is te vinden op de website
www.sooog.nl van onze stichting onder de rubriek ‘informatie’.
Foto's en video door derden
Het is ouder(s)/verzorger(s) wettelijk niet toegestaan om foto's en filmpjes van
kinderen, anders dan hun eigen kinderen op sociale media te verspreiden. Dit geldt
ook voor leerkrachten en medewerkers van de school. Indien men dit wel doet dan is
men in overtreding. De school zal tijdens evenementen zelf foto's en eventueel
video's maken en deze verspreiden waarbij er rekening gehouden wordt met de
privacy rechten van het kind.

Luxe verzuim
Het is onmogelijk om buiten de geplande schoolvakanties en vrije dagen uw kind
niet naar school te laten gaan zonder een gegronde reden. Het extra “vrij nemen”
voor lange weekenden of het verlengen van een vakantie kan en mag niet. Dit staat
in de leerplichtwet. De school zal hier altijd melding van moeten maken bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouder(s) en/of verzorger(s)
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een waarschuwing geven of proces-verbaal opmaken. Voor bijzondere situaties kan
conform de regelgeving in deze een uitzondering worden gemaakt.
Het betreft:

a. Beroep ouders

Extra verlof moet worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep
van
(één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit
verlof mag niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet
vallen in de eerste
2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke
vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties
onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat
schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd.

b. Religieuze redenen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of
levensovertuiging kan verlof worden aangevraagd. Bij dit verlof is een mededeling
voldoende van de ouder(s)/verzorger(s), minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vrije
dag. Per verplichting wordt 1 dag vrij gegeven.

c. Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van
ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Als het om
minder dan
10 schooldagen gaat, beslist de directeur van de school over het verlof. Als er voor
meer dan 10 schooldagen verlof wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar.
Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar. Als u niet weet wie dit is, neem dan
contact op met de afdeling Leerplicht via 070 - 353 54 54.
Gedragscode
Een gedragscode is een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een
bepaalde sociale situatie. In de gedragscode van SOOOG staan concrete regels en
algemene gedragslijnen geformuleerd. De gedragscode geldt voor personeelsleden,
(hulp)ouders en leerlingen. De gedragscode van SOOOG staat op de website
www.sooog.nl van onze stichting onder de rubriek ‘informatie’ en is tevens
opvraagbaar bij de school. Met het inschrijven van uw kind op één van onze scholen
conformeert u zich ook aan onze gedragscode.
Veiligheidsbeleid
De aandacht voor een veilige en ook pestvrije schoolomgeving is de laatste jaren
enorm toegenomen. Wij vinden dit terecht. Kinderen, maar ook volwassenen,
moeten veiligheid ervaren en beleven om zich zo goed mogelijk te kunnen
ontwikkelen en ontplooien. Samen willen wij zorgen voor een goede sfeer en een
gevoel van veiligheid waarbij het gaat om de persoonlijke groei. Samen willen wij
blijven werken aan de veilige school waar kinderen, ouders en medewerkers recht op
hebben. Onze school heeft veiligheidsbeleid beschreven en vastgesteld conform de
aangescherpte wet- en regelgeving. De ouders zullen hier geregeld van op de hoogte
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worden gehouden. Daarnaast heeft iedere SOOOG school een
“veiligheidscoördinator” aangewezen. Deze veiligheidscoördinator fungeert o.a. als
eerste aanspreekpunt op het gebied van pesten. Naast het zijn van aanspreekpunt
voor leerlingen en ouders coördineert, deze aan de school verbonden persoon, ook
het anti-pestbeleid van de school. Voor vragen over veiligheid of opmerkingen en
aanvullingen kunt u bij deze collega terecht. Op onze school/kindcentrum is Petra
Holderer de veiligheidscoördinator.
De school monitort jaarlijks de veiligheid van leerlingen met een instrument dat een
representatief en actueel beeld geeft. Op onze school gebruiken we het instrument
Leerling in beeld en KIVavragenlijsten.
Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van
leerlingen.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
We werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld hetgeen een
wettelijke verplichting is voor iedereen die werkt met kinderen. De meldcode is een
stappenplan waarin staat beschreven hoe een professional moet omgaan met het
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door te werken met een
meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Deze
meldcode is te vinden op www.sooog.nl onder de rubriek ‘informatie’.
Regeling toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen
De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te
maken met een time-out maatregel, schorsing of verwijdering. Als zich echter één
van bovenstaande situaties voordoet, is een zorgvuldige uitvoering van de regels en
procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen. De
scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschools
procedures vastgesteld, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor
hen in desbetreffende situaties van toepassing is.
Deze procedures staan beschreven in:
• de regeling toelating van leerlingen;
• de regeling schorsing en verwijdering van leerlingen.
Beide regelingen liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau. U kunt beide
regelingen ook downloaden via de website www.sooog.nl van onze stichting onder
de rubriek ‘informatie’.
Toelatingsbeleid vierjarigen
De scholen binnen Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de
volgende regels inzake het toelatingsbeleid voor de aangemelde kinderen die nog
vier jaar moeten worden:
1. Vanaf vier jaar zijn leerlingen welkom op school.
2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben
bereikt of zo spoedig mogelijk daarna in overleg met de directie van de school.
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3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de
leeftijd van 4 jaar wordt in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer
de kinderen kunnen komen kennismaken. Hierbij wordt wettelijk uitgegaan van
maximaal vijf dagen. In deze periode zijn de kinderen geen leerlingen in de zin
van de wet.
Klachten
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen en
medewerkers van de school. Een verschil van inzicht kan geen kwaad als er maar
over gesproken wordt met de direct betrokkenen. Daarom worden verschillen in
inzicht bij voorkeur in onderling overleg bijgelegd.
Soms lukt dat niet of is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een
klacht in wil dienen. Een klacht kan het beste eerst kenbaar gemaakt worden bij de
schoolleiding. Mogelijk kan deze dan direct verholpen worden.
Als dat geen oplossing biedt, treedt de klachtenregeling van SOOOG in werking. De
regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. De
klachtenregeling ligt ter inzage op school en is daarnaast digitaal beschikbaar via de
website van SOOOG www.sooog.nl onder de rubriek ‘informatie’.
SOOOG is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen
aan de LKC.
De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te
lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en
het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het
beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot
interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een
formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de
procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl
Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de
LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen
met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure
voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u
contact opnemen met de
Mediationdesk van Onderwijsgeschillen.
Wij hechten er aan dat klachten zorgvuldig worden behandeld. Klachten van
verschillende aard proberen we via onderstaand stappenplan op te lossen. Advies
over de te zetten stappen of vragen over het stappenplan kunnen worden gesteld
aan de schoolvertrouwenspersoon.
Het stappenplan:

54

Aard van de klacht

Onderwijsinhoudelijk Schoolorganisatie

Ongewenst
gedrag

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Misstand/schending
integriteit
Zie

Klokkenluidersregeling
- Methodes
- Werkwijze in de klas

- Vakanties/vrije
dagen
- Ouderbijdrage

- Overgaan/doubleren

- Schoolgebouw

- Pesten
- Grove
schending
- Seksuele
intimidatie

- Beleidsregels
Stap 1 – Mogelijkheden oplossen op schoolniveau
- Bespreken met degene die het probleem veroorzaakt
- Bespreken met schoolleider/directie van de school
- Schoolvertrouwenspersoon inschakelen
Stap 2 – Mogelijkheden oplossen op bestuursniveau
1. Contact opnemen met de interne klachtencoördinator.
2. U wordt doorverwezen naar het juiste orgaan voor uw klacht of er wordt door
middel van bemiddeling naar een oplossing gezocht.
College van Bestuur

Organisatorische/onderwijsinhoudelij
ke
klachten/bezwaar tegen besluit
- Onderzoek naar toedracht en
omstandigheden
- Beslissing over klacht/bezwaar

Externe
vertrouwenspersoo
n
- Ongewenst gedrag
- Begeleiding
klachtenprocedure

Andere organen

- Bemiddeling tussen
school en
klager
- Begeleiding melding
politie/justitie

Vertrouwensinspecte
ur

- Raad van Toezicht
- Politie/justitie

Geen oplossing?
Stap 3 - Neem contact op met de
Landelijke Klachtencommissie*
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Het staat eenieder vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke
Klachtencommissie of
met de Commissie van Beroep. De ervaring leert echter dat men in de regel pas een
klacht in behandeling neemt, nadat de interne procedure is doorlopen.

*

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS BIJ KLACHTEN
• Schoolvertrouwenspersoon (met betrekking tot de klachtenprocedure):
Naam: Milou Dijkema
Mail: m.dijkema@sooog.nl
Naam: Cristel Prins
Mail: c.prins@sooog.nl
Telefoonummer:0597 414294
• SOOOG
Interne klachtencoördinator
Postbus 65
9670 AB WINSCHOTEN
Telefoonnummer: 0597-453980
E-mail: klachten@sooog.nl
De interne klachtencoördinator verwijst door naar het juiste orgaan voor de klacht
of er wordt door middel van bemiddeling gezocht naar een oplossing.
• SOOOG
Bevoegd gezag
Postbus 65
9670 AB WINSCHOTEN
• Externe Vertrouwenspersoon van de organisatie:
Buro Vertrouwenspersonen
Mevrouw Peta Twijnstra
Hobbemastraat 14
8932 LB LEEUWARDEN
Telefoonnummer: 058-744 00 22
E-mail: info@burovertrouwenspersonen.nl
De externe vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen school en klager,
begeleiding bieden bij de klachtenprocedure en begeleiden melding bij
politie/justitie.
• Onderwijsgeschillen:
> Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
> Mediationdesk
Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ UTRECHT
Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
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Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Telefoonnummer: 030-280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
• Vertrouwensinspecteur inspectie van het onderwijs:
➢ voor meldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch en
fysiek geweld discriminatie en radicalisering kan contact opgenomen worden
met een vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs via:
Telefoonnummer: 0900-111 31 11 (lokaal tarief) of website
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
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