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Hoogeveen, augustus 2019 
 
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
In deze schoolgids voor de periode 2019-2020 informeren we u over de 
gang van zaken op Christelijke Basisschool ‘De Weidebloem’.  
In deze gids kunt u lezen: 

 Wat we belangrijk vinden op school. 

 Hoe ons onderwijs is ingericht. 

 Hoe we de zorg binnen onze school hebben opgezet. 

 Welke ontwikkelingen we nastreven. 

 Wat we doen om de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden en 
waar nodig te verbeteren. 

 Wat de rol van u als ouder/verzorger is etc.  
 
Heeft u belangstelling voor onze school dan nodigen we u graag uit voor 
een informatiegesprek. In dat gesprek vertellen we u over onze school en 
ons onderwijs en laten we de school zien. Een afspraak onder schooltijd 
geeft u het beste beeld van onze school. Natuurlijk zijn de kinderen ook 
welkom! 
Heeft u naar aanleiding van de schoolgids vragen, opmerkingen en/of 
ideeën dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of een 
groepsleerkracht. Zij zullen u graag verder helpen. 
 
Op onze website www.deweidebloem.nl vindt u actuele informatie met 
betrekking tot onze school en ons onderwijs.  
 

De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad van 
PCB ‘De Weidebloem’.  
 
We hopen dat u de gids met plezier zult lezen. We wensen alle kinderen 
een leerzame en fijne tijd toe op ‘De Weidebloem’! U kunt rekenen op 
onze volledige inzet. 
 
Ankie de Vries, Locatie-directeur 
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Korte historische schets 
In het begin van de jaren '70 is de wijk ‘De Weide’ gebouwd. In 1975 is er 
een kleuterschool gebouwd. Door de snelle groei van de wijk werd een 
paar jaar later, in 1978, de lagere school gebouwd. Op 1 augustus 1985 
zijn beide scholen samengevoegd tot Basisschool ‘De Weidebloem’.  
De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving.  
Vorig schooljaar hebben we ons 40-jarig jubileum gevierd. 

Het gebouw 
Het centrum van de school is ‘De Korf’. Deze ruimte is multifunctioneel. 
We gebruiken deze ruimte voor o.a. voorstellingen, werkplein voor 
kinderen, gezamenlijke vieringen, vergaderingen en ouderavonden. De 
bibliotheek bevindt zich ook in ‘De Korf’. 
Het gebouw wordt tevens gebruikt door de buurtbewoners zoals 
maandelijks als seniorenrestaurant.   
Partou verzorgt binnen het gebouw voor- en naschoolse opvang. Ook 
peuterspeelschool ‘De Bloementuin’ van SPSH is in onze school 
gehuisvest.  

School voor Anderstaligen 
Sinds maart 2014 heeft De Weidebloem een dependance naast de 
gymzaal. Hierin is de School voor Anderstaligen gehuisvest. De kinderen 
die ‘De Weidebloem’ School voor Anderstaligen bezoeken, komen met 
name uit het asielzoekerscentrum, gevestigd aan de rand van de wijk. 
Onze school is één van de dertien scholen in Hoogeveen die uitgaat van 
PricoH, Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen. De Vereniging wil zonder 
winstoogmerk werkzaam zijn in het belang van het Protestants Christelijk 
Onderwijs te Hoogeveen. 

Het bestuur van de vereniging stelt het op prijs dat ouders/verzorgers lid 
willen worden van de vereniging. De contributie bedraagt minimaal € 5,00 
per jaar. Op school zijn inschrijfformulieren aanwezig. Het secretariaat 
van de vereniging is gevestigd aan het Stoekeplein 8a, 7902HM 
Hoogeveen, tel: 0528-234494. Meer informatie over de vereniging vindt u 
op: www.pricoh.nl 

Veilig en prettig schoolklimaat 
Een veilig schoolklimaat is voor kinderen een basisvoorwaarde om zich te 
kunnen ontwikkelen. PCB ‘De Weidebloem’ heeft gekozen voor een 
schoolbrede, preventieve aanpak om te werken aan een veilig en prettig 
schoolklimaat. Daarbij focussen we nadrukkelijk op positief goed gedrag 
en sociaal-emotioneel leren. Positive Behaviour Support is een aanpak 
van gedrag met als uitgangspunt: Goed gedrag kun je leren. De 
gedragsverwachtingen op school zijn gebaseerd op de volgende waarden: 
respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Wij zijn een gecertificeerde 
PBS school.  
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Daarnaast zetten we Gelukskoffer in. Dit is een methode waarin kinderen 
van groep 1-8 werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen 
invloed op geluk. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld en een sterk 
verbeterde sociale omgang. 
Naast de preventieve aanpak is er ook een gedragsdeskundige: de 
praatjuf. Kinderen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij haar terecht met 
hulpvragen op het gebied van sociale veiligheid en pesten.  

Kinderen die meer kunnen dan de basisstof 
 Wanneer we merken dat kinderen meer kunnen dan de basisstof 

dagen we ze uit. Dat doen we bijvoorbeeld door leerstof te 
compacten (leerstof samenvoegen) en ze vervolgens plustaken aan 
te bieden. Voor kinderen die meer vragen hebben we levelwerk. Dit 
is verdiepings- en verrijkingsstof waarmee we de kinderen extra 
uitdagen. Kinderen in de groepen 4 t/m 8 die heel hoog scoren op 
Cito begrijpend lezen en rekenen worden extra uitgedaagd om nog 
meer te laten zien. Zij gaan een aantal uur per week naar de 
Plusklas. In de Plusklas krijgen ze extra leerstof en worden ze 
gestimuleerd samen allerlei opdrachten uit te voeren. Is de Cito-
score in groep 8 nog zo hoog, dan kan een kind in aanmerking 
komen voor Dotato. Dat is een samenwerking met het Roelof van 
Echten College. Kinderen krijgen dan les van docenten in vakken als 
science, filosofie en wiskunde.  

 Ook voor techniekonderwijs is er een samenwerking met het Roelof 
van Echtencollege voor kinderen die daarin uitblinken: het 
Discovery-project. Het gaat dan om inzicht, doorzettingsvermogen, 
samenwerken en met je handen werken. Jaarlijks kunnen wij 
hiervoor een aantal kinderen aanmelden. 

Kleine brede school 
Binnen ons gebouw zijn peuterspeelzaal De Bloementuin (SPSH) en BSO 
Partou gehuisvest. Met beide partners werken we op organisatorisch 

gebied samen. Daarnaast willen we ook meer en meer inhoudelijk gaan 
samenwerken. 
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Wij staan voor:  
 Samen.  

 Een positief, plezierig en veilig leer- en leefklimaat. 

 Onderwijs dat voorbereidt op de toekomst. 

 Onderwijs dat aansluit bij de eigenheid, mogelijkheden en talenten 
van de kinderen. 

 Samenwerking met ouders/verzorgers. 

 B(l)oeiend onderwijs. 

Wij beloven de leerlingen dat:  
 We ze willen leren kennen zoals ze zijn.  

 Wij vertrouwen in hen hebben. 

 Ze meedenken over de eigen ontwikkeling.  

 Ze met én van elkaar leren. 

 Ze iedere dag iets nieuws leren!  

 Onderwijs leuk is!  

Wij beloven de ouder/verzorgers dat:  
 Er professioneel en gemotiveerd personeel op onze school werkt 

om uw kinderen goed te begeleiden en voor te bereiden op de 
toekomst. 

 We in contact met u samen de verantwoordelijkheid nemen voor 
de ontwikkeling en deze willen vormgeven. 

 We ons zodanig zullen inzetten dat uw kind zich volgens verwachte 
perspectieven zal ontwikkelen.  

Onze kernwaarden zijn: 
 Identiteit   

 Veiligheid  

 Verantwoordelijkheid  

 Respect   

Onze ambitie is: 
 Iedere leerling begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling in een veilige 

omgeving.  

 Voor iedere leerling een passend aanbod creëren.   

 Ruimte bieden, naast het aanbod uit het curriculum dekkend 
onderwijs, voor talentontwikkeling.   

 Eigentijds, digitaal en coöperatief onderwijs inrichten.  

 Werken aan cultuur van samenwerken en collectieve 
verantwoordelijkheid zodat het leren van kinderen en van 
leerkrachten ondersteunt.  
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Schooltijden 
Met ingang van dit schooljaar hebben we andere schooltijden. We werken 
met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30-
14.00 uur naar school. Tussen de middag eten ze samen een broodje in de 
klas en gaan ze een kwartiertje buiten spelen. Op deze manier willen we 
rust en regelmaat creëren.  

Voordelen voor kinderen 

 Alle kinderen blijven met elkaar in hetzelfde ritme. 

 Ononderbroken regie van de leerkracht. 

 5 dagen van gelijke duur. 

 Lesmethoden beter over alle dagen verdeeld. 

 ‘s Middags hebben kinderen meer vrije tijd dus meer ruimte voor 
(sport) activiteiten op alle dagen van de week. 

Voordelen voor ouders 

 Andere verdeling werkdagen mogelijk. 

 Geen overblijfkosten. 

 Eén keer brengen en halen op een dag. 

 Beschikbare tijd voor huiswerk, feestjes, sport en spel  beter 
verspreid over de week. 

Verplichte onderwijstijd 
Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7520 uur naar school. Vorig 
schooljaar gingen de leerlingen in groep 1 t/m 4 korter naar school dan de 
kinderen in groep 5 t/m 8. Met ingang van dit schooljaar gaan alle 
kinderen 25 uur per week naar school. Op jaarbasis is dat 980 uur.  Dat is 

voldoende om een klein tekort in de middenbouwgroepen de komende 
jaren te compenseren.  
We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten. De 
leerlingen kunnen in principe binnen acht aaneensluitende jaren de 
school doorlopen. 
Het lesrooster is in elke groep aanwezig. Voor jonge kinderen wordt het 
duidelijk gemaakt met symbolen op dagritmekaarten. In de hogere 
groepen staat het dagprogramma op het digibord aangegeven. 

Schoolorganisatie 
Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat 
betekent dat de leerlingen van een leerjaar dezelfde basisstof krijgen 
aangeboden. Ieder kind is echter anders. Het ene kind kan meer leerstof 
verwerken, het andere kind heeft meer instructie nodig, etc. We willen 
rekening houden met die verschillen. Na de gezamenlijke instructie kan 
het zijn dat kinderen extra instructie krijgen en/of andere 
verwerkingsstof, terwijl andere kinderen zelfstandig met hun dagtaak 
bezig zijn.  
Ook krijgen leerlingen die meer leerstof aan kunnen extra leerstof en 
verdiepingsstof. Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen voor een bepaald 
vakgebied een eigen programma volgen. Om het omgaan met deze 
verschillen goed te organiseren zijn er binnen de school- en 
klassenorganisatie een aantal vaste gegevens. Zo is er in iedere groep een 
instructietafel. Daar kan de leerkracht aan een klein groepje extra 
instructie geven. De leerkracht volgt het expliciete directe instructie 
model: vaste stappen waarin voor de leerlingen helder is wat het doel van 
de les is, wat ze al weten en waarin ze aan de hand van deze stappen 
begrijpen hoe ze een probleem moeten oplossen. Tijdens werkmomenten 
lopen de leerkrachten een vaste route door de klas. Alle kinderen krijgen 
zo aandacht en kunnen individueel even op weg geholpen worden of 
feedback krijgen.  
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Groepsindeling 
We hebben bij ons op school enkelvoudige jaarklassen en een aantal 
combinatiegroepen (twee leerstofjaarklassen in een groep). De indeling 
van de groepen is afhankelijk van het aantal kinderen dat op school staat 
ingeschreven op 1 oktober van het voorgaande schooljaar. Bij de 
verdeling van de leerlingen houden we rekening met het aantal 
leerlingen, met de verdeling jongens/meisjes en de zorg in een groep. We 
plaatsen broertjes en zusjes in principe niet bij elkaar in de klas. Bij 
tweelingen overleggen we met ouders wat het beste is voor de 
ontwikkeling van beide kinderen.  

Activiteiten voor kinderen 
Godsdienstige vorming 
Na de inlooptijd beginnen we rond 8.45-9.00 uur iedere dag in de kring. 
Naast het gesprek met en tussen kinderen, staat de Bijbel centraal in de 
kring. Voor de keus van de Bijbelverhalen gebruiken we een methode 
waarbij alle Bijbelverhalen eenmaal in de drie jaar aan de orde komen. De 
Bijbelverhalen van één week staan in het teken van een thema dat op 
maandag in de kring wordt geïntroduceerd. Per week vertellen we 2 of 3 
Bijbelverhalen. We leren de kinderen regelmatig Bijbelse liederen, die 
aansluiten bij de belevingswereld en passen bij de Bijbelverhalen die we 
vertellen. We hebben ook contact met de kerken. We doen dit via de 
commissie Kerk-School. Deze commissie organiseert diensten waarin het 
thema, dat op school behandeld is, centraal staat. Ook is het mogelijk om 
een predikant in de groep uit te nodigen of met een groep kinderen een 
kerkgebouw te bezoeken. De predikant legt dan uit wat de verschillende 
onderdelen betekenen. 

Activiteiten voor kleuters 
De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn speelwerklokalen: de kinderen 
hebben veel ruimte om te werken en te spelen. We beginnen iedere 
ochtend met de starttaak: allerlei verschillende opdrachten in het kader 
van het thema. Daarna gaan de kinderen in de kring. Deze kring neemt 
een belangrijke plaats in, want we komen daar steeds in terug. 

Godsdienstige vorming, taalontwikkeling, muzikale vorming, instructie van 
de opdrachten en het fruit eten doen we allemaal in de kring. 
In het lokaal bevinden zich hoeken, zoals een poppenhoek, bouwhoek, 
constructie-hoek, ontdekhoek, taal/leeshoek en knutselhoek, waarin de 
kinderen spelend kunnen leren. Kinderen kiezen aan de hand van het 
arbeid-naar-keuzebord in welke hoek ze spelend willen leren. 
In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen om te gaan met taken. In 
iedere groep hangt een takenbord. Het kind kan hierop zien welke taak hij 
of zij die dag heeft. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen leren om dingen zelf 
te doen, bv. zelf je spullen pakken en weer opruimen, zelf uit- en 
aankleden, enz. We noemen dit zelfredzaamheid. 
In groep 2 leren de kinderen zelfstandig te werken. Ze kunnen dan 
ongeveer 30 minuten zelf werken zonder de leerkracht te storen. De 
leerkracht heeft dan tijd om een kind extra hulp te geven of om te 
observeren. 

Basisvaardigheden  
Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, taal, schrijven en 
rekenen.  

Groep 1 en 2 
In groep 1 en 2 werken we aan voorwaarden voor de basisvaardigheden. 
We gebruiken voor de voorbereidende lees – en rekenactiviteiten de 
methode Kleuterplein en DORR. Op een speelse wijze maken kinderen 
kennis met diverse onderdelen op het gebied van taal en rekenen. Als een 
kind wil leren lezen, is die mogelijkheid aanwezig. 

Groep 3 
Vanaf groep 3 starten we met aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven. 
We leren de letters onder andere aan met behulp van gebarentaal. Voor 
het leren lezen gebruiken we de methode: Veilig leren lezen.  

Groepen 4 t/m 8 
De aangeboden leerstof wordt in de groepen 4 t/m 8 verder uitgebreid. 
Voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven gebruiken we 
methoden. 
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Basisstof, extra stof en aangepast programma. 
In principe krijgen alle leerlingen de basisleerstof aangeboden. Wij weten 
dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben. De leerlingen die 
de basisleerstof goed en vlot beheersen krijgen extra leerstof: verdieping 
en/of verrijking.  De kinderen die de leerstof moeilijk vinden, krijgen extra 
instructie of verlengde instructie. Soms krijgen ze, in overleg met de 
ouders/verzorgers, een aangepast programma.   

Wereldoriënterende vakken 
Onder wereldoriënterende vakken verstaan we de vakken die te maken 
hebben met de wereld om ons heen.  
Groep 1 t/m 4 
Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 is het belangrijk dat ze stap 
voor stap de wereld leren ontdekken. We beginnen met het ontdekken 
van de directe leef- en woonomgeving door in te spelen op hetgeen de 
kinderen naar voren brengen en door aan te sluiten bij hun 
belevingswereld. Dat houdt in dat de leerkracht, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een verhaal van een kind over de trein, activiteiten 
organiseert die te maken hebben met dit thema. Naast de onderwerpen 
die leerlingen inbrengen, hebben we ook geplande activiteiten.   
Groep 5 t/m 8 
In de groepen 5 t/m 8 worden voor wereldoriënterende vakken, 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, methoden gebruikt. We vinden 
het belangrijk dat de leerlingen niet alleen in boeken lezen over de wereld 
om hen heen. De leerkrachten organiseren daarom ook 
excursies/uitstapjes. De leerlingen bezoeken regelmatig de bibliotheek in 
school. Onder begeleiding van de leerkracht worden er lees- en 
documentatieboeken gekozen. 

Project door de gehele school 
Wij hebben twee projecten per jaar. Een aantal leerkrachten bereiden 
deze projecten voor. In de voorgaande jaren hebben we gewerkt aan de 
volgende projecten: De wereld, Muziek, Voeding en de 
Kinderboekenweek. 

Expressieactiviteiten  
In alle groepen besteden we aandacht aan expressieactiviteiten. Meestal 
maken de leerlingen naar aanleiding van een onderwerp bij bijv. 
wereldverkenning een verwerkingsopdracht. Daarbij worden tal van 
expressievormen gebruikt. In blokken van vier weken vindt het creatief 
uur plaats. Dan wordt er gekookt, geverfd, getimmerd etc.  
Muzikale Vorming 
Voor muziekonderwijs gebruiken we schoolbreed de methode Eigenwijs. 
Dit is een doorgaande leerlijn waarin de leerlingen ook veel liederen leren 
zingen.  
Drama lessen. 
In alle groepen geven we dramalessen aan de hand van de methode 
‘Moet je doen’. De interne cultuur coördinator (ICC-er) stimuleert deze 
lessen. 
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Lichamelijke opvoeding. 
In alle groepen geven we bewegingsonderwijs. De eigen leerkracht geeft 
de lessen in de gymzaal. We maken gebruik van de jaarplanning van de 
Basislessen Bewegingsonderwijs. De leerlingen krijgen spellessen en 
toestellessen. 

Computeronderwijs. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 werken regelmatig op de computer. 
De leerlingen maken taaloefeningen, spellingsoefeningen, etc. We maken 
in ons onderwijs steeds meer gebruik van computers.  

Kunstmenu. 
Het kunstmenu is een project waarin leerlingen kunstontmoetingen en 
kunstervaringen hebben. De kinderen gaan bijv. naar het theater, doen 
aan beeldende vorming en leren kunst begrijpen. De interne cultuur 
coördinator stimuleert, initieert en coördineert dit. 

Engels. 
De wereld waarin de kinderen leven ‘verengelst’ snel. We geven in alle 
groepen het vak Engels gegeven.  Het accent ligt hierbij op mondelinge 
taalvaardigheid. We gebruiken de methode ‘Take it Easy’. 

Drentsverkeerslabel. 
Sinds augustus 2013 hebben we het Drents verkeerslabel. Dit houdt in dat 
we structureel aandacht besteden aan verkeersonderwijs.   

Buitenschoolse activiteiten 
Er zijn een aantal activiteiten voor kinderen die voor een deel buiten 
schooltijd plaatsvinden.  
Sportactiviteiten  
Bij voldoende belangstelling doen we mee aan: 

 schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes 

 korfbaltoernooi  

 schoolsportdag 

 schoolzaalvoetbaltoernooi 
Schoolreizen 

Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreis. De groepen 1 en 2 maken een 
uitstapje in de omgeving. De groepen 3-6 gaan wat verder weg. De 
kinderen van groep 7 en 8 gaan drie dagen op kamp.  
Acties 
We doen mee aan de Kinderpostzegelactie.  
Elk jaar kiezen we een goede-doelen-project. De kinderen mogen hier de 
gehele week zendingsgeld voor meenemen. 
Vieringen en feesten 
We vieren óf Kerstfeest óf Pasen in de kerk. Alle ouders/verzorgers en 
andere belangstellenden zijn dan welkom. Het feest dat we niet in de kerk 
vieren, vieren we op school.  
Verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten vieren we in de groep.  
Sinterklaasfeest vieren we in de groepen. 
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Aanmelding en inschrijving 
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, nodigen we u graag uit 
voor een gesprek. In dit gesprek vertellen we u alles over onze school, ons 
onderwijs en geven we een rondleiding door de school. Ook is er 
gelegenheid om vragen te stellen. Wanneer u besluit dat uw kind bij ons 
naar school gaat, ontvangt u een aanmeldingsformulier. U kunt het 
formulier invullen en terugsturen naar school. Op basis van deze 
informatie kunnen wij overwegen of wij passend onderwijs kunnen 
bieden. De school heeft hier officieel zes weken de tijd voor. In de meeste 
gevallen kunnen kinderen geplaatst worden. Lukt dit niet, dan zoeken we 
samen met u een andere oplossing. Bij een positief besluit wordt het 
aanmeldingsformulier automatisch omgezet in een inschrijving en worden 
de ouders/verzorgers middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. In 
deze brief staat ook de verdere gang van zaken rond het wennen en 
eerste schooldag. Bij de inschrijving vragen we enkele gegevens van het 
kind en het gezin, waaronder het Burgerservicenummer van het kind. 
Voor de inschrijving hebben we een kopie nodig van een officieel 
document, uitgegeven door de overheid, waarop dit nummer staat. Beide 
ouders/verzorgers moeten het inschrijfformulier ondertekenen. Verder 
vragen we ouders/verzorgers bij de inschrijving de christelijke identiteit 
van de school te respecteren. De directie meldt de inschrijving bij de 
leerplichtambtenaar. 

Opvang kleuters 
We vinden het belangrijk dat het kind een geleidelijke overgang maakt 
naar de basisschool. Daarom mag het kind voordat het vier jaar wordt, 
vier keer komen kijken. De dag na hun 4e verjaardag komen de kinderen 
op school. 
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Kinderen die ongeveer 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, 
komen in overleg met de ouders/verzorgers na de zomervakantie op 
school.  

Opvang verhuiskinderen: 
Wanneer een kind van een andere school komt, en bij ons wordt 
ingeschreven, is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de 
nieuwe groep en de juf/meester. Wij ontvangen een onderwijskundig 
rapport van de vorige school. Mochten er ondanks dit rapport nog vragen 
zijn, dan nemen we contact op met de vorige school. De directie meldt de 
inschrijving bij de gemeente en stuurt een bericht van inschrijving naar de 
directie van de vorige school.  

Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
De kinderen zijn in alle groepen dagelijks met verschillende opdrachten 
bezig. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het uitvoeren van 
de activiteiten. Dagelijks observeert en volgt de leerkracht hoe het kind 
werkt en wat het resultaat daarvan is. Naast de dagelijkse signalering 
volgen we de ontwikkeling van de kinderen systematisch. Om de 
ontwikkeling van de kleuters te volgen, screenen we in de kleutergroepen 
aan de hand van leerlijnen en tussendoelen (DORR).  
De ontwikkeling van de kinderen van groep 3-8 hebben we in beeld 
m.b.v.: methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen 
(CITO). Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen gebruiken we SCOL. 
De resultaten en observaties van de ontwikkeling van de kinderen leggen 
we vast in het digitale kindvolgsysteem. 
De leerkrachten spreken regelmatig over de ontwikkeling van het kind. 
Onze interne begeleider heeft tweewekelijks een spreekuur. 
Naast deze gesprekken hebben we naar aanleiding van de CITO-resultaten 
in de maanden februari en juni collegiaal consultatie overleg. De 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 bespreken de kinderen van de 
onderbouw. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 bespreken de 

kinderen van de bovenbouw. Dit alles gebeurt onder leiding van de 
interne begeleider.  

Overgang groep 2 naar 3 
Kinderen zitten minimaal 1 ½ en maximaal 3 jaar in de groepen 1 en 2. Dit 
is afhankelijk van hun ontwikkeling en het moment waarop ze gedurende 
een schooljaar zijn binnengekomen. Aan het eind van een schooljaar 
bekijken we in welke ontwikkelingsfase een kind zit. We observeren de 
totale ontwikkeling van het kind: taalontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en 
motorische ontwikkeling. 
Aan de hand van overgangscriteria wordt gekeken of een kleuter 
doorstroomt naar een volgende groep. De kleuters die vanaf januari op 
school komen noemen we de instromers. Deze kleuters blijven in principe 
in groep 1.  

Kindbesprekingen 
Wanneer er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind, 
organiseren we een kindbespreking. We kijken dan naar: sociale 
ontwikkeling, intellectuele ontwikkeling, motorische ontwikkeling etc. Dit 
gesprek vindt plaats onder leiding van de interne begeleider. Voor meer 
informatie over de zorgstructuur, zorgverbreding, verwijzen we naar de 
brochure ‘Zorgverbreding’. De brochure staat op onze website. 
Voor de kinderen die in een kindbespreking besproken zullen worden, 
heeft de leerkracht voorafgaand aan het gesprek contact met de 
ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers mee 
te nemen in het proces van het herkennen van de zorgen. Dus zal er 
regelmatig contact zijn tussen leerkracht en ouders/verzorgers. We 
leggen de afspraken schriftelijk vast. 

Leerlingbespreking met ouders/verzorgers 
We willen de ouders/verzorgers zoveel mogelijk betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind(eren). De kinderen krijgen twee keer per 
schooljaar het rapport: in januari/februari en in juni/juli. Tijdens het tien-
minuten-gesprek bespreken we het rapport met de ouders/verzorgers. 
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Eind november is er voor ouders/verzorgers gelegenheid om tijdens het 
‘tussentijds spreekuurtje’ van gedachten te wisselen over de voortgang 
van hun kind.  

Passend onderwijs, speciale zorg voor kinderen met 
specifieke behoeften 
Onderstaande informatie is door het samenwerkingsverband opgesteld. 
De basisscholen stellen hun doelen op grond van uitgangspunten in de 
school, het bevoegd gezag en het ondersteuningsplan SWV PO 2203. Het 
gaat erom een veilig ontwikkelings- en leerklimaat te creëren voor de 
leerlingen. Uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken. Deze 
professionele kwaliteit veronderstellen we bij alle leerkrachten; het is de 
verantwoording van directeur om deze kwaliteit in de school tot stand te 
brengen en te bewaren. 
Desondanks kan het gebeuren dat de geboden onderwijskwaliteit niet bij 
alle leerlingen tot het gewenste resultaat leidt. In volgorde onderscheiden 
we de volgende stappen: 
a. De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op 
grond van observatiegegevens, aangevuld met de analyse van 
toetsgegevens. 
b. Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht 
extra aandacht en/of ondersteuning. Dit wordt beschreven in het 
groepsplan. 
c. Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, 
vraagt deze ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij 
hardnekkiger problemen wordt een specifiek plan opgesteld. 
d. Als de intern begeleider constateert dat binnen de school geen 
passende oplossing voor handen is kan advies worden gevraagd bij de 
Commissie Arrangeren. Het advies kan leiden tot een observatie en/of 
onderzoek van een schoolondersteuner of orthopedagoog. De leerkracht 
en/of intern begeleider wordt ondersteund om hun leerlingen op de 
basisschool van passend onderwijs te voorzien. 

e. Als blijkt dat de geboden adviezen niet uitvoerbaar zijn binnen de 
normen van de basisondersteuning van SWV PO 2203 kan een 
arrangement worden aangevraagd. Dit is maatwerk voor de leerling, 
waarbij ouders, leerkracht, intern begeleider en een lid van de Commissie 
Arrangeren zijn betrokken. In dit stadium moet de school een 
ontwikkelingsperspectief voor de leerling hebben opgesteld. Als de school 
een wenselijk arrangement heeft geformuleerd wordt dit voorgelegd aan 
de Commissie Arrangeren. Bij toekenning van het arrangement wordt de 
vergoeding vastgesteld met een begin- en einddatum. 
f. De school rapporteert twee maanden voor de einddatum over de 
effecten van het arrangement en kan op eigen initiatief advies vragen 
over wijziging en/of verlenging van het arrangement. 
g. De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school 
overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbekostiging 
van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de 
Commissie Arrangeren het dossier aanbieden aan de Commissie 
Toewijzing. 
h. De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden 
de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. 
i. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk 
twee maanden voor de einddatum rapporteert de school voor (speciaal) 
basisonderwijs over de effecten van het verblijf op de speciale (basis) 
school en meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding 
op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet 
ondersteund door een arrangement. 
j. Wanneer terugplaatsing niet is gewenst, zal de Commissie Toewijzing op 
grond van de school-rapportage een nieuwe einddatum vaststellen. 
 
Adres Samenwerkingsverband PO 2203 
Schoolstraat 2b 
7921 AV Zuidwolde 
0528-353477 
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Met de invoering van passend onderwijs worden scholen en leerkrachten 
steeds vaker geconfronteerd met de vraag of ze onder schooltijd de 
benodigde medische handelingen willen verrichten. PricoH wil 
toponderwijs verzorgen voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen die 
medische hulp nodig hebben. Zo verstrekken we medicatie op 
doktersadvies en in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat medische 
handelingen uitgevoerd worden door een groepsleerkracht. Hier gaat in 
alle gevallen een instructie van een bevoegd arts aan vooraf. In het 
beleidsstuk ‘medisch handelen’ staat omschreven hoe we onze rol als 
partner in de zorg voor uw kind vormgeven. Ouders/verzorgers 
ondertekenen een toestemmingsformulier voor het toedienen van 
medicatie en uitvoeren van medisch handelen. Heeft u hier vragen over 
dan kunt u die stellen aan de directeur van de school. 

Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs 
In de Gemeente Hoogeveen is er een gemeenschappelijke 
toelatingsregeling van het voortgezet onderwijs voor leerlingen van de 
basisscholen. 
Hoe verloopt de toelatingsprocedure: 

 Oktober: Informatie over de toelatingsprocedure door de 
leerkracht van groep 8. 

 Oktober: Eerste oriënterend gesprek met ouders/verzorgers, kind 
en leerkracht. 

 November: Tweede gesprek ouders/verzorgers, kind en de 
leerkracht tijdens het tussentijds spreekuur/voorlopig advies op 
grond van M6 en M7. 

 Februari: Open avonden voortgezet onderwijs 

 Maart: Leerlingen aanmelden bij de scholen voor voortgezet 
onderwijs. De basisschool geeft advies. In een onderwijskundig 
rapport staat een toelichting. Het onderwijskundig rapport wordt 
besproken met de ouders/verzorgers. 

 April: IEP eindtoets voor de leerlingen. 

 April: Ouders/verzorgers krijgen bericht van inschrijving van het 
voortgezet onderwijs. 

 Mei: De leerkracht van groep 8 heeft een gesprek met docenten 
van voortgezet onderwijs: De ‘warme overdracht’. 

 Juli: Kinderen worden door het voortgezet onderwijs uitgenodigd 
om kennis te komen maken. 

Huiswerk 
Op onze school geven we huiswerk. In groep 8 is het doel van huiswerk 
om de overstap naar het voortgezet onderwijs niet te groot te laten 
worden. Ook in andere groepen krijgen leerlingen opdrachten mee voor 
thuis. Het huiswerk beperkt zich tot het maken van een werkstuk, 
voorbereiden van een spreekbeurt, spelling, begrijpend lezen en 
topografie. 

Schoolarts en CJG (Centrum voor Jeugd en gezin) op de 
basisschool 
De gemeente Hoogeveen heeft, net als veel andere gemeenten, een 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met als doel om snel, effectief én 
afdoende ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun 
ouders/verzorgers bij opvoed- en opgroeivragen. De vraag van het kind 
c.q.de ouders/verzorgers staat centraal. 
Het CJG is op school vertegenwoordigd door de schoolmaatschappelijk 
werker, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. Het onderwijs is dus 
een belangrijke samenwerkingspartner van het CJG. Als ouder/verzorger 
van een schoolgaand kind is de schoolmaatschappelijk werker het eerste 
CJG-aanspreekpunt. 
 
Wat mogen ouders/verzorgers van het CJG verwachten? 

 Voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van 
opvoeden en opgroeien toegang tot betrouwbare informatie via 
een online CJG. 

 Mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk. 
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 Toegang tot jeugdhulp. 
Kijk ook op: www.cjgdewoldenhoogeveen.nl 
Een mail sturen of bellen kan ook: 
info@cjghoogeveen.nl 0528 233049 (bereikbaar op werkdagen van 8.30-
17.00 uur) 
 
Als de leerkracht denkt dat een kind ondersteuning nodig heeft, 
bespreekt de leerkracht dit in eerste instantie met de ouders/verzorgers. 
Het kan gaan om ondersteuning op allerlei gebied: op het gebied van 
leren, contact met andere kinderen, lichamelijke ontwikkeling e.d. Een 
paar praktische tips kunnen u dan vaak alweer op weg helpen. Soms is 
meer nodig. De leerkracht roept dan, in overleg met de 
ouders/verzorgers, de hulp in van de intern begeleider (IB’er). Als dat 
nodig is betrekken zij een medewerker van het CJG, meestal de 
schoolmaatschappelijk werker, om in een zo vroeg mogelijk stadium 
ondersteuning te bieden. 
Ook de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts kan betrokken worden. 
Daar waar nodig kan jeugdhulp ingezet worden. De gemeente is daar 
sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor. 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Ouders/verzorgers kennen hun kind het best. Ze merken het dan ook 
meteen wanneer hun dochter of zoon zich anders gedraagt dan ze 
gewend zijn. Misschien is het al een tijdje zo dat een kind slechter eet of 
slaapt, veel ruzie maakt, juist veel stiller is dan normaal of dat het minder 
goed gaat op school. Meestal is dit niet ernstig en zit een kind gewoon 
even wat minder lekker in zijn vel. Soms is er echter meer aan de hand. 
Als ouders/verzorgers een vraag hebben over hun kind, de opvoeding of 
als ze zich zorgen maken, kunnen ze contact opnemen met de 
gedragsspecialist op school of schoolmaatschappelijk werker. De 
schoolmaatschappelijk werker is te bereiken via de gedragsspecialist of 
intern begeleider. Rechtstreeks bellen kan ook, op nummer 0528 278 855 
of mailen naar info@cjghoogeveen.nl. 

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. 
Ook blijkt soms dat er andere hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk 
werker wijst ouders/verzorgers dan verder de weg. De hulp van 
schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis. 
Daarnaast zet het schoolmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in 
op het gebied van bijvoorbeeld sociale vaardigheden of weerbaarheid. 
Wanneer men zich zorgen maakt over een kind, is het verstandig om niet 
lang te wachten. Een klein probleem kan groot worden als men niets 
doet. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Deze organisaties hebben ervaring in het werken met en voor 
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. 
 
Leerkrachten signaleren ook gedrag van leerlingen. Wanneer er zorgen 
zijn, kunnen zij, nadat ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben 
gegeven, deze via de intern begeleider bespreken met de 
gedragsspecialist op onze school of de schoolmaatschappelijk werker. Dit 
kan resulteren in een consult of advies aan de leerkracht, en/of het 
contact zoeken van de schoolmaatschappelijk werker met het kind en 
zijn/haar ouders/verzorgers. Naast deze kind gerelateerde zorg, kunnen 
leerkrachten ook een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker 
bij kind overstijgende problemen (b.v. pestgedrag/cultuur, problemen of 
gebeurtenissen die impact hebben op groepen leerlingen). De leerkracht 
zal hiervoor eerst in overleg gaan met de gedragsspecialist/IB-er. Directie 
en/of de gedragsspecialist/IB-er zijn degenen die op de hoogte zijn of 
worden gebracht wanneer er een begeleidingstraject moet worden 
ingezet of al in gang is gezet. De gedragsspecialist/IB-ers zullen bij het 
signaleren van zorgen of probleemgedrag kijken wat ze hierin kunnen 
betekenen. Hiervoor kunnen ze SMW’er consulteren. 

mailto:info@cjghoogeveen.nl
mailto:info@cjghoogeveen.nl
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD) 
Kinderen worden tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 
gescreend. Deze screening wordt uitgevoerd volgens de landelijke 
standaard. Voorafgaand aan de screening ontvangen ouders/verzorgers 
informatie en een vragenlijst. Hierop kunnen eventuele vragen of zorgen 
over het kind worden aan gegeven. Ouders krijgen automatisch een 
uitnodiging voor hun kind. Tijdens de onderzoeken wordt onder andere 
aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid, het gedrag, de 
emotionele ontwikkeling, het algeheel welbevinden en het functioneren 
op school. Na afloop bespreekt de jeugdarts of verpleegkundige met 
toestemming van de ouders/verzorgers, als dit van belang is voor het 
goed functioneren van het kind op school, de uitkomsten van het 
onderzoek met de leerkracht of intern begeleider van school. Indien nodig 
kan de jeugdarts of verpleegkundige, met toestemming van 
ouders/verzorgers, contact zoeken met het SMW of zorg bespreken 
binnen het CJG. 

Spreekuren voor alle kinderen 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren 
op school. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, 
dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 7 zitten. 
Ouders/verzorgers kunnen ook zelf een afspraak maken voor het 
spreekuur. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, 
gedrag en chronische ziektes kan men met de jeugdarts bespreken. De 
jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, 
psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en 
zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden 
ingezet. Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool. Ook een 
leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de 
ouders/verzorgers een kind aanmelden voor het spreekuur. De intern 
begeleider zoekt dan contact met de GGD.  

De school weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige wordt gehouden. U kunt zich aanmelden voor het 
spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Wilt u daarbij 
wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school 
vermelden? 
Vragen? 
Hebt u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen via onderstaande gegevens: 
GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 144, 9400 AC Assen 
0592 30 63 00 (ma.-vr. 8.00 - 16.00 uur) jgz@ggddrenthe.nl  
Afsprakenbureau JGZ: 088-2460246 

Logopedie 
Een aantal keren per jaar komt er een logopedist van de GGD 
(logopedie@ggddrenthe.nl) op school. De leerlingen van groep 2 worden 
gescreend. De logopedist bekijkt de kinderen en geeft advies. Zij/hij 
behandelt niet zelf, maar zal zo nodig verwijzen naar een particuliere 
logopedist. Uiteindelijk bepaalt u als ouders/verzorgers zelf wat u met het 
advies doet. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal logopediepraktijk 
Oosterwijk iedere donderdagmorgen behandelingen en intake doen bij 
ons op school. 

Driehoeksoverleg 
Binnen de school is er ook minimaal 3x per jaar een driehoeksoverleg 
tussen intern begeleider SEO, een medewerker van de GGD 
(jeugdverpleegkundige of jeugdarts) en een SMW-er. Het doel is om 
signalen van zorg bij elkaar te brengen, patronen te herkennen, duiden 
van problematiek en afstemmen of en welke hulp geboden kan worden. 
De inbrenger (school SMW of GGD) heeft vooraf toestemming gevraagd 
aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) of brengt de casus anoniem in. Zij 
koppelt na de bespreking de adviezen aan hen terug. 
Wanneer 4 jarigen aangemeld worden bij het basisonderwijs en er zorgen 
zijn over de ontwikkeling en/of veiligheid is er een brede warme 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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overdracht door de JGZ, waarbij de ouders/verzorgers, intern begeleider, 
JGZ en SMW om de tafel gaan, evt. aangevuld met andere hulpverlener(s). 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
We vinden het belangrijk dat we het kind ook bij de sociaal emotionele 
ontwikkeling begeleiden. Daarom hebben we een coördinator sociaal 
emotionele ontwikkeling, gedragsspecialist juf Marian Tijsma, aangesteld. 
Zij is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerlingen in het kader 
van pesten en sociale veiligheid. Zij begeleidt leerkrachten bij 
groepsprocessen in de groepen, heeft ontluchtingsgesprekken met 
kinderen, geeft opvoedingsondersteunende cursussen aan 
ouders/verzorgers en sociale weerbaarheidstrainingen aan kinderen. We 
werken met de methode ‘Gelukskoffer’. Deze methode besteedt 
structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Sociale veiligheid coördinator. 
Per 1 augustus zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs 
verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Door de wetswijziging 
moeten scholen: 

 Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief 
veiligheidsbeleid te voeren;  

 Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren; 

 De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen: 
 het coördineren van anti-pestbeleid; 
 het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader 

van pesten 
Juf Marian Tijsma is de coördinator sociale veiligheid. Jaarlijks bezoekt zij 
de groepen en informeert alle kinderen over haar taak/werk. In de 
nieuwsbrief informeert zij de ouders/ verzorgers. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Wij handelen in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens 
de meldcode. Het team heeft over dit onderwerp een training gevolgd. 
Komend schooljaar wordt deze training herhaald. 

Gezonde school 
Wij vinden het belangrijk dat we structureel bijdragen aan een goede 
gezondheid en een gezonde leefstijl van de kinderen. In de nieuwsbrief en 
op de website informeren we ouders /verzorgers over de gezonde 
pauzehap, de voedzame lunch en gezond drinken. Jaarlijks hebben we een 
project over dit thema. Onze school heeft twee certificaten ‘Gezonde 
school’, t.w. welbevinden en voeding. 
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Samenstelling van het team  
Voor de samenstelling van het team verwijzen we naar de 
informatiekalender die we aan het begin van het schooljaar meegeven. 
Binnen ons team zijn groepsleerkrachten, een intern begeleider, een 
gedragsspecialist, een taalcoördinator, een ICC-er, een coördinator I.C.T-
er, een onderwijsassistent, een administratief medewerker, een adjunct 
directeur en locatie-directeur werkzaam. Elke groep heeft een vaste 
groepsleerkracht, die als eerste verantwoordelijk is voor het gebeuren in 
zijn/haar klas. We streven ernaar om niet meer dan twee leerkrachten 
aan één groep les te laten geven.  

Stagiaires 
Ieder schooljaar hebben we een aantal stagiaires. Dit zijn stagiaires van de 
PABO, MBO Klassen- en Onderwijsassistent en MBO Administratie. We 
vinden het belangrijk aanstaande collega’s de mogelijkheid te bieden 
ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk.  

Vervanging 
Het kan voorkomen dat één van de leerkrachten ziek is of verlof heeft. 
Voor de betreffende leerkracht zoeken we dan vervanging. Wij zijn als 
school (en als PricoH) aangesloten bij de VIP-invalpool (VIP= Veelzijdig 
Inzetbare Poolers). Samen met andere schoolbesturen in de regio Zuid-
West Drenthe, Overijssel en Noord-Gelderland zijn wij een samenwerking 
gestart om samen de invalproblematiek aan te pakken. We bundelen onze 
krachten om te zorgen dat we bij afwezigheid van de groepsleerkracht 
kunnen zorgen voor continuïteit en kwaliteit in de klas van uw 
zoon/dochter. Door samen te werken met meerdere schoolbesturen 

kunnen we zo goed mogelijk voorzien in een professioneel 
vervangingsteam.  
Wanneer een groepsleerkracht niet in staat is om les te geven worden de 
volgende maatregelen genomen ter voorkoming van lesuitval: 

 er wordt een beroep gedaan op een door de vereniging 
geselecteerde invalkracht. 

 Indien niemand beschikbaar is, is het soms mogelijk intern te 
schuiven. 

Bij aanvang van een vervangingsperiode zal de invalleerkracht door de 
directie worden begeleid. 
Soms kunnen we intern geen oplossing vinden. Dan is er voor die 
betreffende groep geen school. Dat melden we bij het bestuur en 
ouders/verzorgers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 
In de klassenmap, die in alle groepen aanwezig is, staan praktische 
onderdelen zoals de namenlijst, liedlijst, plattegrond en een verslag van 
de werkzaamheden beschreven.  

Scholing 
We vinden het belangrijk dat we regelmatig cursussen volgen. Zo blijven 
we op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en blijven we in 
gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs. 
Jaarlijks bespreken we welke nascholingsactiviteiten het hele team zal 
volgen. De keuze voor de te volgen cursus (cursussen) moet zijn 
afgestemd op de ontwikkelingen die in onze school plaatsvinden. 
Ook zijn er leerkrachten die een nascholingscursus volgen en vervolgens 
de andere teamleden, die de cursus niet hebben gevolgd, hierover 
informeren. 
De interne begeleider wordt regelmatig bijgeschoold tijdens de 
bijeenkomsten van alle interne begeleiders van alle scholen in 
Hoogeveen. De IB-er informeert vervolgens het team. 
Jaarlijks volgen de leerkrachten met een EHBO – diploma een 
opfriscursus. Ook de leerkrachten met een Bedrijf Hulp Verlening-
certificaat volgen periodiek een herhalingscursus. 
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De schoolleiding neemt elk jaar deel aan een nascholingsactiviteit die 
betrekking heeft op het management. Dit gebeurt in overleg met de 
directeur/bestuurder. 
Alle nascholingsactiviteiten worden beschreven in een jaarplan. Dit plan 
wordt besproken in de medezeggenschapsraad en vervolgens vastgesteld. 
Alle kosten voor nascholing worden door de school betaald. 
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Ouderparticipatie 
We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers, waar mogelijk, 
betrokken zijn bij het onderwijs dat op onze school wordt gegeven. Wij 
zijn voor kinderen en ouders/verzorgers een open school. We staan altijd 
open voor vragen en/of suggesties van ouders m.b.t. de schoolorganisatie 
en het wel en wee rondom het kind. Sommige ouders/verzorgers willen 
meedenken over het te voeren beleid op school. Zij zijn bijvoorbeeld lid 
van de Medezeggenschapsraad (MR). Anderen willen meer praktisch 
helpen en worden lid van de ouderraad (OR). Weer anderen vinden het 
belangrijk om schooloverstijgend te denken en geven zich op als 
bestuurslid of GMR-lid van de schoolvereniging. 

Inspraak 
Bij de inspraak gaat het om twee verschillende manieren van inspraak:  

 Formele inspraak.    
De schoolvereniging is een formele instantie. De besluiten die hier 
genomen worden, hebben dikwijls te maken met wetgeving van de 
overheid.  
Het bestuur van de vereniging beheert gelden en toetst onderdelen 
waarop men door de overheid wordt aangesproken (formatie, 
schoolwerkplan, schoolgids e.d.). 
Hetzelfde kan gezegd worden van de medezeggenschapsraad. De MR is 
een wettelijk verplichte instantie. In het directe verlengde daarvan is er 
inspraak via de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). 

 Informele inspraak. 
De ouderraad is een orgaan met informele inspraak. Naast de advisering 
aan de MR houdt de OR zich bezig met praktische zaken in en om de 
school. 
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 De Schoolvereniging PricoH 
Als u lid wordt van de schoolvereniging kunt u op 
verenigingsniveau gebruik maken van de mogelijkheid 
tot formele inspraak. U kunt dan invloed hebben op 
de besluitvorming van het schoolbestuur. Jaarlijks is 
er een ledenvergadering.U kunt ook bestuurslid 

worden. U bent dan direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: 

 Oudergeleding, gekozen door ouders. 

 Personeelsgeleding, gekozen door het team. 
De taak van de MR is o.a.: 

 In overleg met de schoolleiding, instemming of advies geven over 
beleidszaken 

 Voorstellen/initiatieven aan de schoolleiding geven en standpunten 
kenbaar maken over zaken die de school aangaan. 

Elk lid van de oudergeleding zit drie jaar in de MR. Volgens een rooster 
van aftreden vinden verkiezingen plaats. De MR houdt zich bezig met het 
vaststellen van de begroting m.b.t. de ouderbijdrage, het schoolplan, de 
formatie en andere beleidsdelen.  
In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van wat besproken is in de MR. 
De MR staat altijd open voor suggesties, tips en opmerkingen van 
ouders/verzorgers. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een raad die bestaat 
uit afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van alle dertien 
scholen van onze vereniging. Zoals de MR de gesprekspartner is voor de 
schoolleiding van onze school, is de GMR de gesprekpartner voor het 
bestuur/bevoegd gezag. In de GMR worden zaken besproken die 
betrekking hebben op alle scholen, zoals het personeelsbeleid. Door 
zitting te nemen in de medezeggenschapsraad van onze school, kunt u 
ook als afgevaardigde, inspraak hebben in de GMR. 

De Ouderraad 
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders/verzorgers die zich inzetten voor de 
school. Samen met het team organiseert de OR tal van activiteiten voor 
de kinderen. 
De ouderraad houdt zich o.a. bezig met: 

 Advisering aan de MR als het gaat om schoolzaken 

 Festiviteiten zoals: Sinterklaas, Kerst e.d. 

 Avondwandelvierdaagse 

 Afsluitfeest 

 Oud papier actie 
Bij een vacature kunnen ouders/verzorgers zich beschikbaar stellen als 
kandidaat voor de OR. Daarna volgt een verkiezing. De leden van de OR 
worden voor een periode van drie jaar gekozen.  

Ouderactiviteiten 
We zijn ons als team bewust dat sommige activiteiten moeizaam of 
helemaal niet uitgevoerd kunnen worden wanneer er geen 
ouders/verzorgers helpen. Vandaar dat we regelmatig een beroep doen 
op ouders/verzorgers voor hulp bij activiteiten zoals sportactiviteiten, 
schoolreizen, creatieve activiteiten e.d. 

Verkeersouders 
Verkeersouders proberen samen met de school, buurtbeheer en de 
gemeente de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. 

   
Buiten Schoolse Opvang Partou en peuterspeelzaal De Bloementuin  
De Buitenschoolse Opvang vindt plaats in school. Partou zorgt voor de 
opvang. Meer informatie vindt u op www.partou.nl   
In onze school is ook een peuterspeelzaal aanwezig. Voor meer informatie 
verwijzen we naar www.spsh.nl 

http://www.partou.nl/
http://www.spsh.nl/
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Contact ouders/verzorgers en school 
We vinden het heel belangrijk dat er een goede relatie is tussen de 
ouders/verzorgers en de school. De relatie heeft veel te maken met 
communicatie. Deze communicatie tussen school en thuis kan mondeling 
of schriftelijk gebeuren. De praktijk is dat veel informatie schriftelijk bij 
ouders komt, bijv. de nieuwsbrief. Wanneer het mondelinge informatie is, 
zal dat veelal zijn in de vorm van huisbezoek, rapportspreekuur, 
informatieavond etc. 

Nieuwsbrief 
Elke maandagmorgen versturen we de nieuwsbrief via de mail. U kunt er 
het laatste nieuws over schoolactiviteiten lezen, maar ook mededelingen 
uit de groepen. Op deze manier willen we u zo actueel mogelijk 
informeren.  

Schoolkalender 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar de schoolkalender. Hierop 
staan alle activiteiten, namen, vakanties etc.  

De website 
Veel informatie over onze school staat op de website. 
www.deweidebloem.nl 

Het ouderportaal. 
De ouders /verzorgers krijgen ook informatie via het ouderportaal. Via 
hun emailadres krijgen ze een melding dat er een bericht en/of foto’s zijn 
geplaatst. Dit is een afgeschermd communicatiemiddel. 

Ouderbetrokkenheid 
Voor een goede schoolloopbaanontwikkeling van kinderen zijn de 
ouders/verzorgers van wezenlijk belang. Door uw betrokkenheid bij en 
belangstelling voor het onderwijs aan uw kind(eren) kunnen we samen 
zorgen voor een goede leeromgeving voor uw kind(eren) op onze school. 
Om een goed en open contact te stimuleren, hebben we een aantal vaste 
contactmomenten die te maken hebben met uw kind(eren). 

Huisbezoek 
Om het contact tussen school en gezin goed te laten verlopen komt de 
groepsleerkracht van groep 1 (of de instroomgroep) thuis voor een intake. 
In groep 2 bezoeken de leerkrachten nieuwe gezinnen voor een 
kennismaking. Bekende gezinnen nodigen we uit voor een tussentijds 
spreekuur/gesprek.   

Driegesprek: kind, ouders/ verzorgers en de leerkracht   
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 nodigen u in de eerste weken van 
het schooljaar uit om samen met uw kind een gesprek te hebben over de 
verwachtingen en doelen van het nieuwe schooljaar 

Informatieavond 
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een informatieavond. 
We informeren ouders/verzorgers over zaken die op school spelen. De 
leerkrachten vertellen wat er in dat jaar aan de orde zal komen en hoe er 
gewerkt wordt.  

Inloopuur 
Twee keer per jaar wordt er een inloopuur gehouden. Tijdens dit 
‘kijkuurtje’ geeft uw kind uitleg over de activiteiten die in de afgelopen 
periode zijn gedaan. Ook broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, zijn dan van 
harte welkom.  

Ouderavond 
Eén keer per twee jaar organiseren we een ouderavond. We proberen 
een thema onder de aandacht te brengen dat aansluit bij de vraag en/of 
interesse van ouders/verzorgers. 

Ouderpanel 
Indien nodig of wenselijk organiseren we een ouderpanel. In het 
ouderpanel zitten ouder /verzorgers die met de schoolleiding in een 
informele sfeer van gedachten wisselen over diverse schoolse zaken. We 
vinden het belangrijk dat we leren van de bevindingen van 
ouders/verzorgers. In de nieuwsbrief wordt een verslag van de besproken 
onderwerpen geschreven. 

http://www.deweidebloem.nl/
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Klachtenprocedure binnen de Vereniging voor Primair 
Christelijk Onderwijs 
In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat “klanten” niet 
tevreden zijn. Dat komt ook bij ons voor. Veelal berusten klachten op 
miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. 
Daarom raden wij u aan om in geval van klachten de volgende stappen te 
ondernemen. 
Stap 1: 
Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht en 
haar/hem het probleem voorleggen. In negen van de tien gevallen kan het 
probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen 
gezocht naar een oplossing/aanpak (geduld hebben en de tijd geven om 
een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen). 
Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact 
opnemen met de leerkracht. Samen weer zoeken naar een oplossing. 
Komt u er niet uit, ga naar stap 2. 
Stap 2: 
Contact opnemen met de directeur en hem/haar het probleem 
voorleggen. Samen zoeken naar een oplossing/aanpak. Het kan 
noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, directeur en 
groepsleerkracht (geduld hebben en de tijd geven om een mogelijke 
oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen). 
Treedt er geen verbetering op dan weer contact opnemen met de 
directeur. Samen verder zoeken naar een oplossing. Geeft dit, naar uw 
idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap 3. 
Stap 3: 
U meldt de klacht schriftelijk en ondertekend bij het bestuur: Stoekeplein 
8a, 7902 HM Hoogeveen. De door het bestuur vastgestelde 
klachtenprocedure, die op school ter inzage ligt, treedt dan in werking. 
Ook het adres van de vertrouwenspersoon ligt op school ter inzage. 
 

N.B.: Hebt u een klacht die niet specifiek groepsgebonden is, dan kunt u 
bij stap 2 beginnen.  
Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden 
genomen. 
Wanneer klachten op school niet tot tevredenheid kunnen worden 
opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger 
van het bestuur (contactpersoon:  
mevr. T. Veenje, tel.: 06-20493932, e-mail: t.veenje@gimd.nl. 

Time-out, schorsing- en verwijderingbeleid  
In samenspraak met het bestuur van PricoH en de GMR heeft de school 
duidelijke regels opgesteld voor time-outs, schorsing en verwijdering op 
grond van ontoelaatbaar gedrag. 
De directeur van de school kan een leerling voor een periode van ten 
hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor ten hoogste drie maal 
drie weken schorsen. Bij een time-out worden de ouders op school 
uitgenodigd voor een gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt 
met daarin in ieder geval afspraken voor de toekomst. 
Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve 
verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover genomen 
wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders in de 
gelegenheid stellen om gehoord te worden.  
Onder ontoelaatbaar gedrag, en in principe in aanmerking komend voor 
een vorm van schorsing, rekenen wij: 

 Het regelmatig niet willen luisteren naar de leerkrachten. 

 Weigeren deel te nemen aan schoolactiviteiten. 

 Een grote mond hebben of brutaal zijn; beledigen, vloeken, 
schelden, bedreigen. 

 Agressief gedrag, vechten, slaan en schoppen; het vertonen van 
pestgedrag. 

 Vandalisme, vernielingen, diefstal. 

 Regelmatig te laat op school komen. 

mailto:t.veenje@gimd.nl
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Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij zich ook aan de 
gedragsregels van school houden. In geval van ontoelaatbaar gedrag, in 
de lijn zoals hierboven aangegeven, kan de directie vergelijkbare sancties, 
zoals beschreven in dit protocol, op ouders toepassen.  
Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is door de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van PricoH goedgekeurd op 
5 juni 2008.  
Dit protocol ligt op de school ter inzage. 

Vertrouwenspersoon 
Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking 
tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact 
worden opgenomen met de vertrouwenspersoon: mevr. T. Veenje, tel.: 
06-20493932, e-mail: t.veenje@gimd.nl. 
 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt 
vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. 
 
Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt 
aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met: 
Advies- en meldpunt Kindermishandeling, tel. 0900-1231230. 
Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis). 
Op school is juf Marian Tijsma de vertrouwenspersoon. 

Informatievoorziening gescheiden ouders. 
Sinds 1998 is er na een echtscheiding altijd sprake van gezamenlijk gezag. 
Volgens de wet hebben beide ouders evenveel recht op informatie vanuit 
de school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, geldt 
hiervoor ons schoolbeleid.  
PricoH erkent de verantwoordelijkheid om beide gezaghebbende ouders 
voldoende te informeren maar gaat primair uit van met elkaar 
communicerende gezaghebbende ouders die in het belang van het kind 
bereid zijn om belangrijke informatie met elkaar uit te wisselen. Om die 

reden wordt als uitgangspunt genomen dat de verzorgende ouder de 
andere ouder zelf op de hoogte houdt van alle belangrijke informatie die 
het kind betreft. Indien de andere ouder zich niet voldoende 
geïnformeerd voelt door de verzorgende ouder, dan wordt dit tijdig en 
schriftelijk aan de orde gesteld op school. Na overleg tussen betrokken 
partijen worden er afspraken gemaakt die voor de partijen werkbaar zijn. 
Er wordt geen informatie gegeven wanneer het belang van het kind zich 
ertegen verzet of een gerechtelijke uitspraak de informatieverstrekking in 
de weg staat. Wanneer er geen belemmeringen zijn, zal de directie de 
manier waarop deze informatieverstrekking plaats zal vinden schriftelijk 
vastleggen tijdens een gesprek met de betrokken ouder. 
Bij informatie van school denken we aan: 
Algemene informatie: schoolgids, informatiekalender en nieuwsbrief. 
Informatie m.b.t. het kind: afschrift rapport en mogelijkheid voor tien-
minuten-gesprek. 
 

  
 

mailto:t.veenje@gimd.nl
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Kwaliteitszorg op onze school 
Op onze school vinden we dat het bij kwaliteitszorg in het onderwijs gaat 
om de volgende vragen: 
Doen we de goede dingen? 

 Doen we die dingen ook goed?  

 Hoe weten we dat?  

 Vinden anderen dat ook?  

 Wat doen we met die wetenschap? 
Kortom: kwaliteitszorg betekent dat we systematisch de ‘goede dingen 
nog beter proberen te doen’. Uitgangspunt is onze visie op kinderen en 
onderwijs. De veranderingen en verbeteringen die we voor de komende 
jaren gepland hebben, beschrijven we in het schoolplan. Het schoolplan is 
voor ouders/verzorgers ter inzage op school. Het huidige schoolplan is 
gemaakt voor de jaren 2015-2019. Het schoolplan is een 
meerjarenbeleidplan. Op basis hiervan wordt ieder jaar een jaarplan 
gemaakt. In het jaarplan leggen we verantwoording af van de vorig jaar 
gestelde doelen en beschrijven we de activiteiten voor het komend 
schooljaar. Het jaarplan wordt jaarlijks ter advisering en instemming 
aangeboden aan de MR en ter goedkeuring aan het bestuur. Het jaarplan 
is ter inzage voor ouders/verzorgers op school. 
 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken 
m.b.t. verbeterpunten maken we gebruik van de volgende evaluatie-
instrumenten: 

 Evaluatiegegevens: jaarlijks evalueren we de resultaten van het 
jaarplan. 

 We houden eenmaal per vier jaar een ouderenquête. 

 Het bestuur van onze Vereniging bespreekt twee keer per jaar de 
ontwikkeling van de school. Het schoolontwikkelingsplan is hierbij 
de leidraad. 

 Interne audit  

 We hebben voor diverse onderdelen evaluatieformulieren 

 De inspectie toetst met enige regelmaat ons onderwijs. 

 Resultaten CITO: deze methode-ongebonden toetsen geven 
informatie over de leervorderingen van onze kinderen. 

 Schooleindonderzoek IEP 

 

Resultaten van de ontwikkeling van ons onderwijs 
Hieronder volgt een opsomming van verbeteringsactiviteiten waar we het 
afgelopen jaar aan hebben gewerkt. 

 Implementatie methode aanvankelijk lezen in groep 3: VLL KIM 
versie 



 

 
 

26 

 Implementatie methode taal in groep 4-8: Staal 

 Implementatie methode muziekonderwijs in groep 1-8: Eigenwijs 

 Implementatie methode sociaal-emotioneel leren in groep 1-8: 
Gelukskoffer 

 Verdere uitwerking Continious Improvement 

 Andere schooltijden: in een werkgroep is onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden van andere schooltijden. Uitkomst: 5-gelijke-
dagen-model miv 26-08-2019. 

 PBS geactualiseerd 

Schoolontwikkeling 
Komend schooljaar starten we met de uitvoering van het nieuwe 
schoolplan 2019-2023. 
Voor komend schooljaar staan de volgende speerpunten in het jaarplan: 

Personeel  

 Eerste opzet werken met Professionele Leergemeenschappen. 

 Organisatiestructuur m.b.t. gezamenlijke lesvoorbereiding: binnen 
PLG opzet maken. 

 Werkdruk in relatie tot werkplezier. 

Onderwijs en kwaliteit 

 Invoering LIST (Lezen is Top). 

 Verdere implementatie Staal 

 Keuze maken m.b.t. nieuwe rekenmethode 

 ContinuVerbeteren: doelgesprekken 

 Deskundigheidsbevordering meldcode. 

 Doorgaande lijn takentijd. 

Organisatie & communicatie 

 Heldere en effectieve communicatielijnen en een duidelijke 
organisatiestructuur tussen team, coördinatoren en MT. 

 Nieuwe opzet informatieavond. 

 Collegiaal Consultatie Overleg opzet borgen. 

Financiën & Beheer 

 Plan klimaatbeheersing in school. 

 Aanpassing bedrijfsvoering passend bij digitaal onderwijs 
leermateriaal. 

 Plan onderhoud school en plein. 

Resultaten van ons onderwijs 
We meten de resultaten van ons onderwijs door middel van citotoetsen. 
De kinderen in groep 8 doen voor de schoolkeuze Schooleindonderzoek 
IEP van bureau ICE. De kinderen in groep 8 maken een schoolkeuze. 
Richtinggevend voor de keuze zijn de resultaten van de citotoetsen van de 
afgelopen 3 schooljaren. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is één van de 
door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen. Deze toets meet 
de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het 
einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F 
en 1S) de leerlingen beheersen. De uitslag van de eindtoets wordt 
gebruikt als second opinion om het schooladvies compleet te maken. 
In 2019 heeft de inspectie onze school bezocht voor een onderzoek. De 
Inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de 
kwaliteit van het onderwijs. De Weidebloem valt onder het basistoezicht. 
Meer informatie en cijfers vindt u op www.scholenopdekaart.nl. 
Uitstroomcijfers van de laatste twee jaar:  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PRO 0% 0% 6% 

LWOO 6% 0% 12% 

BBL-KBL 3% 17% 12% 

GL/TL 3% 23% 29% 

TL/HAVO 22% 7% 3% 

HAVO 9% 23% 19% 

HAVO/VWO 13% 3% 0% 

VWO 16% 20% 19% 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen (CJG) is een netwerk waarin 
allerlei organisaties samenwerken zoals: de GGD, Icare, 
Jeugdgezondheidszorg, Welzijnswerk Hoogeveen, Bureau Jeugdzorg, 
peuterspeelzalen en het onderwijs. 

Fietsenstalling 
Kinderen die wat verder weg wonen, kunnen op de fiets naar school. Er is 
op school gelegenheid fietsen te stallen op het plein. Het meenemen van 
de fiets naar school is op eigen verantwoordelijkheid.  

Fruit  
Het is belangrijk iedere morgen thuis goed te ontbijten. Halverwege de 
ochtend krijgen de kinderen op school de gelegenheid meegebracht fruit 
of brood op te eten. Wilt u het voor de kleuters in een herkenbaar tasje of 
bakje doen? Koolzuurhoudende dranken, snoep, etc. mogen niet 
meegenomen worden.  

Gevonden voorwerpen 
Elk jaar raakt er weer van alles zoek. We raden u aan de kinderen geen 
kostbare dingen mee te geven naar school. Voor het zoekraken van 

spullen stelt de school zich niet aansprakelijk. Zo nu en dan wordt alles 

uitgestald, daarna wordt het weggegeven aan een goed doel. 

Goede-doelen-geld  
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen goede-doelen-geld 
meenemen. Geregeld zullen we u informeren over de bestemming van 
deze vrijwillige bijdragen van de kinderen 

Hoofdluis  
Zo nu en dan komt er hoofdluis voor op school. Dat is op zich geen 
schande. Het is wel van belang de hoofdluis zo snel mogelijk te bestrijden 
om verdere verspreiding te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid 
van ouders/verzorgers om te controleren op hoofdluis. Als er luizen/neten 
gevonden worden, adviseren we deze door de kammethode, eventueel 
aangevuld door het gebruik van een antihoofdluismiddel, te verwijderen 
uit de haren van uw kind(eren). Ook het zo snel mogelijk melding maken 
bij school bij het ontdekken van hoofdluis in het gezin, is van groot 
belang. Preventief kunt u wekelijks de haren kammen met een fijntandige 
luizenkam. Vijf keer per jaar na een vakantie van een week of langer is er 
een hoofdluiscontrole. Constateert de controlemoeder hoofdluis, dan 
wordt u op de hoogte gebracht. Na 3 weken vindt er een nacontrole 
plaats in de gehele groep. 

Internet 
Leerlingen van De Weidebloem moeten leren om op een verantwoorde 
wijze omgaan met het internet. Om die reden is een internetprotocol 
opgesteld waar de leerlingen zich aan moeten houden. Dit protocol kunt u 
op school opvragen. 

Medicijnen en medisch handelen 
Met de invoering van passend onderwijs worden scholen en leerkrachten 
steeds vaker geconfronteerd met de vraag of ze onder schooltijd de 
benodigde medische handelingen willen verrichten. PricoH wil 
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toponderwijs verzorgen voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen die 
medische hulp nodig hebben. Zo verstrekken we medicatie op dokters 
advies en in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat medische 
handelingen uitgevoerd worden door een groepsleerkracht. Hier gaat in 
alle gevallen een instructie van een bevoegd arts aan vooraf. In het 
beleidsstuk ‘medisch handelen’ staat omschreven hoe we onze rol als 
partner in de zorg voor uw kind vormgeven. Heeft u hier vragen over dan 
kunt u die stellen aan de directeur van de school. We verstrekken geen 
aspirines zonder overleg met ouders/verzorgers.  

Ouderbijdrage/schoolfonds 
Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het betalen van 
de vrijwillige bijdrage is geen voorwaarde voor toelating van uw kind. 
Voor kinderen die na januari op school komen, wordt de helft van het 
vastgestelde bedrag in rekening gebracht. De ouderraad beheert het 
schoolfonds. De MR stelt de jaarlijkse begroting vast en controleert de 
inkomsten en uitgaven. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en is geen voorwaarde voor plaatsing van 
een kind op school. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle niet 
gesubsidieerde kosten, zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
attenties voor langdurig zieken, sportevenementen, excursies, feesten, 
afscheidsavond groep 8, etc. Het bedrag wordt per schooljaar vastgesteld 
en bekendgemaakt (zie informatiekalender). Voor het innen van de 
ouderbijdrage vragen we u bij inschrijving een automatische incasso in te 
vullen.  

Pleinwacht 
Er is 10 minuten voor schooltijd toezicht op het plein. Tijdens de 
ochtendpauzes zijn de leerkrachten volgens een rooster met een aantal 
groepen op het plein om het buitenspelen in goede banen te leiden. Wilt 
u uw kind niet te vroeg naar school laten gaan?  

Privacy leerlingenlijsten, foto’s website 
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In 
het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat 
met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Het reglement is te vinden via: www.PricoH.nl/privacy. 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het 
leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die 
daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de 
inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en 
ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers 
en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 
als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische 
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem. Dit programma is beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot medewerkers van de school/schoolvereniging die 
de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor 
wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met 
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leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. 
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens 
alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. 
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere 
externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het 
privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting 
bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen 
gegevens te mogen uitwisselen. 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor 
het gebruik van foto- en videomateriaal en eventueel het gebruik van 
sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze 
toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de 
directeur. 

Regeling bijkomende studiekosten schoolgaande 
kinderen 
Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, met 
schoolgaande kinderen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage 
in de zogenaamde studiekosten van hun kind(eren). Te denken valt aan 
een boekentas, een schoolreis en schoolkamp e.d. Voor meer informatie 
of aanvraagformulieren kunt u terecht op de website van de gemeente 
Hoogeveen. Dit geldt ook voor Kindpakket en activiteitenfonds.  

Rookverbod 
In de school en op het schoolplein is het niet toegestaan om te roken. We 
verwachten dat u deze regel ook in acht neemt.  

Schoolverzekering 
De leerlingen van de PricoH-scholen zijn verzekerd tijdens schooluren en 
tijdens andere activiteiten, zoals kamp, schoolreisjes, uitstapjes in 
schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van 
leerkrachten en/of hulpkrachten. Ook één uur voor en één uur na deze 

activiteiten biedt de verzekering dekking, of zoveel langer als het 
rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. 
Deze verzekering vergoedt letselschade. Kleding, fietsen, brillen enz. 
vallen dus niet onder deze verzekering. 

Schoolbel en naar binnengaan 
De schoolbel gaat om 8.25 uur zodat we op tijd met de lessen kunnen 
beginnen. De ouders/verzorgers van de kleuters kunnen even meelopen 
naar de gang. Wilt u het afscheid zo kort mogelijk houden?  

Schoolfotograaf  
Jaarlijks komt de schoolfotograaf.  

Schooltijden en vakanties 
In de commissie vakantieregeling zitten afgevaardigden uit het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze commissie maakt ieder jaar 
een vakantieregeling die zoveel mogelijk gelijk is voor alle scholen in de 
gemeente Hoogeveen. Er wordt rekening gehouden met de 
vakantiespreiding zoals die wordt vastgesteld door het ministerie. Voor de 
schooltijden en vakanties verwijzen we naar de informatiekalender en 
onze website.  

Sociale media 
Sociale media biedt veel mogelijkheden maar ook gevaren. We gaan 
ervan uit dat leerlingen en ouders/verzorgers m.b.t. school 
communiceren op de sociale media binnen de reguliere fatsoensnormen. 
Dit betekent dat we respect voor elkaar en de school hebben, anderen of 
de school geen schade toebrengen en iedereen in zijn/haar waarde laten.  

Sponsoring 
Indien mogelijk maken we gebruik van sponsoring. We houden ons 
daarbij aan het convenant zoals dat is afgesproken tussen het ministerie 
van onderwijs en de onderwijsorganisaties. Middelen die we uit 



 

 
 

30 

sponsoring ontvangen, worden altijd aangewend ten gunste van de 
school.  

Veiligheid op school 
Er is school een Arbo-coördinator. Deze stuurt het Arbo-jaarplan aan, 
waarin de veiligheid op de school beschreven is. Een aantal teamleden 
heeft een BHV certificaat. We hebben op school een ontruimingsplan 
vastgesteld. Dit ontruimingsplan wordt jaarlijks met de kinderen 
geoefend. 

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, mag het in de groep trakteren: een kleine, gezonde 
traktatie. 

Verlof en verzuim 
Soms is het nodig dat uw kind voor een dag vrij moet hebben, 
bijvoorbeeld in verband met een huwelijksfeest binnen de familie, een 
jubileum, etc. Voor het aanvragen van verlof kunt u op school een 
formulier krijgen. De schoolleider toetst uw aanvraag en geeft al of niet 
toestemming. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Voor de toetsing 
gebruikt de directie de regels die door het bestuur in het verzuimbeleid 
zijn vastgesteld. (Het verzuimbeleid ligt op school ter inzage). In principe 
mag een kind niet buiten de schoolvakanties op vakantie. Het kan zijn dat 
de aard van uw beroep daar toch aanleiding toe geeft. Met een verklaring 
van de werkgever kan de schoolleider toestemming geven, mits het 
aangevraagde verlof niet in de eerste twee weken van een nieuw 
schooljaar valt en het minder dan tien dagen is. Ongeoorloofd 
schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. 

Vervoersbeleid 
M.b.t. vervoer per particuliere auto: 

 Kinderen jonger dan 12 jaar zitten achter in de auto. 

 Het aantal gordels is bepalend voor het aantal (kinder)zitplaatsen. 

 Als het kind kleiner is dan 1.35 m., dan moet van de 
driepuntsgordel een heupgordel worden gemaakt. Met een 
zitverhoging mag wel een driepuntsgordel worden gebruikt. Alle 
hulpmiddelen moeten voldoen aan de voorschriften. 

M.b.t. vervoer per fiets of te voet: 

 Kinderen mogen niet bij andere kinderen achterop de fiets zitten. 

 De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen niet op de fiets. 

 De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen alleen onder 
begeleiding fietsen. Minimaal 2 begeleiders per groep.  

Uitzondering: het lopen van en naar gymnastiek mag o.l.v. de 
groepsleerkracht. 
Onder schooltijd mogen de kinderen niet zonder begeleiding buiten het 
schoolterrein komen. 

Ziekmelden 
Wanneer uw kind ziek is, moet dit op school gemeld worden. U kunt dat 
voor schooltijd telefonisch doorgeven van 8.00-8.30 uur. Hebben wij een 
half uur na het begin van de schooltijd geen bericht waarom uw kind niet 
op school is, dan nemen wij contact met u op. 
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Schoollied De Weidebloem 
Melodie: Danssprookje 
Refrein:   Wij zijn de kind’ren van De Weidebloem 
  De leukste school van Hoogeveen! 
  Wij zijn de kind’ren van onze Weidebloem 
  De basisschool voor iedereen! 
 
 Iedere dag gaan wij hier naar school 
 Iedere dag met plezier 
 De juffen en meesters die leren ons heel veel 
 Dat doen we met z’n allen hier 

   Wij zijn de kind’ren van De Weidebloem 
  De leukste school van Hoogeveen! 
  Wij zijn de kind’ren van onze Weidebloem 
  De basisschool voor iedereen! 
 
 Op onze school daar hebben wij Brun 
 Het bijtje dat maakt ons zo blij 
 Hij staat symbool voor respect en veiligheid 
 V’rantwoordlijkheid hoort daar ook bij 

   Wij zijn de kind’ren van De Weidebloem 
  De leukste school van Hoogeveen! 
  Wij zijn de kind’ren van onze Weidebloem 
  De basisschool voor iedereen!  
 
 

 Wij spelen lekker buiten op plein 
 Maken een zandkasteel 
 We rijden wat rondjes en gooien met een bal 
 Ja spelen doen wij ook heel veel 
  Wij zijn de kind’ren van De Weidebloem 
  De leukste school van Hoogeveen! 
  Wij zijn de kind’ren van onze Weidebloem 
  De basisschool voor iedereen!  
 
 Tellen en spellen rekenen en taal 
 Verven met kwast of penseel 
 Ja lezen en schrijven muziek en creatief 

Zo leren wij op school heel veel 
   Wij zijn de kind’ren van De Weidebloem 

De leukste school van Hoogeveen! 
  Wij zijn de kind’ren van onze Weidebloem 
  De basisschool voor iedereen!  
 
 Op onze school is ieder uniek 
 Iedereen mag er zijn 
 Want alle kinderen op De Weidebloem 
 Die mogen bloeien, groot en klein 
  Wij zijn de kind’ren van De Weidebloem 
  De leukste school van Hoogeveen! 
  Wij zijn de kind’ren van onze Weidebloem 
  De basisschool voor iedereen!  
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