1. De school
1.1 Onze school
Onze school is een openbare basisschool en is onderdeel van Het Hoeltien. Officieel bestaat het Hoeltien
uit 3 vestigingen. De hoofdvestiging staat in Hollandscheveld en de nevenvestigingen in Elim en
Tiendeveen. Na een periode gebruik gemaakt te hebben van de naam Het Hoeltien, gebruiken we nu
weer onze oorspronkelijke naam Vogelvlucht. Dat geeft ook aan dat ons bestuur, de stichting Bijeen, de
eigenheid van alle locaties respecteert en waardeert. Wij nemen de telefoon dus weer op met OBS
Vogelvlucht.

1.2 Schoolgrootte en organisatie
Vogelvlucht heeft de laatste jaren zo rond de 70 leerlingen en 7 leerkrachten. Dit kan per schooljaar
uiteraard iets verschillen. De school heeft een directeur die daarnaast ook werkzaam is op OBS
Oostenbrink in Hollandscheveld. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig en financieel
beleid van de school.

1.3 Stichting Bijeen
Vogelvlucht vormt samen met 13 locaties voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen de
Stichting Bijeen. De aan de school werkzame leerkrachten zijn door het bestuur van deze stichting
benoemd in een bestuursaanstelling. Bij het openbaar onderwijs is
een bovenschools directeur aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor
het onderwijskundig beleid. De openbare scholen hebben het recht
hun “eigen” school te maken binnen het beleid. Zij leggen hierover
verantwoording af in het schoolplan en het jaarplan aan het
bestuur en in de schoolgids die aan alle ouders/verzorgers wordt
verstrekt. De scholen van Bijeen werken nauw samen als het gaat
om alles wat het onderwijs kan versterken, zowel op
onderwijskundig als op organisatorisch gebied. Wekelijks is er
sprake van contact en overleg met de andere scholen, waardoor
lijnen kort zijn en informatie snel overdraagbaar is.

1.4 Medezeggenschapsraad
Het Hoeltien heeft, zoals de wet voorschrijft, een medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit
3 ouders en 3 personeelsleden, waarbij alle locaties evenredig zijn vertegenwoordigd. De directie is op
uitnodiging bij de vergaderingen aanwezig, als adviseur en informant. De MR vergadert over het
schoolbeleid en de inrichting van de school. De onderwijskundige plannen worden in de MR besproken en
ter instemming of advies voorgelegd. Specifieke locatiezaken worden besproken met het deel dan de MR
dat de betreffende locatie vertegenwoordigd. In 2017-2018 zullen er deelraden worden gevormd die zich
specifiek richten op de afzonderlijke locaties. Daarnaast zal er met de gehele MR vergaderd worden.

1.5 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle openbare scholen in de gemeente
Hoogeveen. Alle medezeggenschapsraden worden hierin door 2 van haar leden vertegenwoordigd nl. een
ouder en een personeelslid. De GMR vergadert over zaken die belangrijk zijn voor alle betrokken scholen
in het algemeen.

1.6 Clusters
De school maakt deel uit van het cluster Buitendorpen, gevormd door openbare scholen in de dorpen
bij Hoogeveen. De samenwerking binnen het cluster ligt vooral op onderwijs-inhoudelijk gebied. Er
worden bijeenkomsten georganiseerd waarin leerkrachten met elkaar kunnen uitwisselen en overleggen
over de manier en de inhoud van het onderwijs in hun groepen en op hun locaties. Van elkaar leren en
samen groeien is daarbij het doel.
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