3. De schoolorganisatie
3.1 Het aanmelden en inschrijven van uw kind.
De keuze van de school voor hun kind is voor veel ouders een spannend moment. U gaat misschien eerst
eens kijken, of heeft dat al gedaan. Als u dan een keuze maakt is het goed om een paar belangrijke
zaken goed te weten.
Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder
kind dat op hun school zit, of dat bij hun school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt
binnen het samenwerkingsverband. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van
toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.
Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze
verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).
Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken naar wat de school zelf kan doen
om passend onderwijs aan het kind te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt
geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school een zogenaamde trajectplicht. Dat
betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. De
zorgplicht geldt dus voor alle leerlingen die op de school zitten of die bij de school worden aangemeld
(4-jarige of schoolwissel).
Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belangrijk dat ouders aan de school tijdig alle
relevante informatie geven over hun kind. Het bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur) kan
hier vanaf 1 augustus 2014 een formeel verzoek voor indienen bij ouders. Wil de school eventueel nader
onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een orthopedagoog, dan moeten de ouders daar toestemming
voor geven. Ook moeten ouders aangeven op welke andere scholen zij hun kind eventueel hebben
aangemeld, zodat scholen onderling kunnen afstemmen. De school waar de leerling met eerste voorkeur
is aangemeld voor toelating, is zorgplichtig.
Let wel: pas bij schriftelijke aanmelding gaat de zorgplicht in. Echter, de school mag een leerling niet
weigeren als bij mondelinge aanmelding blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school
moet ouders vragen dit schriftelijk via het aanmeldformulier aan te geven. Tijdelijke plaatsing als
‘gastleerling’ is niet aan de orde als de leerling reeds is ingeschreven op een school. Een leerling
tijdelijk plaatsen kan dus alleen als het kind helemaal niet op een school ingeschreven staat. Dit
betekent dat in het geval een leerling nog op de oude school ingeschreven staat, deze leerling tijdens de
onderzoeksfase niet als gastleerling mee mag draaien. De school waar de leerling staat ingeschreven is
derhalve verantwoordelijk voor de leerling. Toestemming van de leerplichtambtenaar is noodzakelijk
wanneer er sprake is van een tijdelijke plaatsing, de leerplichtambtenaar kan dan een verzoek van de
school om detachering inwilligen.
Het is zeer belangrijk dat ouders en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor
het kind. Ouders kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind.
Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het
kind gevonden kan worden die aansluit bij de wensen van de ouders.
Contact met de school
Als u overweegt uw kind bij onze school aan te melden kunt u een afspraak maken voor een gesprek
over de procedure. Daarna worden er afspraken gemaakt over het vervolg van het traject.
Het gesprek wordt meestal gevoerd door de directeur van de school. Omdat de directeur ook werkzaam
is op een andere locatie is het maken van een afspraak wel nodig. Als u belt wanneer zij niet aanwezig
is, wordt u door haar teruggebeld.
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3.2 De leerplicht en verzuim
Een kind kan naar school vanaf de leeftijd van 4 jaar, een kind moet naar school uiterlijk op de eerste
dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag. De volledige leerplicht duurt tot en met het
schooljaar waarin een kind 16 jaar is geworden. Daarna volgt de partiële leerplicht.
3.2.1 Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie
Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet uw verzoek ten minste aan alle
volgende voorwaarden voldoen:





Het gaat om een gezinsvakantie.
De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of
uw partner.
Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel 'beroep op vrijstelling'.
Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 weken van
tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De
directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de
directeur de leerplichtambtenaar om advies.
U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie.
Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen
Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een
verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar
de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schoolleiding
meewegen in zijn besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig. Daaruit
moet blijken dat het verlof nodig is.
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij
degene die de beslissing heeft genomen.
3.2.2 Verlof bij gewichtig omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die buiten de wil van de leerling of
de ouders zijn gelegen, b.v. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten, bij 25-, 40- en 50
-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-,50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. Ook voor 4-jarigen dient extra
verlof te allen tijden vroegtijdig te worden aangevraagd. Zijn er ouders die de regels van aanvraag extra
vakantie en verlof niet in acht nemen, dan zal de directie melding moeten doen van ongeoorloofd
schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar. Als een schriftelijk verzoek om extra verlof gedaan is en de
directie heeft hierop afwijzend gereageerd, dan kunt u volgens de “Algemene Wet Bestuursrecht” een
bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen, postbus 20.000, 7900
PA Hoogeveen.
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3.3 De urenberekening
Er bestaat een wettelijk minimum voor het aantal uren dat kinderen jaarlijks naar
school moeten. Voor de berekening van uren loopt het schooljaar van 1 oktober tot
en met 30 september. De vakantiespreiding heeft zodoende geen invloed op het
aantal uren. Het wettelijk minimum voor groep 1 t/m 4 is, 3520 uren onderwijs
gedurende de 1e 4 schooljaren. De groepen 5 t/m 8 moeten minimaal 1000 uren
naar school. Bovenop de minimum uren moeten een aantal marge-uren
gereserveerd worden voor onverwachte omstandigheden. De school houdt zich aan
de vakantieregeling zoals die door de gemeente Hoogeveen jaarlijks wordt vastgesteld. Deze zorgt er
altijd voor dat het minimum aantal verplichte uren gewaarborgd zijn. Uren die daarna overblijven
mogen worden gebruikt voor nascholing of andere onderwijsactiviteiten. Marge-uren mogen niet aan een
vakantie “geplakt” worden. Jaarlijks ontvangt u bij de kalender een bijlage van de schoolgids, met
daarin de specifieke jaargegevens, waaronder de schoolvakanties en vrije dagen.

Soms lijkt het of er minder vakantiedagen zijn dan in een ander schooljaar. Dat heeft te maken met de
“losse” feestdagen , zoals Koningsdag en 5 mei. Als zij niet in een vakantie vallen, snoepen ze extra uren
van de marge af en blijft er minder over om studiedagen te plannen waarop de kinderen vrij zijn. Dat is
ook de reden waarom het ene jaar de meivakantie 2 weken kan duren en in een ander jaar 1 week, met
daar omheen enkele losse vrije feestdagen.

3.4 De schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

uur
uur
uur
uur
uur

- 12.00
- 12.00
- 12.15
- 12.00
- 12.00

uur
uur
uur
uur
uur

13.00 uur - 15.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
groep 1/8 ’s middags vrij
13.00 uur - 15.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur

groep 1/4 ’s middags vrij

Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaan de kinderen naar binnen. Kleuters mogen vijf minuten voor
aanvang van de school al vast naar binnen. Eerder is niet de bedoeling. Te laat komen valt onder
ongeoorloofd schoolverzuim. De lessen eindigen om 12.00 uur (12.15 u op woensdag) en om 15.00 uur.
Dat houdt in dat de kinderen, m.u.v. de kleuters, dan hun jassen gaan aantrekken.
Andere schooltijden?
Momenteel gaan scholen steeds meer over op continuroosters in diverse varianten. Daarvoor hebben wij
nog geen concrete plannen. Voordat een school daarover kan beslissen moeten ouders door middel van
een vragenlijst gevraagd zijn naar hun mening over de diverse mogelijkheden. Daarna moet de school, in
samenwerking met de MR een goede afweging maken welke keuze zij uiteindelijk zullen maken. In het
schooljaar 2017-2018 benaderen wij de ouders met een korte vragenlijst over andere schooltijden.

3.5 PBS
Vanaf het schooljaar 2012-2013 is de school bezig met het invoeren van PBS, Positive Behaviour Support.
We doen dat met begeleiding van Yorneo. Om kort te gaan kunnen we zeggen dat PBS er op gericht is om
positieve aandacht te besteden aan gewenst gedrag van kinderen. Daarmee veroorzaak je een positief
klimaat, waarin iedereen die zich in de school bevindt zich veilig en gekend kan voelen. Daarnaast biedt
PBS de mogelijkheid snel ondersteuning te kunnen geven in een groep of een deel van een groep of aan
individuele kinderen als het gaat om veilig en positief gedrag. Het is van belang dat zoveel mogelijk
betrokkenen bij de school kennis nemen van de uitgangspunten van PBS. Uiteraard geldt dit ook voor de
ouders dus willen we ouders betrekken bij de verdere uitwerking van PBS op onze school. Meer
informatie is te vinden op www.swpbs.nl
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3.6 De schoolregels in relatie met PBS
Als school willen we werken aan een omgeving
waar we respectvol met elkaar omgaan
waar iedereen zich verantwoordelijk voelt
waar het veilig is
We vertalen dat naar
we zijn aardig voor elkaar
wij vinden iedereen even belangrijk
wij zorgen goed voor onze spullen
Om dat te kunnen bereiken hebben we beschreven welk gedrag wij van iedereen die zich op onze school
bevindt verwachten.
De algemene gedragsverwachtingen zijn
houd handen en voeten bij jezelf
geef de juf of meester een hand bij binnenkomst
doe wat de meester of juf vraagt
wees eerlijk
wees netjes/beleefd en vriendelijk
wees zuinig op al het materiaal
het stilteteken geldt voor iedereen
ligt er ergens rommel dan ruim je dat op
Deze verwachtingen zijn voor elke ruimte aangepast of uitgebreid en we oefenen ze regelmatig in lessen
Goed gedrag. Bovendien worden ze visueel ondersteund met pictogrammen die in de hele school terug te
vinden zijn. Door het steeds benoemen van de verwachtingen weet iedereen welk gedrag de afspraak is.
Toch willen we ook duidelijk maken welk gedrag we beslist niet zullen accepteren namelijk:
pesten, discrimineren of uitdagend gedrag
brutaal gedrag tegen kinderen, ouders, gasten en leerkrachten
lichamelijk geweld
In het geval dat dit gedrag toch plaatsvindt, belt de leerkracht met de ouders met het verzoek het kind
na schooltijd persoonlijk op te halen. Er volgt dan meteen een gesprek met de ouders. Zo kan zowel het
kind als de leerkracht direct vertellen wat er is gebeurd. Het voordeel is dat ouders meteen worden
ingelicht.

3.7 Incidenten
De school hanteert een incidentenregistratie wanneer er sprake is van ernstige onenigheid, bewust
negeren van de schoolregels en fysiek geweld. Door dit in een digitaal systeem te noteren kan de school
incidenten analyseren en er zo wellicht achter komen of er een patroon zit in de incidenten, bv wat
betreft plaats, tijdstip en groep. Dit kan leiden tot aanpassen van de gedragsverwachtingen, extra
aandacht aan de groep of een individueel kind.

3.8 De verjaardag
Jarige kinderen mogen op school trakteren. De leerkrachten vinden het prettig om dezelfde traktatie te
krijgen als de leerlingen. Wij stellen het op prijs als u voor een gezonde traktatie zorgt.
Bij het trakteren gaat het om iets dat direct opgegeten kan worden. Er zijn leuke voorbeelden te vinden
voor een gezonde traktatie op o.a www.gezonde-traktatie.nl
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3.8 Gezond eten en drinken als pauzehap
De kinderen mogen iets te eten en/of te drinken meenemen.
Het gaat dan om een gezond tussendoortje, zoals fruit. Er is steeds meer bekend over de grote
hoeveelheid suiker in koeken. Te veel suiker consumeren op jonge leeftijd brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee. Chocolade (koeken) en snacks zijn beslist niet toegestaan. Drinken moet meegenomen
worden in een goed sluitende beker of pakje. Denkt u ook hierbij aan de hoeveel suiker( meerder
klontjes per portie) in frisdrank. Blikjes en koolzuurhoudende dranken mogen niet mee naar school
genomen worden. In verband met de afvalberg vragen we u zoveel mogelijk gebruik te maken van goed
sluitende bekers of herbruikbare flessen. Het is de kinderen de hele dag toegestaan om water te
drinken. Het tussendoortje wordt om 10.15 uur gegeten in de klas, terwijl de groepsleerkracht voorleest.

3.9 De schoolreizen
Groep 1 t/m 5 gaan een dag op schoolreis en de bovenbouw gaat op schoolkamp. De
organisatie van de schoolreizen ligt bij de ouderraad en de teamleden. De
schoolreizen en het kamp worden bekostigd uit het bedrag dat de ouders daar per
kind voor betalen. U krijgt daarover jaarlijks bericht. (zie ook 6.1)

3.11 Het Sinterklaasfeest
Sinterklaasfeest wordt gevierd in alle groepen met een bezoek van Sinterklaas. Voor groep 1 t/m 4
neemt hij cadeautjes mee. De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint door voor elkaar een surprise
en een gedicht te maken.

3.10 Het kerstfeest
Alle groepen hebben een kunstkerstboom in de klas. Er worden
kerstwerkstukjes gemaakt door de kinderen. Jaarlijks zoeken we een of
meerdere activiteiten om samen Kerst te vieren. Dat kan een
inloopavond of een kerstdiner voor de kinderen zijn. Meer informatie
hierover vindt u in de nieuwsbrief.
Jaarlijks brengen we vlak voor de Kerstvakantie met een groep kinderen een bezoek aan de Wiekswal
om de bewoners te verrassen met een lied en een knutselwerkje.

3.11 Schoolprojecten
Ieder jaar wordt er gedurende een week of drie op de hele school aan hetzelfde thema gewerkt. Het
onderwerp is elk jaar anders. Zo’n project wordt afgesloten met een kijkavond voor leerlingen, ouders
en belangstellenden. De school maakt ook gebruik van het preventiemenu Hoogeveen, waarin
activiteiten, en gastlessen en worden aangeboden vanuit externe instanties. Denk aan SWW, de
brandweer, GGD, politie, enz.

3.12 De EHBO-lessen
In groep 7 en 8 wordt één keer in de twee jaar een cursus jeugd-EHBO gegeven. De lessen worden
gegeven door gastdocenten van de EHBO-vereniging in Hollandscheveld/Elim. In de lessen wordt o.a.
aandacht besteed aan het verbinden van wonden, veiligheid voor slachtoffers, waarschuwen van
anderen, bloedsomloop, controleren van botbreuken en mond op mond beademing met behulp van een
pop. De lessen worden afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door een echte EHBOexaminator. Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Voor alle geslaagden
is er een officieel jeugd EHBO-diploma.

3.13 Het verkeersexamen
In groep 7 en 8 wordt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Hoogeveen het theoretisch
en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit gebeurt deels op school en in de schoolomgeving en deels
in Hoogeveen. De geslaagden ontvangen een diploma. Voorafgaand aan het praktisch examen worden de
fietsen van de kinderen gecontroleerd.
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3.14 De gymnastieklessen
Kleuters
Groep 1 en 2 hebben gymnastiek in het eigen schoolgebouw. Het dragen van gymschoenen met een
stroeve zool is daarbij zeer gewenst. Gymkleding is niet verplicht, maar mag wel. De gymschoenen
blijven in de kar op school, zodat ze altijd beschikbaar zijn.

Groep 3 t/m 8
Zij hebben 2 keer per week les in sporthal De Brug. Een keer van de vakleerkracht en een keer van een
van de groepsleerkrachten die daarvoor bevoegd is. Omdat niet elke leerkracht gym mag geven, kan het
zijn dat ze op de donderdagmiddag van leerkracht wisselen. Voor hen is sportkleding wel verplicht. In de
sportzalen mogen alleen schoenen met lichte zolen gedragen worden. Alles kan meegenomen worden in
een stevige tas, die na de les weer mee naar huis genomen wordt. Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen
geen sieraden om hebben op de dagen dat ze gymmen? Oorbellen, horloges enz. kunnen ze beter thuis
laten. Ze moeten tijdens de gymlessen, in verband met de veiligheid, afgedaan worden en het komt
regelmatig voor dat een en ander wegraakt.
3.14.1 Veilig en goed schoeisel tijdens sporten
Het advies van onze vakleerkracht Sport en beweging voor goed schoeisel.
Het uitgangspunt is de veiligheid, veilig sporten. Lees








Het moeten zaalschoenen zijn, te herkennen aan vrij vlakke zool of kleine ribbeltjes, bij
twijfel raadpleeg verkoper. Geen buitenschoenen zoals kunstgrasschoenen of
hardloopschoenen te herkennen aan meer profiel of nopjes. Ook zijn er zaalschoenen die
heel glad, een beetje hard plastic-achtig (niet goed), ze moeten zacht soepel
rubberachtig zijn. Schoenen met elastiek over de voet zijn niet geschikt.
Ook bij zaalschoenen nog wel even letten op het volgende, goede pasvorm en grip (niet
te veel op de groei kopen) maar in ieder geval moet het met veters of klittenband zijn
en niet met elastiek want die zitten veel te los. Bij Scapino heb je ook een goedkopere
schoen met klittenband of veters voor dezelfde prijs als de elastiekenschoen( rond €5,=).
Als je kiest voor turnschoentjes(die je aantrekt als een sok) dan zijn de goedkopere niet
zo goed. Ze zijn erg glad met alle gevolgen van dien. De betere haal je bij een speciale
sportzaak. Blote voeten mag ook, maar dat kan tijdens het gymen wel eens vervelend
zijn als je aan het voetballen bent of er staat per ongeluk iemand op je voeten.
Laatste advies koop de schoen vlak voor ze weer naar school gaan en niet aan het begin
van de zomervakantie, zodat ze er niet uitgegroeid zijn als ze de schoenen gaan dragen
(kinderen groeien tijdens de vakantie vaak veel).

Voorbeelden van goede schoenen
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3.15 De vulpen en kleurpotloden
In groep 3 krijgen alle kinderen een vulpen, een grijs potlood, gum en een kleurdoos. Deze worden
meegenomen naar de volgende groep. De school verstrekt de vulpen eenmalig. Mocht deze in het
gebruik kapot gaan, dan kan de school tegen een vergoeding van € 3,50 een nieuwe pen verschaffen. Het
schrijven met een vulpen bevordert het handschrift van de kinderen. Als u thuis een vulpen wilt
aanschaffen laat u zich dan goed voorlichten. Soms komen kinderen met een hele mooie pen op school,
die of te dik of te dun is en die vrij snel gaat lekken. Let ook goed op de benodigde inktpatronen, die
zijn niet altijd standaard te verkrijgen. We vragen de kinderen een leeg etui mee te nemen naar school
om hun pen en potlood etc. op te bergen. Een goed (kunst) stoffen etui is het beste. Het is niet de
bedoeling dat de kinderen zelf kleurpotloden en stiften e.d. mee naar school nemen. De school zorgt
voor de standaardvullingen van de vulpennen en vervangt, indien nodig, de kleurpotloden uit de
kleurdoos.

3.16 Andere schoolmaterialen.
In principe wordt al het te gebruiken materiaal door de school aangeschaft, zoals de schriften,
werkboeken, knutselmaterialen, schrijfgerei, lijm en papier. Toch kan het voorkomen dat we kinderen
vragen iets mee van huis te nemen. Dat kan zijn, omdat er aan een project gewerkt wordt of iets voor
een bijzondere gelegenheid wordt gemaakt, bv vaderdag, kerst (kerstgroen bv)
Soms gaat het om iets kosteloos, zoals een lege jampot, soms om iets wat een kleinigheid kost, bv een
bloempotje.

3.17 De buitenschoolse activiteiten
De school neemt deel aan diverse buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen, schoolvoetbal en
schoolkorfbal. Daarnaast ontwikkelt de ouderraad activiteiten waaraan kinderen deel kunnen nemen
eventueel samen met hun ouders. Jaarlijks worden er excursies gehouden met groepen. Deze sluiten aan
bij de leerstof van dat moment. Ouders wordt gevraagd actief mee te doen met deze activiteiten. Ieder
jaar kunnen ouders zich opgeven voor diverse activiteiten op school.

3.18 Speelgoed en persoonlijke eigendommen
Kinderen nemen nogal eens eigen spullen of speelgoed mee naar school. Dat is geheel voor eigen risico.
De spullen kunnen bewaard worden in de mee-naar-huis doos in de klassen. De school is niet
aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan, op eigen initiatief meegenomen, persoonlijk
eigendommen.
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