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Voorwoord    

  

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en adspirant ouder(s) en verzorger(s) 

 

Hier is onze schoolgids..............  

In deze gids vertellen wij hoe wij op o.b.s. De Drift samen "school maken". U kunt lezen over onze 

identiteit en over de visie van waaruit wij onderwijs aanbieden.  In deze gids geven wij aan welke 

lesmethodes we hanteren en hoe wij afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

  

U vindt in de schoolgids ook informatie over de organisatiestructuur en de schoolorganisatie van onze 

school en over de regels en afspraken die wij hebben. In de inhoudsopgave kunt u alle verschillende 

gebieden snel vinden. 

 

De schoolgids is een belangrijk document. De school geeft aan hoe zij vorm geeft aan het onderwijs en 

beschrijft aan welke ontwikkelpunten komend schooljaar wordt gewerkt. De school legt vervolgens 

verantwoording af over de opbrengsten en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 

 

Naast de schoolgids brengen we maandelijks een informatiebulletin uit voor alle ouders. De leerkrachten 

informeren de ouders frequent over activiteiten in de groep via Klassennieuws.  

 

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt vinden wij belangrijk. Maar ook op onze school is onderwijs geven 

mensenwerk. We staan open voor opmerkingen en feedback. Goed onderwijs maak je samen vanuit een 

goede en open samenwerking…….  

 

Mocht u toch nog vragen hebben over de schoolgids of onze school, neem dan gerust contact met ons op. 

We maken graag tijd voor een afspraak.  

 

 

 

Namens het team, 

Joop Hakze (directeur ad interim) 
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 1. obs De Drift                  

  
iedereen was boer. De es lag met zijn landbouwgronden rondom het dorp. De graslanden waren verderaf 

gelegen langs de stroompjes, daartussen lagen de uitgestrekte heidevelden voor de schapen. De 

zogenaamde “drift” was een weg waarlangs men de schapen dreef om het heideveld te kunnen bereiken. 

Daar waar vroeger de schapen werden gedreven wordt nu het jonge kind gedreven zich te vormen en te 

begeleiden op de weg naar het voortgezet onderwijs.  

  

 1.1  Identiteit  
  

Obs de Drift is een openbare basisschool. Als openbare basisschool zijn wij toegankelijk voor iedereen. 

Ieder kind is welkom, ongeacht zijn levensbeschouwelijke, sociale of culturele achtergrond. Er is ruimte 

voor alle identiteiten. Iedereen is uniek en iedereen doet ertoe, dat is wat we onze leerlingen graag mee 

willen geven.  Wij leren de kinderen respect voor elkaar te hebben, voor elkaars mening en overtuiging. 

Daarover zijn we ook regelmatig met elkaar in gesprek. Voor jezelf op durven te komen, maar met respect 

voor de mensen om je heen vinden wij erg belangrijk.   

  

 1.2  Onze Visie  
  

Wanneer je De Drift binnenloopt, voel je dat de school een prettige omgeving is. Er heerst rust en orde, 

maar tegelijkertijd zie je ook veel kinderen op verschillende plekken in de school druk aan het werk. Een 

ieder heeft de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Leerkrachten hebben aandacht 

voor de verschillen tussen leerlingen en spelen hier goed op in.  Kinderen worden uitgedaagd om samen te 

werken in kleine groepjes. Hierdoor leren ze omgaan met verschillen. Iedereen is verschillend, iedereen is 

uniek! Er heerst een sfeer van openheid. Leerlingen gaan plezierig met elkaar om en worden gestimuleerd 

om positief open en eerlijk tegen elkaar te zijn. We zijn op school regelmatig met elkaar in gesprek over 

Obs De Drift is een kleine openbare dorps- 

school in het prachtige d orp Grolloo. Wij  

verzorgen het onderwijs   voor de kinderen uit  

Grolloo en omstreken. Op dit moment , aan- 

vang school jaar 2016 - 2017   telt de school  78   

leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over  

combinatiegroepen van twee leerjaren in één  

lokaal. Wij werken met de volgende combina- 

ties: Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en  

groep 7/8.   

De naam van onze school is ooit bedacht door  

dhr. Sikko Luinge (oud - in woner van Grolloo)  

en  ont leent zijn naam   aan de landbouw. Grol- 

loo is van oudsher een agrarisch dorp; vrijwel  
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hoe wij met elkaar om willen gaan. Iedereen hoort erbij! Je bent samen een groep, wij zijn samen één 

school en daar zijn we trots op! Met elkaar doen we er alles aan om de school een veilige plek te laten zijn 

voor iedereen. Iedereen heeft het gevoel erbij te horen en te kunnen zijn wie hij is. De school is een plek 

waar kinderen graag komen, maar ook een plek waar ouders zich welkom voelen. Ouders zijn voor de school 

belangrijke partners. Onderwijs maak je samen.   

  

“It takes a village to raise a child!”  
  

Leerkrachten lopen zo nu en dan eens bij elkaar binnen, de deuren staan regelmatig open. We worden 

sterker door actief samen te werken door de hele school heen. Samenwerking tussen leerlingen, maar 

ook tussen leerkrachten en samenwerking met ouders, maakt mogelijk dat wij veel van elkaar leren. 

Kinderen vanuit de onderbouwvleugel zijn daarom ook regelmatig te vinden in de gemeenschappelijke 

ruimte van de bovenbouw, maar ook andersom zijn de kinderen vanuit de bovenbouw regelmatig in de 

onderbouw te vinden om kinderen te ondersteunen. Ouders zijn niet meer weg te denken uit de school en 

dit is voor de leerlingen de normaalste zaak van de wereld. Naast samenwerking binnen de school en de 

omgeving, versterken wij ons ook door actiever samen te gaan werken met scholen uit de omgeving. 

Leerkrachten leren van elkaar door eens bij elkaar te kijken op school, en ontwikkeling van het onderwijs 

wordt gezamenlijk opgepakt. De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de school en de materialen 

waarmee ze werken, maar daarnaast maken wij ze ook verantwoordelijk voor het eigen 

onderwijsleerproces. De leerlingen worden actief meegenomen in hun eigen ontwikkeling en krijgen de 

ruimte en verantwoordelijkheid om de eigen onderwijstijd voor een klein deel in te richten.  

Kinderen die onze school verlaten hebben het gevoel gehad dat ze zich op hun eigen niveau hebben kunnen 

ontwikkelen. Ze hebben geleerd dat ze ergens bij horen en dat ze er toe doen! Ze weten dat ze uniek zijn! 

Wij staan voor de volgende slogan:   

  

  

  “Samen spelen, samen leren   
  

  Een basis, veilig, sterk“  
    

  

 1.3  Organisatiestructuur  
  
Bestuur  
Openbare basisscholen in de gemeente Aa en Hunze vallen onder stichting PrimAH (Primair Openbaar 

Onderwijs Aa en Hunze). Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 170 leerkrachten 

aan bijna 1900 leerlingen. Er zijn 11 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een 

eigen schooldirecteur. Elke schooldirecteur heeft zitting in een werkgroep en maken samen het 

bovenschools beleid. De werkgroepen houden zich bezig met: personele zaken, financiële zaken en 

algemene onderwijs zaken.  

  

Het Stafbureau ondersteunt de openbare basisscholen in Aa en Hunze. Het bureau ontwikkelt beleid voor 

alle openbare basisscholen en wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder, mw. Saakje Berkenbosch.  
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Daarnaast kunnen de scholen, maar ook ouders, er terecht met vragen over de meest uiteenlopende 

onderwerpen.   

  

Adres:    Stichting PrimAH   Bezoekadres:    Spiekersteeg 1, Gieten  

 Postbus 35                    

  9460 AA Gieten  

Telefoon: 0592-333800  

info@primah.org  

  www.primah.org  

  

Inspectie  
Het toezicht op ons onderwijs is in handen van de rijksinspectie voor het basisonderwijs. Voor vragen over 

het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u contact opnemen met een loket van 

postbus 51, via het gratis telefoonnummer 0800-8051. Andere informatie kunt u aanvragen via 

info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl  

  

Directie  
Op dit moment wordt de directiefunctie ingevuld door een directeur ad interim. De stichting werkt aan 

een structurele invulling.   

  

Intern Begeleider  
De Intern Begeleider van de school is  mw. Martine Sijtsma. Zij is verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg. Ze begeleid de leerkrachten bij het vormgeven van het Passend Onderwijs.   

  

Groepsleerkrachten  
De groepsleerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor één van de combinatiegroepen. Naast de 

groepsverantwoordelijkheid vervullen enkele leerkrachten ook nog ondersteunende en coördinerende 

taken.  

  

  

 1.4  Het gebouw  
  

Onze school is gebouwd in 1987 en was destijds berekend op 3 combinatieklassen basisonderwijs. Een 

schooljaar later (in 1988) werd het 4e lokaal bijgebouwd. Eind 1997 heeft de school een grondige 

verbouwing ondergaan. Een klaslokaal werd bijgebouwd en een bestaande klas werd verbouwd tot 

computercentrum en directiekamer. Ook ontstonden er extra ruimten voor verschillende 

onderwijswerkvormen en een ruimte voor expressie. In 2006 vond opnieuw een verbouwing plaats. Het 5e 

lokaal met een grote speelhal werd toen gerealiseerd.   

De hoofdingang geeft toegang tot de hal. Die ruimte wordt gebruikt door leerlingen die individueel of in 

groepjes kunnen werken. Ook is de ruimte geschikt te maken voor een klas. Op het moment dat een 

combinatiegroep gesplitst wordt is dit de ruimte waarin les gegeven kan worden. De schoolbibliotheek 

bevindt zich hier ook.   

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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De resterende ruimte fungeert als overloopruimte en is geschikt gemaakt voor werkruimten voor de 

leerlingen. Rondom de centrale hal zijn 2 klassen gelegen, een kopieerruimte, de teamkamer en de 

directiekamer. Langs een zijde 

loopt de gang met een hal en een 

klaslokaal. Vervolgens is er weer 

een hal met twee klaslokalen en 

een speellokaal. Dan is er nog 

een ruimte voor de remedial 

teacher met daarbij een 

orthotheek, waar leerlingen 

individuele hulp geboden wordt. 

Er is sprake van huisvesting 

onder 1 dak in een mooi 

schoolgebouw. Het schoolplein 

biedt veel speelruimte en is 

verdeeld in vrij spel, 

speeltoestellen en een speelveld. 

Op de buitenspeelplaats bevindt 

zich een schuurtje waar de 

buitenspelmaterialen liggen opgeslagen.   

  

  

  

  

  

2.  De organisatie van ons onderwijs     

  

 2.1  De groepen  
  

Onze school bestaat uit acht jaarklassen. Deze klassen zijn verdeeld in vier groepen (combinaties):  

groep 0/1/2 

groep 3/4  

groep 5/6  

groep 7/8  

  

 2.2  Groepsgrootte   
  

Omdat een school altijd een instroom van leerlingen kent, zijn hier slechts de aantallen leerlingen te 

noemen, die in de groepen zitten aan het begin van het cursusjaar.  

  

Groep 1    13 leerlingen    

Groep 2    8 leerlingen    
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Groep 3    8 leerlingen    

Groep 4    11 leerlingen  

Groep 5      11  leerlingen    

Groep 6     7 leerlingen  

Groep 7    7 leerlingen    

Groep 8    5 leerlingen  

Op de eerste schooldag van het schooljaar 2017/2018 heeft onze school 70 leerlingen.  

  

 2.3  Het onderwijs op De Drift  
  

Het onderwijs op de school wordt verzorgd met een grote 

aandacht voor orde, rust en regelmaat om een zo 

voorspelbare en prettig mogelijke werksfeer te creëren 

voor de leerlingen. Een dergelijke werksfeer bevordert 

goed presteren van de leerlingen.  

  

In de kleutergroepen wordt lesgegeven vanuit het werken 

in hoeken en het werken rond thema's met veel 

observatiemomenten, waardoor het vastleggen van de 

mogelijkheden en resultaten van ieder kind goed gebeurt. 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan 

het naar school gaan. Er is veel aandacht voor 

gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar 

hier hebben de leerkrachten een meer stimulerende rol.   

  

De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen 

en schrijven in groep 3. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. 

De duur van de kleuterperiode is afhankelijk van hun aard en aanleg (zie uitleg hoofdstuk 4.3).   

  

Vanaf groep 3 werken we steeds meer volgens methodes met kinderen. In het lesrooster (hoofdstuk 2.4) 

wordt globaal aangegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier 

echter om gemiddelden. U ziet dat de nadruk ligt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen veel mee 

bezig.   

  

In alle groepen geven de leerkrachten les volgens het directe-instructiemodel. Dat is een model dat 

instructie effectiever maakt. Het  directe-instructiemodel bestaat uit zeven fasen met bijbehorende 

aandachtspunten:  

  

Fase 1. Terugblik   
- Leerkracht bespreekt met de kinderen het voorgaande werk  

- Haalt de benodigde voorkennis op en vat deze samen  

- Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes hun voorkennis activeren - Stelt, als het nodig is, de 

voorkennis opnieuw aan de orde  

  



10  

  

Fase 2. Oriëntatie  
- Leerkracht presenteert het onderwerp van de les  

- Bespreekt het belang van de lesstof  

- Geeft een lesoverzicht  

- Stelt leerdoelen  

  

Fase 3. Uitleg  

- Onderwijzen in kleine stappen  

- Geeft concrete voorbeelden  

- Laat leerlingen voorbeelden bedenken  

- Gebruik van materialen en stappenplannen  

- Vaardigheid hardop denkend voordoen  

- Speelt vragen van de leerlingen terug naar de groep  

- Nagaan of leerlingen de stof begrijpen  

- Stapsgewijs de moeilijkheidsgraad vergroten  

- Samenvatting aan het eind van de uitlegfase  

  

Fase 4. Begeleide inoefening  
- Leerlingen onder begeleiding inoefenen  

- Korte en duidelijke opdrachten  

- Leerlingen geven aan hoe ze aan het antwoord gekomen zijn  

- Ga door met oefenen tot de leerlingen de stof beheersen  

- Stimuleren om zelf op zoek te gaan naar oplossingen  

- Werken in tweetallen of groepjes  

  

Fase 5. Zelfstandige verwerking  

- Leerlingen kunnen beginnen  

- Afhankelijk van de opdracht in tweetallen of groepjes werken  

- Goed presterende leerlingen ontvangen extra verwerkingsstof/verdiepingsstof  

- Zwak presterende leerlingen krijgen extra instructie  

  

Fase 6. Evaluatie  

- Leerlingen brengen onder woorden wat goed ging, wat niet goed ging en wat ze de volgende keer anders 

gaan doen  

- Controleren of het lesdoel is bereikt  

  

Fase 7. Terug- en vooruitblik  
- Bespreken van de les in de context van de lessenreeks  

- Aangeven waar de volgende les over zal gaan  

  

Aan leerlingen, die extra of andere begeleiding nodig hebben, wordt individuele aandacht besteed door de 

leerkracht. De intern begeleider zoekt samen met de leerkracht naar mogelijkheden of een andere 

leerlijn, via het opstellen van groepsplannen/handelingsplannen.   

  

Naast het grote belang van de Nederlandse  taal, wordt de Engelse taal een steeds belangrijker aspect 

van onze samenleving. Internationalisering van de maatschappij zet door en ontwikkelingen staan niet stil. 
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In buitenschoolse situaties komen kinderen, onder andere door de opkomst van allerlei media; cd, tv, 

internet en vakantie steeds vaker op jonge leeftijd in  aanraking met de Engelse taal. De vraag om op 

jonge leeftijd les te kunnen volgen in de Engelse taal wordt groter. En of je nu in groep 1, 4 of 7 met 

Engels begint: met Engels luisteren en praten kunnen alle kinderen aan de slag. De Drift biedt alle 

leerlingen vanaf groep 1 Engels als vreemde taal aan. Elke groep heeft wekelijks Engels op het lesrooster 

staan. Merkbaar is dat vooral jonge kinderen een natuurlijke vaardigheid bezitten voor het aanleren van 

een tweede taal. Dat betekent een grote verrijking voor het onderwijsaanbod. Een verrijking die het 

onderwijs beter maakt, maar ook leuker, inspirerender en uitdagender. We zijn van mening dat het 

vroegtijdig aanbieden van de Engelse taal goede effecten kan hebben. Kinderen moeten in hun latere leven 

zo veel mogelijk kansen krijgen en het is daarom belangrijk dat ze nu al gewend raken aan een omgeving 

die groter is dan Nederland.  In schooljaar 2017 – 2018 voeren we een nieuwe methode Engels in: 

“Join it”. 

  

Op de website van de school vindt u van elk leerjaar een uitgebreide folder over de inhoud van ons 

onderwijs.  

  
  

  

  

 

2.4  Schooltijden en lesrooster   
 

Groep  ma.mo  ma.mi.  di.mo.  di.mi.  Wo.mo  Do.mo.  Do.mi.  Vr.mo  Vr.mi  

1 en 2  08.30- 
12.00  

Vrij  08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.30  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.00  

Vrij  

3 en 4  08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.30  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.00  

Vrij  

5 t/m  

8  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.30  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  

08.30- 
12.00  

13.30- 
15.30  
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Continurooster  
Steeds meer scholen gaan over op een vorm van continurooster. Dit schooljaar gaan wij onderzoeken of 

een vorm van continurooster voor onze school ook gewenst wordt. 

 

Lesrooster  
Elke klas heeft een duidelijk lesrooster, dat 

omschrijft welke activiteiten met de leerlingen 

worden ondernomen. In de tijden voor verschillende 

vakken is een opbouw te onderkennen. Zo wordt er 

bijvoorbeeld bij de kleuters meer tijd besteed aan 

spel en beweging dan in de hogere groepen. In de 

groepen 3 en 4 neemt het taal- en leesonderwijs een 

groter aantal lesuren in beslag en in de groepen 6, 7 

en 8 zullen de zaakvakken meer tijd krijgen.  

  

De groepen 1 en 2 (kleuterafdeling)  

Een kleuter van groep 1 en 2 werkt 22 uur per week 

in de groep en is dan:   

- bijna 1.45 uur bezig met zintuiglijke oefening;  

- bijna 4 uur aan het werk met taalontwikkeling;    

- ongeveer 1.15 uur Engelse taal;  

- bijna 5 uur in de weer met spel, beweging en lichamelijke oefening;  

- ruim 3 uur aan het werk met ontwikkelingsmateriaal;  

- ongeveer 2 uur bezig met expressieactiviteiten;  

- eveneens 2 uur bezig met muziek;  

- en 1 uur aan het werk met kennisverwerving rond wereldoriëntatie.  

  

Groep 3/4   

Deze leerlingen werken 24 uur per week. Het rooster 

bestaat uit:  

- 30 minuten zintuiglijke oefening;  

- 2 x 45 minuten lichamelijke oefening;  

- 8 uur taal- en leesactiviteiten;  

- 4 uur rekenen;  

- ongeveer 1.15 uur Engelse taal;  

- 2 uur kennisgebieden en verkeer;  

- 2 uur expressieactiviteiten;  

- 1 uur bevordering taalgebruik;  

- 45 minuten muzikale vorming; -  1 uur 

zelfstandig werken; -  pauze: vijf maal 15 minuten.  
De groepen 5 t/m 8  

Zij gaan 26 uur per week naar school omdat de vrijdagmiddag geen vrije middag meer is. Het rooster is als 

volgt:  

- lichamelijke oefening 2 x 45 minuten;  

- zintuiglijke oefening 1 uur;  

- taal en lezen 6 uur;  
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- rekenen/wiskunde 5½ uur;  

- bijna 2 uur aan de Engelse taal;  

- kennisgebieden/verkeer ruim 4 uur;  

- expressieactiviteiten 1½ uur;  

- muzikale vorming 1 uur;  

- zelfstandig werken, inclusief documentatiecentrum 2 uur; -  pauze: vijf maal 15 minuten.  

NB. Op maandagmorgen worden de lessen lichamelijke opvoeding gegeven door een vakleerkracht.  

 2.5  Taken en functies van de teamleden  
  
Groepsleerkrachten  
De groepsleerkrachten zijn belast met lesgevende taken. Zij verzorgen het onderwijs in de groepen en 

nemen bepaalde schooltaken voor hun rekening. Om u een indruk te geven van de taken en specialisaties 

van de leerkrachten onderstaand een overzicht:  

  

Intern Begeleider  
De intern Begeleider coördineert alle speciale zorg die aan leerlingen gegeven wordt. Bij ons op school is 

Juf Martine Sijtsma de intern Begeleider.   

 De taken van de intern Begeleider zijn o.a.: het coördineren van de leerlingenzorg, het begeleiden van de 

groepsleerkrachten m.b.t. de uitvoering van de leerlingenzorg en het Passend Onderwijs, het voorbereiden 

van de groepsbespreking,  het uitvoeren van onderzoek naar de aard van de problemen, het onderhouden 

van contact met het PrimAH Expertise Team, het onderhouden van contacten met de ouders. Wanneer 

ouders vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind, kunnen zij bij de groepsleerkracht en bij de 

intern Begeleider terecht.  

  

Contactpersoon voor vertrouwenszaken:  

De contactpersoon interne vertrouwenspersoon is aangesteld als aanspreekpunt voor klachten van 

leerlingen, leerkrachten of ouders. Soms kan het zo zijn dat zich zaken voordoen waarvan je het graag 

met iemand zou willen delen. Dit kan een klacht, een vraag of een probleem zijn. Als school hebben wij een 

contactpersoon die je op weg kan helpen als je er met de leerkracht niet uit komt of het liever niet met 

de leerkracht bespreekt. In veel gevallen richtte men zich dan tot de schooldirecteur, maar deze drempel 

kan in sommige gevallen te groot zijn. De contactpersoon is dan de aangewezen persoon waarbij je terecht 

kunt. Juf Martine Sijtsma is bij ons op school aangewezen als contactpersoon. In haar functie als Intern 

Begeleider heeft ze daarvoor de juiste expertise in huis. De contactpersoon handelt klachten niet zelf af; 

klachten kunnen in  onderling overleg worden doorgeschoven naar de – externe - vertrouwenspersoon van 

de stichting. 

  

Coördinator Gedrag en Anti-Pestbeleid:  

Onze school heeft een coördinator gedrag en anti-pestbeleid. Deze coördinator houdt zich specifiek bezig 

met ons pedagogisch klimaat en ons pedagogisch handelen. Dit is gericht op een positief mensbeeld en een 

sterk zelfvertrouwen. Daarnaast bewaakt zij de kwaliteit van het veiligheidsbeleid en is ze aangesteld als 

coördinator daarvan binnen de school. Tevens is deze collega eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken 

omtrent Pesten op School. Op obs De Drift is juf Jorien Eeftink de Coördinator Gedrag en Anti-

Pestbeleid.   

Wanneer er op school sprake is van pestgedrag of plaaggedrag dan is in principe de groepsleerkracht het 

eerste aanspreekpunt. In sommige gevallen kan het voor een leerling of ouder prettiger of veiliger voelen 
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dit te bespreken met iemand anders dan de groepsleerkracht. In dat geval kan contact gezocht worden 

met een vertrouwd persoon uit het drieluik.  

 

Bedrijfshulpverleners  

Als er in school iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich - dan is het de 

bedrijfshulpverlener die actie onderneemt. De bedrijfshulpverleners krijgen jaarlijks een 

herhalingstraining. De school heeft een ontruimingsplan en een calamiteitenplan opgesteld. Tweemaal per 

jaar wordt er met de kinderen een ontruimingsoefening uitgevoerd. Juf Agnes Bos, juf Inge Drenth, juf 

Gitte en meester Guido Jongedijk zijn bedrijfshulpverleners op onze school.  

  

Preventiemedewerker, arbo-coördinator  

De arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op het onderwijs. De zorg voor veiligheid,  gezondheid en 

welzijn van de medewerkers op een school, kort gezegd: arbobeleid, is daarmee een taak geworden. De 

Arbowet regelt de samenwerking tussen de werkgever en de werknemers. De schooldirecteur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering.   

  

Coördinator taal- en leesonderwijs  

Beschikken over een goede leesvaardigheid is nog 

steeds onmisbaar om in onze maatschappij te 

kunnen functioneren. Wij willen dat leerlingen die 

onze school verlaten, over een hoog leesniveau 

beschikken om vervolgens deel te kunnen nemen aan 

verdere scholing of onderwijs of om zich 

persoonlijk of maatschappelijk te kunnen 

ontwikkelen. Onderwijs in begrijpend en technisch 

lezen neemt op onze school een belangrijke centrale 

plaats in. Om het aantal boeken voor de leerlingen 

toegankelijk te houden, heeft de Drift een eigen 

schoolbibliotheek.  De Bibliotheek Op School is een 

landelijk project vanuit de bibliotheek om het lezen 

op de scholen te blijven te stimuleren. Met 

ondersteuning vanuit Biblionet Drenthe is de schoolbibliotheek vormgegeven. Leerlingen van onze school 

kunnen hier laagdrempelig boeken lenen. Om lezen vooral leuk te gaan vinden organiseren wij verschillende 

leesprogramma´s, wordt de luistervaardigheid getraind, worden gevarieerde werkvormen aangeboden, 

wordt in de kleutergroepen veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en beginnende geletterdheid en 

stimuleren wij het gebruik van boeken en andere media alsmede bibliotheekfaciliteiten. Juf Inge Drenth 

is onze taal- en leescoördinator. Zij heeft daarvoor een opleiding gevolgd.   

 

Coördinator Cultuur 

Juf Martine is onze cultuurcoördinator. Zij is contactpersoon voor verschillende cultuuraanbieders, 

waaronder het “Cultuurmenu”. Jaarlijks stelt zij samen met het team en in overleg met 

cultuurorganisaties een cultuurplan op. 
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 2.6  De vak- en vormingsgebieden  
  

Vakken en methoden  

In de wet Basisonderwijs wordt voorgeschreven welke vakken moeten worden gegeven. Op 

onze school wordt lesgegeven in de volgende vakken:  

  

  zintuiglijke oefening    

  werken met ontwikkelingsmateriaal    

  lichamelijke oefening  gymnastiek  

spel 

sport  

  Nederlandse taal  taalonderwijs 

leesonderwijs  

  Schrijven    

  rekenen en wiskunde    

  Engels    

  kennisgebieden  aardrijkskunde 

geschiedenis 

natuur/biologie 

techniek  

  bevordering sociale redzaamheid  sociale vaardigheden hanteren, stimuleren en 

vergroten  

burgerschapskunde  

  Verkeer    

  bevordering gezond gedrag  leef- en eetgewoonten  

verzorging eigen omgeving en milieu 

bewustwording eigen verantwoordelijkheid  

  Expressie  tekenen 

handvaardigheid 

muziek kunst en 

cultuur dramatische 

vorming  

  Godsdienstig- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (in groepen 7 en 8).  

  

Onze school investeert voortdurend in een zo actueel mogelijk leerstofaanbod voor alle vakgebieden. 

Hieronder een overzicht 

 

Voor rekenen werken wij met de rekenmethode “Pluspunt”. Alle groepen (vanaf groep 3) werken met de 

nieuwste versie met ingang van dit schooljaar. Wij maken vanaf schooljaar 2017 – 2018 ook gebruik van de 

digitale aanvulling. 
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De kinderen leren lezen met de allernieuwste versie van de methode “Veilig Leren Lezen”, waarbij ook 

software wordt gebruikt om te oefenen met de computer.   

  

Voor het schrijven maken we vanaf groep 3 gebruik van de methode “Pennenstreken”. Deze sluit goed aan 

bij de methode Veilig Leren Lezen.   

  

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 werken we met een nieuwe methode voor Taal en Spelling; 

“STAAL”. STAAL is de nieuwste methode die er voor deze vakgebieden op de markt is. Het is een 

methode waarmee we taal op een vernieuwende wijze gaan aanbieden. Zo werken we binnen taal binnen 

gestelde thema’s toe naar situaties waarmee kinderen in het dagelijks leven ook mee te maken krijgen. We 

werken in elk thema toe naar een ‘betekenisvol product’. Telkens worden vaardigheden geoefend die 

binnen een projectweek in de vorm van een betekenisvol product tot leven komen.  

Voor spelling werken we binnen STAAL met de effectief bewezen spellingdidactiek van José Schraven 

“Zo leer je kinderen lezen en spellen”  De methode is zeer instructiegericht, waarbij veel herhaling en 

modeling door de leerkracht centraal staat. Tevens is het de eerste methode waarbij grammatica een vast 

onderdeel is geworden van Spelling in plaats van Taal.  

 

Voor het vak Engels maken we sinds dit schooljaar gebruik van de methode “Join in” 

  

Voor de verschillende zaakvakken (met de kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) maken 

we gebruik van de methode “Wijzer door de tijd” (geschiedenis), “Wijzer door de wereld” 

(aardrijkskunde) en “Wijzer door de natuur” (biologie).  “Wijzer door de natuur” is kort geleden 

vernieuwd. De methode heet nu “Wijzer door natuur en techniek”. Deze versie is boeiender t.o.v. de oude 

methode, ook kunnen de leerlingen meer experimenteren en observeren. Als voorloper daarop wordt in de 

onderbouw gewerkt uit “Leefwereld”, maar wordt ook gebruik gemaakt van school TV series en 

schooltvBeeldbank.   

  

Voor het vak verkeer maken we gebruik van “Lets go”. We maken gebruik van de digitale versie voor de 

groepen 1 t/m 8. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met 3VVN. Naast de methode voor verkeer 

stellen wij is samenwerking met het Drents Verkeersveiligheidslabel een activiteitenplan voor verkeer op. 

Samen met de werkgroep verkeer maken we jaarlijks een beredeneerde keuze uit het aanbod voor 

verkeersveiligheidsprojecten. Jaarlijks hebben we een aantal vast terugkerende projecten opgenomen in 

onze jaarplanning: fietsencontrole, de Dode Hoek, fietsverkeersexamen, van 8 naar 1.   

  

Voor begrijpend lezen gebruiken de groepen 4 t/m 8 “Nieuwsbegrip XL”. De school ontvangt elke maandag 

leesteksten over een actueel onderwerp, met opdrachten voor verwerking.  De makers van het NOS 

Jeugdjournaal maken er elke week een videoclip bij. Het begrijpend luisteren wordt daarmee ook 

geoefend.   

  

De groepen 4 en 5 werken met de methode “Lekker Lezen”. Lekker Lezen is een methode voor voortgezet 

technisch lezen. Met Lekker Lezen werken alle kinderen op hun eigen AVI-niveau. De methode heeft 

mooie leesboeken met afwisselende teksten. Door een ruim en gevarieerd aanbod wordt ervoor gezorgd 

dat elke leerling de materialen krijgt aangereikt op het juiste AVI-niveau, in combinatie met de juiste 

aanpak. Leerlingen die hun leesvaardigheid bijna vanzelf ontwikkelen, werken met dit materiaal 

zelfstandig, zodat de leerkracht instructietijd heeft voor de leerlingen die de hulp zo hard nodig hebben.   
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Met de methode “Blits” leren we de kinderen van groep 7 en 8 gericht studievaardigheden aan. Het vak 

studievaardigheden komt bij de Entree-toets en Cito-eindtoets aan de orde. Met deze methode kunnen de 

kinderen gericht oefenen.  

  

In groep 1 en 2 werken de kinderen met de methode “Schatkist”. Schatkist van Zwijsen is het meest 

gebruikte pakket voor kleuters. Schatkist is  een complete en veelzijdige  methode. Met Schatkist werkt 

de leerkracht doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal 

tot sociaal-emotionele ontwikkeling en van wereldoriëntatie tot rekenen.   

  

Het vakgebied “Burgerschapsvorming / Actief Burgerschap” zien wij niet als een apart vak, maar als een 

integraal onderdeel in het onderwijs. De Drift besteedt structureel aandacht aan burgerschapskunde 

door het gebruik van de nieuwste Aardrijkskunde methode ‘Wijzer door de wereld”. Daarnaast komt de 

ontwikkeling van burgerschap tijdens diverse lessen aan de orde, o.a. tijdens projecten, acties voor goede 

doelen, lesbrief Prinsjesdag, gastlessen en uiteraard zit een en ander verweven in de lessen Godsdienstig 

vormingsonderwijs, geschiedenis, natuur en techniek. De verschillende thematische TV lessen; school TV 

weekjournaal, Koekeloere, Huisje-boompje-beestje en Nieuws uit de Natuur besteden veel aandacht aan 

dit thema. Veel lessen en onderwerpen halen de leerkrachten van het Internet. Daarnaast wordt extra 

aandacht gegeven aan waarden en normen en veiligheid op school en directe omgeving. Om er echter zeker 

van te zijn dat de kerndoelen bereikt worden, gebruikt elke groep lessen uit de methode “Kijk in mijn 

wijk”.  

  

Voor het vakgebied sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de methode  “Goed gedaan!” Het is 

een methode waarmee de kinderen van groep 1 t/m 8 geleerd wordt respectvol met elkaar om te gaan. De 

methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en concreet gedrag. Naast de 

handreikingen die uit de methode gebruikt kunnen worden, staat goed omgaan met elkaar regelmatig op de 

agenda. School moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. Daarom besteden wij in 

de eerste weken van het schooljaar expliciet aandacht aan groepsvorming (Gouden Weken). Elk schooljaar 

start je weer in een nieuwe groep. De groepssamenstelling is net even anders. Vaak heb je een andere 

leerkracht, maar bovenal je bent allemaal lang op vakantie geweest en begint aan een nieuw schooljaar. 

Het is van groot belang om vanaf het begin uitgebreid aandacht te besteden aan de normen en waarden op 

school en in de groep. Daarvoor zet de leerkracht allerlei samenwerkings- en kennismakingsactiviteiten in.   

  

Het lesaanbod aan expressie bestaat bij ons uit verschillende disciplines. (beeldend, audiovisueel, muziek, 

dans, drama.) Jaarlijks zijn wij met Kunst en Cultuur Drenthe in gesprek over een mooi aanbod aan 

gastlessen expressie. Dit heet ‘Het Cultuurmenu’. Naast het aanbod vanuit het Cultuurmenu proberen wij 

ook een mooie balans te vinden in ons eigen aanbod. Daarbij is diversiteit ons uitgangspunt. Daarom 

hebben wij in onze jaarplanning een drietal workshopmomenten opgenomen waarop de kinderen in 

aanraking komen met veel verschillende materialen. Tijdens deze workshoprondes zal de nadruk liggen op 

de discipline “beeldend”. Kinderen maken eigen kunstwerkjes of groepswerkstukken. Daarbij proberen we 

naast het ontwerpen en maken van de kunstwerken, ook aandacht te besteden aan het presenteren of 

tentoonstellen van de werkjes. Bij de workshoprondes zullen wij regelmatig een beroep doen op wat extra 

handen in de klas. Ouders van kinderen van de school, maar ook creatieve vrijwilligers vanuit het dorp 

komen op school om ons te ondersteunen. Naast deze workshopronden proberen wij op de overige 

expressie momenten, zoals ze in onze weekplanning zijn opgenomen, een zo afwisselend mogelijk aanbod 

aan te bieden. Van beeldend tot muziek, van drama tot dans. Ook zijn wij in de hogere groepen aan het 
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verkennen hoe wij de discipline audiovisueel vorm kunnen geven. Kinderen maken daarbij gebruik van de 

moderne technieken als fotografie en film.     

  

Belangrijk hulpmiddel bij veel van onze lessen is het digitaal schoolbord. Deze heeft in  alle klassen het 

klassieke schoolbord vervangen……   

  

De school probeert steeds meer de nadruk te leggen op het zelfstandig informatie kunnen zoeken en 

selecteren. Daarvoor zal de aandacht in de bovenbouw worden gericht op het leren leren. We werken dit 

schooljaar aan onze eigen schoolbibliotheek. Een plek waar kinderen volop keuze hebben uit leuke 

leesboeken. Daarnaast is er een ruim aanbod aan documentatieboeken en biedt het internet de kinderen 

toegang tot een oneindige hoeveelheid kennis. Wij leren de kinderen hoe ze gericht de juiste informatie 

kunnen vinden. De bibliotheek is tevens een plek waar de kinderen in een stille ruimte kunnen werken en 

natuurlijk heerlijk lezen.   

  

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (GVO/HVO)  

Deze lessen worden bij ons gegeven door dhr. Gerhard ter Beek. Tijdens de levensbeschouwing wordt 

aandacht besteed aan de verschillende godsdiensten. Daarnaast wordt in verschillende lessen aandacht 

besteed aan het humanisme als levensbeschouwelijke stroming. Het gaat dan vooral om de vraag wat het 

humanisme precies inhoudt en hoe zich dat kan uiten. Voor alle lessen geldt dat er respect is voor de eigen 

mening van de leerlingen, onafhankelijk of geloven hen wel of niet iets zegt. Die eigen mening is belangrijk 

en waardevol. Voor een volledig overzicht van de lessen, kunt u de website www.gerhardterbeek 

raadplegen, onder hoofdstuk levensbeschouwelijk onderwijs.  

GVO/HVO wordt gegeven in zowel groep 7 als groep 8, door dhr. Gerhard ter Beek, op donderdagmiddag 

van 13.30 tot 14.15 uur. Voor de aanmelding van de GVO/HVO-lessen ontvangen de ouders in mei een 

formulier. Het volgen van deze lessen is niet verplicht. Wanneer u niet voor de GVO/HVO-lessen kiest zal 

het kind gedurende de les worden opgevangen in een andere groep of andere ruimte onder toeziend oog 

van de groepsleerkracht en zal het vervangend werk te doen krijgen.   

  

Projecten  

Door het schooljaar heen worden er verschillende projecten georganiseerd. Naast de incidentele 

projecten hebben wij een aantal vast terugkerende projecten waar wij aan deelnemen.  

  

Natuureducatie en duurzaamheid (IVN)  

Elk schooljaar nemen wij deel aan één van de natuurprojecten van het IVN. Daarin staat elk schooljaar een 

specifiek thema uit de natuur centraal.   

   

Cultuureducatie met kwaliteit  

Wij zijn druk bezig met het vorm geven van een vast leerplan voor cultuuronderwijs. Als school ontvangen 

we subsidie om dit leerplan vorm te geven. We hebben een coördinator aangesteld die de implementatie 

vorm zal gaan geven. Juf Martine heeft naast de functie van intern Begeleider, de taak als coördinator 

cultuureducatie. Vaste onderdelen van het leerplan zullen de project  en van het cultuurmenu en 

erfgoededucatie zijn.   

  

http://www.gerhardterbeek/
http://www.gerhardterbeek/
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Cultuurmenu 

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele 

voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, 

literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een 

aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen 

in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 

  

De praktijk 

Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar kunst 

te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving. 

De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek en de nationale gedichtendag. 

   

Indeling Bouw  discipline  Kunstontmoeting  Kunstles  Aansluiting bij  

Groep 1,2   Dans Sweep Dreams  Beeldend   IVN project Afval en 

bewegen 

Groep 3,4  Muziek en 

erfgoed 

Metzingconcert Het jaor 

deur 

Muziek Meertmaond  

Groep 5,6  Literatuur  Ontmoeting met een 

schrijver  

Media Kinderboekenweek  

Groep 7,8  Muziek, Dans, 

Media, 

beeldend 

theater  

Monsters   Workshops 

die kinderen 

zelf kunnen 

kiezen 

Kinderboekenweek 

   

De kunstenaars of docenten komen dit jaar voor groep 1 t/m 6 bij ons op school langs om de lessen te 

geven. De kinderen van groep 7 en 8 gaan met de bus naar Assen voor de kunstschooldagen: ze volgend 

workshops bij het ICO en het Drents Archief en gaan naar een voorstelling in DNK (de nieuwe Kolk). 

Sweep Dreams is een voorstelling van Duo Gi-Jo en Monsters van Dudapaiva Company. 

Het metzingconcert in het Drents wordt verzorgd door Martijje met band. 

De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, Geessie en Geert, Plaats je plek. 

  

 2.7  Leerplicht  
  

Ik mag naar school!  

Het is voor alle kinderen een hele stap om naar school te gaan. Wanneer een kind 3 jaar en 10 maanden is, 

mag het daarom komen wennen bij ons op school. Wij adviseren dit op 3 verschillende dagdelen te laten 

plaatsvinden. Het eigenlijke wennen gebeurt natuurlijk pas als uw kind daadwerkelijk naar school gaat. De 

leerkracht zorgt er uiteraard voor dat uw kind goed wordt opgevangen. Bij het ophalen is er dan altijd een 

moment om even te bespreken hoe de dag verlopen is.   
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Van tevoren krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt kort enig 

onderwijskundig handelen van De Drift uitgelegd en zullen voornamelijk organisatorische zaken genoemd 

worden met betrekking tot het leerjaar waarin uw kind wordt geplaatst.   

U krijgt een rondleiding door de hele school. U ontvangt een informatiepakket over de school, dat o.a. 

bestaat uit het inschrijfformulier, een overzicht met daarop de kennismakingsmomenten en een 

inschrijfformulier van de oudervereniging. Natuurlijk is uw kind bij deze kennismaking van harte welkom. 

De dag na de 4e verjaardag gaat uw kind naar school. Omdat deze gebeurtenis al spannend genoeg is,  

vieren wij de verjaardag van de 4 jarigen nog niet.   

Als uw kind moeite heeft met de volledige schoolweek, kan in overleg met de leerkracht besloten worden 

om eerst alleen de ochtenden naar school te gaan. Na 4 weken is er een gesprek tussen de leerkracht en 

de ouder(s). Tijdens het gesprek wordt besloten of er overgegaan wordt op hele dagen naar school. 

Wanneer er besloten wordt de ochtenden te continueren, wordt er nieuw overleg gepland tussen de 

leerkracht en de ouder(s).   

  

We kennen geen instroomstop. Wij adviseren echter om de laatste 4 weken voor de zomervakantie geen 

kinderen meer te laten instromen, tenzij ouders dat willen. De onderbouwgroep heeft na het voorjaar een 

grote omvang en uit ervaring weten wij dat jongste kinderen zich dan niet veilig voelen en de leerkracht 

de jonge leerling vaak niet op zijn of haar gemak kan stellen. Kinderen die in de periode voor de 

zomervakantie 4 jaar worden, worden met hun ouders één keer uitgenodigd een middag mee te draaien, op 

het moment dat alle leerlingen “gaan proefdraaien” in de nieuwe klas/groep van het volgend schooljaar, 

vlak voor de zomervakantie.   

  

Inschrijven nieuwe leerlingen  

De wet Basisonderwijs geeft ouders de mogelijkheid zelf een school te kiezen. Er bestaan geen 

schoolgrenzen in de gemeente Aa en Hunze. De leerlingen van onze school komen hoofdzakelijk uit Grolloo, 

Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim. Als ouder, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school of 

instelling staat ingeschreven. U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster 

bezoekt. Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen verantwoordelijk voor het 

schoolbezoek van uw kind. Uw kind is dat zelf ook.  

  

Basisscholen zijn wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe leerlingen naar het burgerservicenummer  

te vragen. Voor het onderwijs heet het unieke nummer per leerling 'Persoons Gebonden Nummer' (PGN). 

Voor het PGN wordt in bijna alle gevallen het oude sofinummer gebruikt. De term sofinummer is vervallen 

en vervangen door 'Burgerservicenummer' (BSN). Als een leerling geen burgerservicenummer heeft, 

wordt aan deze leerling een vervangend nummer toegekend. Zij krijgen een tijdelijk onderwijsnummer via 

de school. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt dit tijdelijke onderwijsnummer voor de school aan. 

Als de leerling eenmaal staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een BSN ontvangt van 

de gemeente, moeten de ouders dit doorgeven aan de school.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de sociale afkomst en het opleidingsniveau van ouders nog steeds van invloed is 

op de schoolcarrière van een kind. Door kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau een extra 

gewicht toe te kennen krijgt de school meer middelen. Hierdoor wordt het voor de school mogelijk om het 

onderwijsaanbod af te stemmen op de verschillen tussen kinderen. Of te wel, ieder kind gelijke kansen te 

kunnen bieden, ongeacht de omstandigheden waarin ze opgroeien. 
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Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is vanaf 1 augustus 2006 het 

opleidingsniveau van de ouder(s). Hiermee vervallen dus de ‘oude’ criteria van etniciteit en beroep. De 

nieuwe regeling is in de afgelopen vier jaar ingevoerd.  

Om de nieuwe gewichten te kunnen bepalen is een ouderverklaring nodig. Deze is opgenomen in het 

inschrijfformulier. Op dit formulier vult u de gegevens in waarmee de school het leerlingengewicht kan 

bepalen. 

 

Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, ontvangt de vorige 

school van ons een bericht van inschrijving. Wij vragen dan gegevens over de resultaten en vorderingen op 

de vorige school. Zo kunnen wij het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan het niveau van de nieuwe 

leerling.  

  

De wet op de leerplicht  

 

Uw kind gaat naar het Basisonderwijs  

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. 

Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in de Leerplichtwet. Om ervoor te 

zorgen dat deze Leerplichtwet ook wordt nageleefd, is het College van Burgemeester en Wethouders met 

het toezicht op de naleving belast. Zij hebben hiervoor één of meerdere leerplichtambtenaren aangesteld. 

 

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is 

geworden. Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan weliswaar niet 

leerplichtig, maar u wordt geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor leerplichtige leerlingen. 

 

Verantwoordelijkheid 

Als ouder/verzorger/voogd, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school of instelling staat 

ingeschreven. 

 

U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster bezoekt. 

 

Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen verantwoordelijk voor het schoolbezoek 

van uw kind. Uw kind is dat zelf ook. 

 

Niet naar school 

Uw kind hoeft niet naar school wanneer het ziek is. U moet dan wel altijd de ziekte melden aan de 

directeur van de school. Als er twijfel bestaat of uw kind echt ziek is, kan de school-/leerplichtambtenaar 

een onderzoek instellen en een onafhankelijke arts inschakelen. 

 

Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis bijvoorbeeld voor een bruiloft of een 

begrafenis. De directeur van een school beslist over verlofaanvragen tot 10 dagen. Daarboven beslist de 

leerplichtambtenaar. Verlof wordt niet toegestaan voor bijvoorbeeld: een lang weekend weg, een scouting- 

of sportkamp, familiebezoek in het buitenland. Een verlofaanvraag moet u voor zover mogelijk 8 weken van 

te voren schriftelijk bij de directeur van de school indienen. Het is mogelijk dat u bewijsstukken moet 

laten zien. De directeur van de school moet u de beslissing op uw aanvraag schriftelijk meedelen.  

Wanneer u verlof aanvraagt en dit wordt afgewezen, dan moet u zich hieraan houden. Doet u dit niet, dan 

riskeert u daarmee rechtsvervolging. 
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Vakantie buiten de schoolvakantie wordt bij hoge uitzondering toegestaan wanneer u werk heeft waardoor 

u beslist niet weg kunt tijdens de schoolvakanties en wanneer u kunt aantonen dat u het grootste deel van 

uw inkomen verwerft in deze periode. Dit geldt bijvoorbeeld voor de recreatiesector. Dit verlof wordt 

niet toegestaan in de eerste twee weken na de zomervakantie 

 

Schoolverzuim 

Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is op school, dan moet de school dit melden aan de 

leerplichtambtenaar. Dit moet altijd gemeld worden wanneer uw kind 16 uur in 4 weken afwezig is. Te laat 

op school komen is ook ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar zal een onderzoek starten 

naar de oorzaak van het verzuim en u uitnodigen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal samen met 

u, uw kind, de school en eventuele hulpverlening een oplossing zoeken. 

 

U overtreedt de wet wanneer uw kind wegblijft van school zonder goede reden of wanneer u niet mee 

werkt aan een oplossing om het schoolverzuim te beëindigen. De leerplichtambtenaar neemt dan 

maatregelen en zal, indien nodig, proces verbaal opmaken zodat u voor de rechter moet verschijnen.  

 

Meer informatie? 

Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van 

uw gemeente: 

Aa en Hunze   leerplicht@aaenhunze.nl   0592-267741 

 

Afwezig wegens Ziekte  

Wij vragen wij u om ziekte van uw kind ’s ochtends voor half 9 telefonisch (501480) door te geven. De 

melding wordt dan meteen doorgegeven aan de groepsleerkracht. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en 

maakt niemand zich onnodig zorgen.   

  

Verlof 

Het kan voorkomen, dat u voor uw kind verlof wilt aanvragen. Op school is een uitgebreide brochure 

verkrijgbaar over schoolverzuim en leerplicht, uitgegeven door de leerplichtambtenaar van de gemeente 

Aa en Hunze. Er geldt een gemeentelijke regeling voor het aanvragen van verlof, waarbij drie categorieën 

worden gehanteerd:  

   

categorie 1:  

  

ziekte van het kind  

U kunt dit mondeling of schriftelijk, zo mogelijk vóór schooltijd, doorgeven aan de 

groepsleerkracht of conciërge.  

bezoek aan huisarts of specialist, mits dat niet buiten schooltijd geregeld kan worden  U 

kunt een verzoek mondeling of schriftelijk indienen bij de groepsleerkracht. De 

beslissingsbevoegdheid ligt bij de groepsleerkracht.  

categorie 2:  

  

bijwonen van huwelijk, bruiloft, jubileum, begrafenis/crematie of verplichtingen uit 

hoofde van godsdienst of levensbeschouwing voor een dag  

U dient een verzoek in bij de directie van de school. U moet hiervoor een formulier 

invullen, dat bij de directie verkrijgbaar is. De beslissingsbevoegdheid ligt uitsluitend 

bij de schooldirectie.  
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categorie 3:  alle andere verzoeken om verlof  

Dit betreft zeer bijzondere omstandigheden. In dergelijke gevallen is het nodig 

hierover in overleg te treden met de directie (tot 10 dagen verlof) of de 

leerplichtambtenaar van de gemeente (voor verlof langer dan 10 dagen). Bij het 

aanvragen van het verlof dient het te gaan om het enige verlof dat in een bepaald 

kalenderjaar wordt aangevraagd. Ook hiervoor vult u het formulier in; de aanvraag dient 

minimaal 8 weken van tevoren te zijn ingediend. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Aa en Hunze, mw. Jolanda Koes. De schooldirectie 

stuurt uw verzoek door.  

U krijgt bericht van de leerplichtambtenaar.  

  

Toptalenten sport en cultuur  

Sport en cultuur nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Op hoog niveau presteren als 

toptalent op het gebied van sport en cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Hierdoor kan 

het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de 

school, in overleg met ouders en leerling, een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet 

verwezenlijken. 

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de 

wet ons biedt. Wij stellen de volgende voorwaarden aan dit beleid: 

 

• Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die op het 

hoogste (inter)nationale niveau presteren en, in geval van topsport, benoemd zijn en bekend zijn bij het 

Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een leerling op het hoogste niveau (concoursen bij 

muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen bij acteren) moet presteren en dat het niet mag gaan om 

een commercieel optreden (denk aan commercials). 

• Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling bij de 

school. In de vrijstelling worden de momenten en/of data van afwezigheid vermeld. 

• In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen 

aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale kampioenschappen/concoursen of 

trainingen daarvoor. 

• Bij de aanvraag dienen, in geval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de toegekende 

status of de aanmelding bij het Olympisch Netwerk te worden toegevoegd. 

• Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in 

voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk 

standpunt te komen. 

• In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven hoe de 

leerling lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient 

te zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. 

 

De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties 

achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt.  

  

Meer informatie  

Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van 

uw gemeente:  

Aa en Hunze:     leerplicht@aaenhunze.nl    0592-267741  
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Aanmelding/Toelating, weigering, verwijzing en verwijdering van leerlingen   

In het primair onderwijs is het noodzakelijk te komen tot heldere procedures wat betreft aanmelding, 

toelating, weigering, verwijzing en verwijdering van kinderen. Veel van deze procedures zijn wettelijk 

vastgelegd. Tijdens het allereerste contact tussen het kind, de ouder(s) en de school is het belangrijk dat 

de procedure van aanmelding tot een definitieve plaatsing zorgvuldig verloopt. Als blijkt dat de school het 

onderwijsaanbod dat het kind nodig heeft niet kan geven, dan wordt van de school verwacht dat de ouders 

worden begeleid bij het vinden van een goed alternatief (zogenaamde zorgplicht).  

 

Leerlingen en hun ouders hebben rechten, maar ook plichten met betrekking tot de school waar hun 

kinderen worden of staan ingeschreven. Vaak zijn het ongeschreven regels: alle betrokkenen weten wel zo 

ongeveer waar ze zich aan hebben te houden. In de praktijk ontstaan soms problemen. Wanneer iedereen 

van tevoren duidelijk op de hoogte is van wat er van hen wordt verwacht, kunnen die problemen worden 

voorkómen. In deze schoolgids staan daarom grotendeels de afspraken, de wensen en ons schoolbeleid 

omschreven.  

 

Aanmelding/toelating 

Na de aanmelding van een leerling onderzoekt de school of het kind toelaatbaar is. De school schat in op 

basis van de door de ouders aangeleverde informatie of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Als 

uit het kennismakingsgesprek en de aanmeldingsformulieren blijkt dat het kind ingeschreven kan worden 

bij de aangemelde basisschool, wordt dit de ouders (binnen zes weken na aanmelding) medegedeeld.   

 

Wanneer de leerling niet wordt toegelaten ontvangen de ouders van de directeur, namens de directeur-

bestuurder, binnen zes weken na aanmelding een gemotiveerd schriftelijk bericht dat de leerling 

geweigerd is. Na weigering is de directeur-bestuurder verplicht een passend aanbod op een andere school 

te doen, met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van het kind en het betreffende 

ondersteuningsprofiel. Dit kan een aanbod zijn van een reguliere basisschool van Stichting PrimAH of 

binnen het samenwerkingsverband, een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor 

speciaal onderwijs (SO).  

 

Verwijzing 

Wanneer verwijzing door de school wordt overwogen, is dat omdat de school niet (meer) kan voldoen aan 

de onderwijsbehoefte van de leerling. In het geval de school verwijzing van een leerling overweegt, is het 

nauwkeurig doorlopen van de verwijzingsprocedure van groot belang. Bij verwijzing wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

• Verwijzing naar een andere reguliere basisschool, hetzij binnen Stichting PrimAH hetzij bij een 

ander schoolbestuur. 

• Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) binnen het 

samenwerkingsverband (SWV). 

• Verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) van de clusterscholen 1 en 2. 

• (vervroegde) Verwijzing naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO). 

 

Commissie van Toelaatbaarheid 

Om in aanmerking te komen voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) en of speciaal 

basisonderwijs (SBO) heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Commissie van 

Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 geeft deze 

toelaatbaarheidsverklaringen alleen af, nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden. Binnen 

Stichting PrimAH geeft het PrimAH Expertise Team (PET) een deskundigenadvies af. 



25  

  

 

Time out, schorsing en verwijdering 

 

Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het welzijn en de veiligheid 

van andere kinderen en van leraren in het geding komt, dan stellen we de ouders daarvan direct in kennis. 

 

Bij incidenten op het gebied van (herhaaldelijk) ernstig ongewenst gedrag, die een direct gevaar vormen 

voor andere kinderen of voor leerkrachten, hebben we verschillende maatregelen die we kunnen treffen, 

namelijk: 

1.A  Time out (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 

1.B  Time out (tijdelijke verwijdering uit de school). 

2.  Schorsing (maximaal 5 schooldagen) 

3.  Verwijdering 

 

In de beleidsnotitie ‘aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering’ zijn eerder genoemde onderdelen 

uitvoeriger beschreven. Deze notitie ligt op school ter inzage en is op onze website geplaatst. 

 

 

  

3.  De zorg voor de leerlingen     

  

 3.1  Leerlingendossier  
  

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig bijgehouden. Uw kind krijgt daarom zijn eigen dossier. Bij 

de toelating wordt hiermee al een start gemaakt. Het intakegesprek, de inschrijfformulieren en later de 

gegevens van het leerlingvolgsysteem, eventuele handelingsplannen, eventuele onderzoeken, verslagen en 

andere van belang zijnde gegevens worden opgenomen in het dossier van iedere leerling. Met behulp van 

het leerlingendossier is in de tijd na te gaan hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en is de 

informatieoverdracht naar ouders, collega’s en andere betrokkenen op verantwoorde wijze mogelijk. In 

het kader van de Wet op Persoonsregistratie gaan wij zorgvuldig om met de leerlingendossiers. De 

richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in een protocol. Het protocol is opgenomen in het schoolplan en indien 

gewenst in te zien op school.  

  

 3.2  Passend Onderwijs  
  

Alle kinderen verdienen onderwijs dat op hun mogelijkheden en talenten afstemt. Wij zetten ons in om zo 

goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en talenten van úw kind. Als wij niet in staat zijn om af 

te  stemmen (zie ondersteuningsprofiel) dan gaan we onderzoeken of een andere school binnen ons 

schoolbestuur of op het speciaal (basis) onderwijs een goede afstemming mogelijk is. Hiervoor werken wij 

samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en 

Omgeving www.passendonderwijs-po-22-01.nl) . Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend 

netwerk.  
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Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs de behoefte 

van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig om tot een optimale 

ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, de leertijd en uitdaging in het 

aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal 

emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten zijn 

daarbij van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de 

leerkracht, de groep, de school en de ouders. 

 

Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit komt neer 

op:  

• Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. Leerlingen 

die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie of benodigde 

basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard differentiatie. Onze school of een andere 

reguliere basisschool komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.  

• Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en een 

specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt het niveau van de basisondersteuning. 

Uitgangspunt dat wij hanteren bij de extra ondersteuning is: “regulier waar het kan, speciaal waar het 

moet”.  

 

Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet (helemaal) zelf kunnen 

bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel kan. Om in aanmerking te komen voor speciaal 

onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er 

deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.   

 

Kort samengevat: 
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De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH ExpertiseTeam 

(PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, gedragsspecialist en ambulant begeleider. 

Het deskundigenadvies is handelingsgericht en bestaat uit:  

• Nadere specificering van de onderwijsbehoeften van een leerling. 

• Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft.  

• Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod. 

• Denkrichtingen voor een vervolg.  

 

Op basis van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de volgende opties:  

1. Leerling blijft op school, school biedt (specialistische) ondersteuning.  

2. Indien het gaat om een leerling met (specialistische) ondersteuning kan de school een aanvraag 

doen voor een ‘buidel’ (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij Stichting PrimAH. 

3. Procedure onder begeleiding van het PET starten voor verwijzing naar andere basisschool   

4. Procedure onder begeleiding van het PET starten voor aanmelding bij toelatingscommissie SWV 

22.01 ten behoeve verwijzing naar SBO of SO. 

 

Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van een leerling valt binnen basisondersteuning of extra 

(specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. Dit kan betekenen 

dat leerlingen die vallen binnen het kader van basisondersteuning toch speciale ondersteuning nodig 

hebben of vice versa. 

 

We gaan bij Passend Onderwijs uit van een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De 

verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons. Maar we geven als school wel naar u als ouders duidelijk 

aan, aan welke initiatieven we denken. 

 

In ons Onderwijs Zorg- en OndersteuningsProfiel (OZOP) hebben wij uitgebreid omschreven op welke 

wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. Dit is in te zien op school en is gepubliceerd op 

onze website. 

  

Interne Begeleiding  

Op onze school is een intern Begeleider (IB-er) aanwezig. De taak van de IB-er is om de leerlingenzorg 

binnen de school te coördineren, de deskundigheid van de teamleden op het gebied van leerlingenzorg te 

vergroten, leerkrachten bij te staan in de uitvoering van de leerlingenzorg en te adviseren bij het 

schrijven het groepsplan of  een handelingsplan voor een leerling. Tevens is de IB-er het eerste 

aanspreekpunt voor de consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) vanuit het PrimAH Zorgteam en de scholen 

voor speciaal onderwijs.  
  

PrimAH Expertise Team (PET)  

Het PrimAH zorgteam bestaat uit één orthopedagoog, één psycholoog en een consultatieve 

leerlingbegeleider (CLB-er). Daarnaast is het zorgteam met ingang van het schooljaar 2014-2015 

uitgebreid met een ambulant begeleider. Het PrimAH Zorgteam kan specifieke leerlingenzorg bieden en 

aanvullend onderzoek verrichten. Dit onderzoek kan bestaan uit gesprekken met leerkracht, IB-er en/of 

ouders, observaties en/of het afnemen van diverse tests met als doel de problematiek te verhelderen en 

de school en ouders bruikbare handelingsadviezen te geven, opdat een kind zich zo adequaat mogelijk kan 

ontwikkelen. Als de intern begeleider, in overleg met de CLB-er, vindt dat er meer hulp nodig is, wordt een 

leerling bij het PrimAH Zorgteam voor verder onderzoek aangemeld. De dyslexieonderzoeken en de 
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dyscalculieonderzoeken worden uitbesteed aan een externe GZ-psycholoog of een Orthopedagoog-

Generalist.  

  

Individuele leerlijn  

Voor een leerling kan, na overleg met specialisten, een individuele leerlijn opgesteld worden. We spreken 

van een individuele leerlijn als een kind een onderwijsaanbod krijgt dat past bij de eigen mogelijkheden, en 

dus afwijkt van het lesprogramma en de omschreven einddoelen van het basisonderwijs. Bij voorkeur 

wordt het moment van invoering van een individuele leerlijn pas ingezet vanaf begin groep 6. Daarvoor 

worden leerlingen zo lang mogelijk didactisch uitgedaagd door middel van het, met aanpassingen, volgen 

van het reguliere lesprogramma. Elke leerling doet zo lang mogelijk mee met de instructie en de 

activiteiten die voor de hele groep worden aangeboden. Dit vanwege het feit dat leerlingen veel van elkaar 

leren en dat het “erbij willen horen” een belangrijke factor is binnen de ontwikkeling van kinderen. Altijd 

wordt bij de beslissing tot een individuele leerlijn de visie van de ouders meegewogen. Een leerlijnenplan 

wordt altijd met ouders doorgesproken, op schrift gesteld en ondertekend.     

  

Twee keer per jaar worden alle leerlingen tussen de groepsleerkracht en intern Begeleider besproken, de 

zgn. groepsbespreking. Het kan nodig zijn dat het schoolteam over een kind praat in een 

leerlingenbespreking, tijdens een teamvergadering.   

 

Meer en hoogbegaafdheid 

Onze school heeft ook een coördinator meer- en hoogbegaafde leerlingen (Bij ons op school is dat de 

interne begeleider, Martine Sijtsma). Leerlingen kunnen ook leer- en / of gedragsproblemen krijgen als ze 

onvoldoende op hun specifieke behoeften worden uitgedaagd. Voor de leerlingen gaan we op zoek naar 

specifieke individuele leerlijnen. 

  

Overleg carrousel ZAT (Zorg Advies Team) Aa en Hunze  

In het Zorg Advies Team werkt de Intern Begeleider van De Drift samen met de leerplichtambtenaar, 

(school) maatschappelijk werk, het Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

jeugdgezondheidszorg en de politie. De teams bespreken zorgleerlingen waarvoor een bredere kijk op het 

probleem gewenst is. Het overleg vindt eens per twee maanden plaats (zie maandkalender).    

 

Uitdaging  

Door het goed bijhouden van de resultaten van de leerlingen in een “leerlingvolgsysteem” kunnen wij de 

ontwikkeling van een kind vanaf zijn kleuterperiode tot aan groep 8 goed volgen en eventueel bijsturen. 

Dit bijhouden van resultaten zorgt er ook voor dat de school een goede diagnose kan maken van de eigen 

lesmethoden. Het leert ons als leerkrachten, waar het onderwijs nog verbeterd kan worden. Men hoopt 

dat het aantal verwijzingen naar de speciale school voor basisonderwijs door dit beleid zal afnemen. 

Basisschool De Drift probeert ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij de behoefte van elk 

afzonderlijk kind. Het onderwijs moet zich aanpassen aan de leerlingen, in plaats van omgekeerd. Elke 

leerling heeft recht op goed onderwijs. Onze school zorgt voor “onderwijs op maat”, voor alle kinderen. 

Voor alle betrokkenen op school betekent het een uitdaging. Meer kansen voor ontwikkeling op de 

basisschool, maar ook meer verantwoordelijkheid. Gemakkelijk zal het zeker niet zijn.   
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 3.3  Overgang naar een andere groep  
  

Leertijd en ontwikkeltijd  

Leertijd is de tijd die een kind nodig heeft om zich 

bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. Binnen 

het systeem van de school moet een kind in een bepaalde 

leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden 

verwerven. Er zijn kinderen waarvoor die leertijd te kort 

is, maar er zijn ook kinderen waarvoor die leertijd van 

een jaar te lang is. Bovendien is het zo dat niet alle 

kinderen op dezelfde manier leren. Er zijn kinderen die 

gebaat zijn bij ontwikkeld onderwijs, anderen hebben 

meer aan ontdekkend onderwijs en er zijn ook kinderen 

die om sturend onderwijs vragen. Dat betekent dat er in 

de ontwikkeling van kinderen twee componenten een rol spelen, nl. de leertijd en de wijze 

van leren.   

Elke school moet bevorderen (dat is geen verplichting) dat de verblijfsduur van kinderen in het 

basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt. De overgang van de ene groep naar de andere heeft 

tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft 

doorgemaakt. Sommige kinderen verwerven de kennis en vaardigheden op andere wijzen, doen daar ook 

langer of korter over. Er zijn ook kinderen die in een leerjaar meer kunnen leren dan andere kinderen. In 

dat geval is er sprake van verkorte leertijd of van versnellen. Mocht blijken, na onderzoek, dat de 

leerlingen voldoende hebben geleerd in een periode, dan wordt er gekozen voor een verkorte leertijd.   

  

Overgang naar een andere groep  

Gedurende het schooljaar stromen leerlingen, vooral 4 jarigen, in op onze school. Elke school moet 

bevorderen (dat is dus geen verplichting) dat de verblijfsduur van kinderen in het basisonderwijs acht 

aaneengesloten jaren bedraagt. De overgang van de ene groep naar de andere heeft tegenwoordig niet 

zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.  

 

Voor elke overgang naar een andere groep hebben we criteria opgenomen.  Dit om te kunnen beslissen 

wanneer uw kind wel of niet overgaat naar een volgende groep. We kijken daarbij naar de werkhouding en 

de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, 

toetsen, leerprestaties, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie (spanningsboog). 

Tijdens de oudergesprekken wordt besproken of uw kind doorstroomt naar een volgende groep. ** 

 

Het eind van groep twee is voor kinderen, leerkrachten en ouders een belangrijk moment. Met name bij 

deze overgang stelt de inspectie ons de vraag of we per individuele leerling de overgang bekijken, los van 

de geboortedatum.  
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Zittenblijven of verlengde leertijd  

Op onze school kan het ook voorkomen dat een kind een jaar langer in de groep blijft. Dit gebeurt alleen 

als de betrokken leerkracht dit zinvol acht (bijv. wanneer wij vinden dat een kind op alle fronten te 

zwakke prestaties levert, wanneer het kind voor zijn/haar leeftijd nog erg kinderlijk is, of als we 

verwachten dat een jaar extra in dezelfde groep een goede keus is). Maar we spreken dan liever van het 

verlengen van twee schooljaren naar drie schooljaren. Ouders van “twijfelgevallen” worden in januari op de 

hoogte gebracht van onze mening hierover. Tevens wordt dan aangegeven wat we tot de zomervakantie 

aan extra hulp kunnen bieden. Drie à vier weken vóór de zomervakantie nemen wij de definitieve 

beslissing. De school is hiervoor eindverantwoordelijk.  

  

In het tweede jaar in dezelfde groep hoeft natuurlijk niet alles opnieuw gedaan te worden. Een leerling 

die groep 3 nogmaals doet en de letters al kent, kan bijvoorbeeld de eerste maanden al doorgaan met het 

lezen voor gevorderden. Zo is zittenblijven geen straf maar een genoegen, want de leerling die in eerste 

instantie de leerstof niet leerde beheersen, merkt dat hij het wel kan en zelfs beter kan zijn dan 

anderen. Er komt zo meer zelfvertrouwen en het naar school gaan wordt als plezierig ervaren.   

  

Mocht een leerling op een deelgebied zwak zijn, dan kunnen we besluiten voor dit specifieke vak een 

andere aanpak te kiezen voor dit kind. Een dergelijke beslissing nemen we altijd in overleg met de ouders 

en na rijp beraad en overleg in het team. Wanneer zo'n besluit wordt genomen bij nog jonge leerlingen 

heeft dit namelijk consequenties voor de nog komende leerjaren.   

 

Nadelen van het te vroeg doorgaan  

Versnellen/verkorten kan nadelen hebben. Te vroeg doorgaan kan; er voor zorgen dat kinderen op hun 

tenen moeten lopen en zeer gespannen zijn; het zelfbeeld van een kind en het zelfvertrouwen nadelig 

beïnvloeden; nadelig zijn voor de verdere ontwikkeling, omdat de basis van het verdere leren niet optimaal 

ontwikkeld is; een nadeel zijn voor de organisatie in de groep (Kind moet aan het handje gehouden worden, 

kind moet vaak getroost worden, kind moet extra instructie ontvangen en dan heeft de leerkracht ook de 

verantwoording voor de andere kinderen. Het valt de ouders van die andere kinderen niet uit te leggen dat 

de leerkracht extra tijd besteed aan dat kind dat vervroegd is doorgegaan.)  

  

Samenvattend betekent het dat als de school (de leerkracht) het onderbouwt, wij als school blijven 

bepalen wat de schoolloopbaan voor een kind dient te zijn. De leerkracht moet de ouders op de juiste 

manier informeren. Wij kunnen dan tot de conclusie komen dat een leerling voor kleutertijdverlenging in 

aanmerking komt. De ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) is bepalend en niet de geboortedatum 

en leeftijd. Concreet betekent dit dat de leerkracht het schoolloopbaanvervolg voor elk kind moet 

verantwoorden. De leerkracht bepaalt wanneer een verlengde leertijd een positieve bijdrage biedt of 

wanneer het voor het kind van belang is dat hij/zij doorstroomt naar een volgende groep.   

  

Omgaan met ouders  

Ouders hebben het recht om op tijd van de leerkracht de ontwikkelingen van het kind te horen. In 

februari worden de ouders geïnformeerd en worden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek in juni, waarin 

de ouders horen hoe volgens de leerkracht het kind zijn/haar schoolloopbaan gaat vervolgen. In juni/juli 

(het einde van het schooljaar) wordt er dus een definitieve keuze gemaakt. De leerkracht geeft het 

advies en dat advies is bindend.   
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 3.4  Motorisch Remedial Teaching (MRT)  
  

Wat is Motorische Remedial Teaching?  

M.R.T. is door bewegen werken aan achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt van 

de M.R.T. is dat er gekeken wordt naar de motorische ontwikkeling van de leerlingen, niet zozeer naar wat 

ze wel en niet kunnen, maar naar de wijze waarop ze verschillende bewegingen uitvoeren. Door het 

vergelijken van die bewegingen kan er een goed beeld gevormd worden hoe ver een kind in zijn motorische 

ontwikkeling is.  

  

Hoe werkt de M.R.T. binnen een school?  

Wanneer kinderen minder goed bewegen wordt dit vaak door de leerkracht gesignaleerd in de lessen 

bewegingsonderwijs. Het "bewegen als geheel" kan minder goed gaan, maar ook sommige vaardigheden 

kunnen zwak ontwikkeld zijn. Ook gebeurt het nog wel eens, dat een kind met de lessen in alles niet goed 

mee kan doen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het niet kunnen vangen, huppelen, klimmen, touwtjespringen. 

Als er door de leerkracht gesignaleerd is, dat een kind minder goed beweegt of moeite heeft met een 

groot aantal bewegingen kan er besloten worden dat de M.R.T.-leerkracht naar dit kind gaat kijken. De 

M.R.T.-leerkracht van De Drift is de vakleerkracht gymnastiek, mw. Nelleke Ensing. Zij kijkt naar de 

manier waarop het kind beweegt m.b.v. een observatiemethode, die het mogelijk maakt om verschillende 

bewegingen met elkaar te vergelijken. Er wordt o.a. gekeken naar het lopen, huppelen, klimmen, springen, 

schoppen, hockeyen, badminton, opslaan, werpen, vangen en schrijven.  

Door de verschillende manieren van bewegen onderling met elkaar te vergelijken, is het mogelijk te zien 

hoever het kind in zijn motorische ontwikkeling is. En nog veel belangrijker is dat er kan worden 

aangegeven, wat er moet gebeuren om deze achterstand in het bewegen in te halen. Voor het inhalen van 

de bewegingsachterstand kan er wekelijks extra geoefend worden op woensdagochtend. De MRT-

leerkracht is dan aanwezig om met leerlingen in een groepje of individueel te werken aan verschillende 

bewegingsopdrachten.  

  

 3.5  Fysiotherapie  
  

Wij werken samen met fysiotherapiepraktijk “de Molengaard” uit Assen/Borger. Zij zijn voornamelijk 

gespecialiseerd in kinderfysiotherapie. Kinderen van onze school kunnen met tal van klachten en 

stoornissen bij de praktijk terecht. Als het mogelijk is kan de behandeling op school plaats vinden.  

  

 3.6  Toetsen   
  

Leerlingen van onze school leren al jong wat ´tafels-in-toets-stand’ zijn. Dat zijn tafels die ongeveer een 

halve meter uit elkaar staan. Niks bijzonders, die rijtjes, maar wel handig als je een speciaal werkje moet 

doen waar je je hoofd bij moet houden, want je wordt zo minder snel afgeleid. Zo´n speciaal werkje heet 

een toets, dat wordt de kinderen ook verteld als ze iets ouder zijn en aan het idee gewend zijn. Stap voor 

stap leren kinderen dat er allerlei verschillende toetsen zijn. Toetsen die behoren bij de methode, 

bijvoorbeeld ter afsluiting van een hoofdstuk zijn methode-gebonden toetsen en toetsen die het niveau 

vastleggen (methode-overstijgende toetsen). De toetsen maken deel uit van onze onderwijsactiviteiten en 

het leerlingenvolgsysteem van de school. Alle basisscholen zijn verplicht om de vorderingen van leerlingen 
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systematisch bij te houden. Voor de methode-overstijgende toetsen maakt De Drift onder andere gebruik 

van meerdere toetsen van de Citogroep. Alles bij elkaar zijn er geregeld toetsmomenten. De resultaten 

geven een leerkracht nuttige informatie en het is objectief. Dit alles om het onderwijs zo goed mogelijk 

te kunnen afstemmen op dat wat de leerling nodig heeft.. Een uitgebreid document over ‘waarom toetsen’, 

is geplaatst op de website van de school.  

  

Centrale Eindtoets Basisonderwijs  

Leerlingen van groep 8 zijn verplicht de Centrale eindtoets te maken. De Centrale eindtoets taal en 

rekenen is er op twee levels: Basis en Niveau. De Niveautoets is bestemd voor leerlingen van wie verwacht 

wordt dat ze het beste passen in een brugklastype basis beroepsgerichte leerweg of kader 

beroepsgerichte leerweg. Alle overige leerlingen maken de basistoets. 

 

Wanneer het resultaat op de Centrale eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan heroverweegt de 

basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan 

naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Indien het resultaat lager uitvalt dan het schooladvies, 

wordt dit schooladvies niet aangepast.  

 

Leerlingen met een leerachterstand van meer dan anderhalf jaar, kunnen na de basisschool naar het 

leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Ze kunnen gewoon meedoen met de Centrale Eindtoets, maar 

vaak is die toets te moeilijk voor ze. In plaats van de basistoets kunnen ze daarom de Niveautoets maken.   

  

 Kijk op www.rijksoverheid.nl of www.centraleeindtoetspo.nl voor meer informatie.  

  

 3.7  Overgang naar het voortgezet onderwijs  
  

Schoolkeuze  

De keuze voor een school voor voortgezet onderwijs is altijd een spannend moment. Wanneer leerlingen 

naar het voortgezet onderwijs gaan, hebben zij al heel wat jaren op onze school doorgebracht.   

Dat betekent ook dat er al veel gegevens over de leerlingen in het leerlingendossier aanwezig zijn en dat 

de leerkrachten door de jaren heen een goed beeld hebben gekregen over de mogelijkheden van uw kind. 

Het is ons streven om eind groep 7 al met u als ouders in gesprek te gaan over de eventuele 

uitstroommogelijkheden.  In groep 8 worden er verschillende voorlichtingsavonden georganiseerd die u en 

uw kind kunnen bijwonen. Daarnaast worden er verschillende open dagen georganiseerd. Vaak adviseren wij 

om in groep 7 al een aantal van deze open dagen te bezoeken, dit zorgt ervoor dat u in groep 8 al een stuk 

gerichter kunt gaan kijken.  De uitstroom is ieder jaar verschillend. De scholen voor voortgezet onderwijs 

waar de meeste kinderen van onze school naar toe gaan zijn het AOC Terra, het Vincent van Gogh College 

en het Nassaucollege te Assen. Ook wordt wel eens gekozen voor voortgezet onderwijsscholen in Borger 

of Emmen.   

  

Advisering Voortgezet Onderwijs  

 Het schooladvies van de basisschool heeft meer gewicht gekregen; het is leidend voor de toelating in het 

voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als 

onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het 

resultaat op de eindtoets.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.centraleeindtoetspo.nl/
http://www.centraleeindtoetspo.nl/
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Voor 1 maart wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u het schooladvies 

Voortgezet Onderwijs van uw kind en wordt dit nader toegelicht. Het schooladvies is in ieder geval 

gebaseerd op: 

• resultaten leerlingvolgsysteem CITO en methode gebonden toetsen van de groepen 6 t/m 8 

• sociaal emotionele ontwikkeling 

• werkhouding 

• doorzettingsvermogen 

• zelfstandigheid 

• omgaan met huiswerk 

 

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Wij mogen dus alleen nog een 

enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Leerlingen waarover twijfel 

bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te stromen. 

 

De Plaatsingswijzer VO kunnen wij hanteren als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Dat betekent 

dat wij zelfstandig bepalen welk advies je meegeeft aan de leerling. De resultaten van de plaatsingswijzer 

(uitkomst welke leerweg of schoolsoort) kunnen we overnemen of er beredeneerd van af wijken.  

 

 3.8  De schoolarts  
  

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool  

Uw kind is tot zijn 4de jaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. Voor kinderen van 4 

tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg(JGZ) van de GGD. Het 

team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente.    

De screening  

Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend. Deze screening wordt 

uitgevoerd volgens de landelijke standaard. Voorafgaand aan de screening ontvangt u informatie en een 

vragenlijst. Hierop kunt u eventuele vragen of zorgen over uw kind aangeven. U krijgt automatisch een 

uitnodiging voor uw kind.  

  

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 dit jaar niet in groep 2 of 

groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Vragen over gezichtsvermogen, 

gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De 

jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, 

faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden 

ingezet. Het spreekuur is op de eigen basisschool. Ook een leerkracht of de intern Begeleider kan in 

overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. De school weet op welke dagen het 

spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden. De aankondiging wordt altijd 

opgenomen in het ouderbulletin. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand 

telefoonnummer of e-mail adres. Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam 

van de school vermelden?   

Vragen?  

Heeft u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met ons opnemen via JGZ Assen, telefoon  
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0592-306317 (op werkdagen tussen 08.30 – 14.00 uur)  jgz.assen@ggddrenthe.nl   

  

 3.9  Medicijnverstrekking en medische handelingen  
  

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met 

eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een 

insectenbeet. Als deze situatie zich voordoet, zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw 

kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts (na contact met de ouders) geconsulteerd 

moet worden. Ook krijgt de leerkracht wel eens het verzoek om kinderen de door een arts 

voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van 

leerkrachten gevraagd zoals het geven van een injectie of het toedienen van een zetpil. De schoolleiding 

aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren 

begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van 

de kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen.  Daarom hebben wij 

op school een protocol opgesteld waarin een handreiking gegeven wordt over hoe in deze situaties te 

handelen. Bij het verstrekken van medicijnen op verzoek en bij het uitvoeren van medische handelingen 

moeten de ouders een toestemmingsformulier invullen.   

  

  

3.10 Logopedie  
  

Deze preventieve zorg wordt gedaan door één logopedist in dienst van de gemeente en wordt kosteloos 

aangeboden aan de scholen. Er is geen belangenverstrengeling mogelijk omdat de schoollogopedist geen 

eigen praktijk voert. Als de schoollogopedist ouders adviseert naar een vrijgevestigd logopedist te gaan, 

wordt een lijst gegeven met alle bekend zijnde praktijkhouders in de omgeving. Uiteraard zijn ouders 

volledig vrij voor een andere logopedist te kiezen dan vermeld op de lijst. In de regel bezoekt de 

logopedist één keer in de 14 dagen de scholen. Indien nodig kan anders worden beslist door afwegingen 

naar urgentie. De korte lijnen, het regelmatige contact en het snel kunnen handelen, maken de preventieve 

logopedische zorg voor school en ouders tot een toegevoegde waarde.  

  

Kort overzicht van de preventieve logopedische taken door de schoollogopedist :  

- Screening kleuters  

- Onderzoek  

- Advies  

- Controle  

- Kortdurende behandeling  

- Advies naar een vrijgevestigd logopedist te gaan voor behandeling  

- Ouders en school informeren via verslaglegging – gesprekken – per mail – telefonisch.  

  

Preventie betekent voorkomen.   

Door kinderen met een logopedisch probleem snel op te sporen willen we voorkomen dat ze hierdoor op één 

of andere manier geremd zouden worden in hun leren en ontwikkeling.  

  

  

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van :  
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- Spraak- en/of taalontwikkeling. Met spraak bedoelen we de uitspraak van woorden en met taal 

bedoelen we het begrijpen van gesproken taal en het verwoorden van gedachten, gevoelens, het 

vertellen of terug vertellen van een gebeurtenis of verhaal, een gesprek voeren.  

Een goede woordenschat en het kunnen vormen van goede zinnen is hiervoor belangrijk. Bovendien 

moet het taalgebruik worden aangepast aan de context (situatie) om goed te kunnen communiceren 

met anderen.  

- Stem. Als de stem b.v. niet helder klinkt maar hees, moet de oorzaak van de heesheid worden 

achterhaald. Soms volstaan adviezen voor stemhygiëne maar soms zijn stemoefeningen bij een 

logopedist nodig. Gaat de heesheid dan nog niet over, wordt het advies gegeven naar een kno-arts 

te gaan.  

- Mondgedrag. Slappe mondspieren al dan niet veroorzaakt door duimzuigen, vingerzuigen of 

speenzuigen. Gevolg kan zijn open mondgedrag en mondademhaling, foutief slikken en daardoor 

gebits- en/of kaakafwijkingen en interdentale spraak (t d s z tussen de tanden uitspreken).  

Het niet behandelen van foutief mondgedrag kan invloed hebben op de latere orthodontische 

behandeling (de eventuele beugel helpt dan niet).  

- Ademhaling.  

- Stotteren.   

- Auditieve functies b.v. een zwak fonologische geheugen (geheugen voor klanken in woorden) of 

een zwak volgorde geheugen kunnen het leren lezen en spellen negatief beïnvloeden.  

- Gehoor.  

  

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 komen in aanmerking voor preventieve logopedische zorg.  

De aanmelding bij de schoollogopedist wordt gedaan door de leerkracht, intern Begeleider of de ouders. 

Ouders moeten wel eerst schriftelijk toestemming geven voor screening of onderzoek door de 

schoollogopedist. Bij het intake gesprek op school kunnen ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. 

De logopedist kan dan, indien nodig, meteen aan de slag.  

  

Alle kleuters worden gescreend voor ze naar groep 2 gaan. Dit gebeurt in de loop van het schooljaar. Maar 

een kleuter kan ook al voor de screening bij de schoollogopedist worden aangemeld b.v.  meteen bij 

binnenkomst op de basisschool. Met zo’n screening (kort onderzoek) proberen we kleuters met een 

mogelijk logopedisch probleem op te sporen.  

  

Er wordt gekeken naar :  

- spontaan taalgebruik (is het kind goed te verstaan en te begrijpen – is er voldoende interactie…) - 

 articulatie (uitspraak woorden)  

- taal : hiervoor wordt een korte taaltoets gedaan om een indruk te krijgen van  de woordenschat, 

de zinsvorming, taalbegrip en auditief geheugen…  

- mondgedrag (b.v. open mond – mondademhaling i.p.v. neusademhaling – duimzuigen - slappe tong…) - 

stotteren  

- stem  

- ademhaling  

- gehoor (bij twijfel doen we een fluistertoets of er wordt geadviseerd een gehooronderzoek te 

laten doen).  
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Indien nodig wordt na de screening uitgebreider onderzoek gedaan of er wordt meteen geadviseerd naar 

een vrijgevestigd logopedist te gaan. Soms blijft een kind op de controlelijst staan. Er wordt dan veelal 

advies gegeven en/of het natuurlijke verloop wordt even afgewacht.  Soms wordt, met toestemming van 

de ouders, kortdurend behandeld door de schoollogopedist.  

  

Opmerking :  

Voor het taalonderzoek worden genormeerde tests gebruikt. Zo kan worden nagegaan of taalbegrip en 

taalproductie voldoende zijn voor de leeftijd die het kind op dat moment heeft. Het is mogelijk dat een 

kind slechts op één of enkele onderdelen zwak scoort. Zo kan een zwakke score op de test voor het 

fonologische geheugen of op de auditieve test voor woorden, verklaren waarom het leren lezen en spellen 

moeilijk gaat.  

  

Ouders worden schriftelijk, per mail of telefonisch geïnformeerd of ze worden uitgenodigd voor een 

gesprek.  

Er wordt een logopedisch verslag gemaakt.  Dit verslag krijgen de ouders en de school.  De school bewaard 

de gegevens in het leerlingendossier. De gegevens zijn enkel ter inzage met toestemming van de ouders en 

alleen voor direct betrokkenen (leerkrachten – I.B.-er – orthopedagoog of psycholoog – schoolarts…). Als 

particuliere logopedie is geadviseerd en ouders gaan hiermee akkoord, wordt het verslag van de 

schoollogopedist doorgegeven aan de behandelend logopedist.  

Het verslag wordt ook altijd besproken met de leerkracht of intern Begeleider en indien nodig wordt 

advies gegeven voor in de groep.  

  

Informatieve websites :  

www.kindentaal.nl  

www.stotteren.nl   

  

schoollogopediste Aa en Hunze : Reinhilde Boogaerts / reinhildeboogaerts@primah.org  

 

3.11 Veiligheidsbeleid  
  

Wij willen dat onze school veilig is en dat onze 

leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij is dat 

uw kind graag naar onze school gaat. Wij willen 

onveilig gedrag voorkomen door een actieve, 

positieve stimulering van sociaal gedrag. Onze school 

heeft een actueel beleid ten aanzien van veiligheid. 

Daarin is opgenomen hoe we een veilig 

sociaalpedagogisch klimaat stimuleren, waarbij het 

voorkomen van pestgedrag een belangrijke pijler is. 

Bij ons is juf Jorien coördinator Gedrag en Anti 

Pestbeleid.  

 

Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast heeft Stichting PrimAH een 

vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken die de deskundigheid van de school 

overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, criminaliteit, problemen in de gezinssituatie, werken 

http://www.kindentaal.nl/
http://www.kindentaal.nl/
http://www.stotteren.nl/
http://www.stotteren.nl/
mailto:reinhildeboogaerts@primah.org
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wij o.a. samen met politie, justitie, (school)maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 

het sociaal team van de gemeente Aa en Hunze. 

 

Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. Ook 

leerkrachten (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige (werk)omgeving. Geweld 

tegen leerkrachten is ontoelaatbaar.  

 

Het veiligheidsbeleid van onze school is op onze website geplaatst of indien gewenst in te zien op school. 

 

3.12 Schoolmaatschappelijk werk  
  

De gemeente wil graag een sluitend netwerk voor jeugdhulpverlening aan alle scholen. Daarom is aan alle 

scholen een maatschappelijk werker van het Centrum van Jeugd en Gezin gekoppeld.  

 

Het schoolmaatschappelijk werk is er ter ondersteuning van uw kinderen, u zelf of het team. Iedereen kan 

rechtstreeks bij hem/haar terecht wanneer het gaat om advies of hulpvragen op 

sociaal-emotioneel gebied. Ook bij problemen die samenhangen met de 

thuissituatie of school, relaties binnen dan wel buiten het gezin, 

opvoedingsvragen, gezondheid of financiën kan de schoolmaatschappelijk werker 

ingeschakeld worden. 

 

Veel vragen zullen via de intern leerlingbegeleider bij de schoolmaatschappelijk werker terechtkomen. De 

ib-er is binnen de samenwerking het eerste aanspreekpunt voor de schoolmaatschappelijk werker. De 

schoolmaatschappelijk werker is onafhankelijk, voert vertrouwelijke gesprekken en geeft alleen relevante 

informatie door wanneer ouders daar toestemming voor hebben gegeven. De schoolmaatschappelijk werker 

is gehouden aan een beroepscode. Dat betekent dat deze alleen met uw toestemming met uw kind praat. 

 

De schoolmaatschappelijk werker van onze school is Mw. Lineke Menger. Zij is rechtstreeks bereikbaar: 

0592-245924.  

 

  

3.13 Centrum voor Jeugd en Gezin Aa en Hunze  
  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het eerste adres waar ouders en opvoeders, kinderen en 

jongeren tot 23 jaar terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.  

 

Het CJG Aa en Hunze is gevestigd in Gieten, maar is meer dan alleen een fysiek punt; het is vooral een 

samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties rondom jeugd en gezin. Dit betekent dat de 

leerkracht, de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, de school maatschappelijk 

werker, jongerenwerker of de medewerkers van de kinderopvang allemaal CJG professionals zijn. U kunt 

bij hen terecht voor vragen, informatie of advies.  
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Waarom zou ik als ouder contact opnemen met het CJG?  

Omdat het heel normaal is om vragen te hebben over opvoeden en 

opgroeien. Grote of kleine vragen, alles kan. Het CJG is er namelijk niet 

alleen voor problemen. Het CJG wil juist problemen voorkomen door te 

signaleren en informatie en advies te geven. 

Bij het CJG krijgt u informatie van deskundige medewerkers. Zij denken 

mee, geven praktische tips en advies en kijken welke oplossing het beste 

bij u past. Indien extra hulp en begeleiding is gewenst, kan dat geregeld 

worden. Ook houden verschillende professionals regelmatig spreekuur in 

het CJG. De hulp van het CJG is gratis. 

Het is ook mogelijk om binnen het CJG met ouders onderling te praten over de leuke en lastige kanten van 

opvoeden en met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

 

Op de website www.cjgaaenhunze.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u hier uw vragen stellen over o.a. 

gezondheid van uw kind, pesten, voeding of omgaan met geld. U krijgt antwoord van professionals, zoals 

pedagogen, jeugdverpleegkundigen of maatschappelijk werkers.  

  

  

 

3.14 Actief Burgerschap en integratie 
 

Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals toenemende individualisering en een pluriformer 

wordende samenleving) wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale integratie te 

bevorderen. Daarnaast maakt de school het mogelijk dat elke leerling kennis heeft van verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Kennismaking met die leeftijdsgenoten is daarbij een 

eerste stap. Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel 

in het onderwijs. Het beste resultaat wordt bereikt als we het burgerschap verweven met het handelen 

van zowel de leerlingen als de leerkrachten. 
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 4.  De leerkrachten en overig 

personeel    

  

  

4.1 Namen, e-mailadressen en functies schoolteam  
Het team van De Drift bestaat uit de volgende personeelsleden, die werkzaam zijn binnen de school.   

 

Dhr. Joop Hakze Directeur (interim) 

directie.drift@primah.org    

  

mw. Martine Sijtsma-Rietbroek Intern begeleider 

ib.drift@primah.org    

  

mw. Janet de Reus-Noorman  leerkracht groep 1/2 

janetdereus@primah.org   

  

dhr. Guido Jongedijk leerkracht groep 1/2 en 3/4, PIT medewerker 

guidojongedijk@primah.org  

  

mw. Inge Drenth leerkracht groep 3/4   

ingedrenth@primah.org  

  

mw. Agnes Bos leerkracht groep 5/6 

agnesbos@primah.org   

  

mw. Anita van Dijk Leerkracht groep 5/6 

anitavandijk@primah.org  

  

mw. Gitte Liebe leerkracht groep 7/8 

gitteliebe@primah.org  

  

mw. Jorien Eefting-Burggraaf leerkracht groep 7/8 

jorienburggraaf@primah.org    

  

mw. Michelle Kieft administratief medewerkster 

administratie.drift@primah.org  

  

mw. Nelleke Ensing vakleerkracht lichamelijke opvoeding 

  

mw. Ina Postema-Smid klassenassistente onderbouw 

  

dhr. Hans Hendriks Conciërge 

mailto:guidojongedijk@primah.org
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 4.2 Vervanging van leerkrachten  

  

Ook al doet iedereen zijn best niet ziek te worden, er moet soms vervanging van leerkrachten geregeld 

worden. Dit hoeft trouwens niet alleen bij ziekte te zijn, maar ook als een leerkracht verlof heeft 

aangevraagd voor studie of andere bezigheden. Binnen de Stichting PrimAH heeft de directie dan de keus 

uit een beperkt aantal vervangers, dat de klas kan overnemen. We proberen een invaller te vragen die al 

eerder op onze school is geweest. In het uiterste geval (als we geen invaller kunnen vinden) zal een groep 

over de rest van de leerkrachten verdeeld worden. Deze maatregel is een noodmaatregel voor ten hoogste 

één werkdag. Daarna kan het gebeuren dat een klas naar huis wordt gestuurd. De ouders worden hiervan 

op de hoogte gesteld.   

  

Wanneer de leerkracht wordt vervangen, ligt het programma voor de klas al klaar. Elke leerkracht houdt 

nauwkeurig bij welke lessen hij of zij gegeven heeft en wat de plannen zijn voor de komende periode. Zo 

kunnen we er voor zorgen, dat het lesprogramma door kan blijven gaan.  

  

4.3 Stagiaires  
  

Onze school heeft een aantal dagen en weken in het jaar stagiaires in de verschillende groepen. Deze 

stagiaires doen de PABO-opleiding om later zelf te kunnen lesgeven in het primair onderwijs. Ze worden 

door de leerkrachten van de school begeleid in het lesgeven en krijgen zo nu en dan bezoek van een 

stagebegeleider van de PABO om de lessen mee te beoordelen. De taken van deze studenten zijn 

afhankelijk van hun studiejaar. Eerstejaars observeren voornamelijk en geven af en toe een lesje aan de 

groep of aan een deel van de kinderen. Derde- en vierdejaars daarentegen nemen soms voor langere tijd 

de lessen van de groepsleerkracht over. Dit gebeurt natuurlijk in overleg. De groepsleerkracht blijft 

altijd eindverantwoordelijk. Wij vinden dat de school jonge mensen de mogelijkheid moet bieden ervaring 

op te doen in de onderwijspraktijk. Stagiaires kunnen zich tijdens hun laatste opleidingsjaar voorbereiden 

op hun toekomstig beroep. In deze functie worden opleiden en werken onder begeleiding gecombineerd. 

Door een meer geleidelijke overgang van de opleiding tot leraar naar het volledig inzetbaar leraarschap 

hopen we de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen.  

  

4.4 Onderwijs ondersteunend personeel  
  

We beschikken enkele dagdelen per week over een conciërge, dhr. Hans Hendriks. Hij zorgt ervoor dat de 

huishoudelijke zaken goed verlopen, hij onderhoudt de materialen, vervaardigt nieuwe materialen, draagt 

zorg voor de inrichting van de school, verricht werkzaamheden op het gebied van het onderhoud van het 

gebouw, ondersteunt de leerkrachten en leerlingen waar nodig en verricht de meest belangrijke hand- en 

spandiensten.   

  

Stichting PrimAH heeft ook de schoonmaak in eigen beheer. Mw. Marjan Brinkman zorgt voor de 

dagelijkse schoonmaak.  

  

Daarnaast beschikt de school ook over een administratief medewerkster, mw. Michelle Kieft. Zij is 

wekelijks op woensdagmorgen werkzaam op onze school. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

postverwerking, bijhouden van de leerlingenadministratie, vervangingsregistratie van ziekte/afwezigheid 
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van personeel, voorbereiding informatievoorziening aan ouders, financiële administratie en overige 

administratieve werkzaamheden.  

 

4.5 ICT/PIT 
 

Stichting PrimAH streeft er naar om ICT op een effectieve manier in te zetten in het onderwijs. We 

nemen hierbij als uitgangspunt dat ICT zoveel mogelijk als middel wordt ingezet om de onderwijskwaliteit 

te verhogen. Om een juiste onderwijskundige inzet van alle ICT-middelen te begeleiden is er in 2017 een 

PrimAH ICT Team (PIT) opgezet. Het team bestaat uit (ex)leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd 

in de onderwijskundige kant van ICT-gebruik. Scholen worden door dit PIT actief begeleid in de steeds 

veranderende wereld van ICT in het onderwijs.  

Om te zorgen dat we als scholen tijd en ruimte hebben om ons te richten op het echte ICT-gebruik in de 

klas, hebben we in sinds 2017 in BRIN ICT een partner gevonden voor het technisch beheer van ons 

netwerk en onze hardware.   

  

5. De ouders       

  

Ook ouders van leerlingen zijn belangrijk op onze school. Het is van belang dat ouders vertrouwen hebben 

in de school; uiteindelijk neemt de school een gedeelte van de taak om de kinderen te vormen van hen 

over. Daarvoor is het van grote betekenis voor de ouders te weten hoe er met de leerlingen wordt 

gewerkt en hoe de resultaten zijn. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan de mogelijkheid voor ouders 

om contact te hebben met de school en te weten wat er op school gebeurt.  

  

5.1  Contacten met ouders   
  

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Er zijn daarom veel mogelijkheden om 

met de school in contact te komen. Deze schoolgids is een belangrijke bron van informatie, maar er zijn 

nog andere momenten waarop ouders geïnformeerd worden.   

  

De school heeft een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met u te spreken. Allereerst is 

dat de informatieavond, waarin de leerkracht en kinderen de ouders uitnodigen om te laten zien hoe er in 

de klas wordt gewerkt en welke lesmaterialen aanwezig zijn. De datum staat vermeld op het jaarrooster.  

  

U wordt gedurende het schooljaar op een drietal vaste momenten uitgenodigd om met de leerkracht van 

uw kind te spreken over de ontwikkeling van uw kind. Direct aan het begin van het schooljaar wordt u 

uitgenodigd voor een zogenaamd “Omgekeerd Oudergesprek”. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht vooral 

informatie van u als ouder ontvangen over uw kind. U krijgt daarvoor van tevoren een vragenlijst. 

Daarnaast zijn er een tweetal reguliere contactmomenten (februari en juni) waarop u met de leerkracht in 

10minuten-gesprekken kunt praten over de ontwikkelingen, vorderingen en leerresultaten. Tevens kunt u 

het werk van uw kind inzien. Hierbij is het contactmoment van juni een facultatief contactmoment.   

Voor alle drie de contactmomenten geldt dat er via email een formulier gestuurd wordt waarop u kunt 

aangeven wanneer u wilt komen. De contactweken staan vermeld op het jaarrooster. Als u als ouders 

behoefte hebben aan informatie over het reilen en zeilen van uw kind of de resultaten van de toetsen 
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willen inzien, kunt u altijd zelf contact opnemen met de leerkracht en een afspraak maken voor een 

gesprek. Leerkrachten komen op verzoek of in bijzondere situaties op huisbezoek.   

  

Natuurlijk blijft het mogelijk buiten deze contacten om afspraken met de leerkracht te maken, wanneer u 

behoefte heeft aan nadere informatie van uw kind op school, of omdat er in het gezin gebeurtenissen zijn 

voorgevallen waarvan de leerkracht op de hoogte moet worden gesteld. Ook kan de leerkracht u uitnodigen 

voor een extra gesprek, buiten de contactmomenten om. We willen u er op wijzen dat alle extra 

gesprekken die plaats vinden tussen ouder(s) en leerkracht en/of intern Begeleider genoteerd worden op 

een oudergespreks-formulier en na gezien te hebben, door alle gespreksdeelnemers ondertekend moet 

worden.   

  

Informatievoorziening gescheiden ouders 

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Deze schoolgids is een belangrijke bron 

van informatie, maar er zijn nog andere momenten waarop ouders geïnformeerd worden (bijv. 

informatieavonden, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven etc.). Via de school worden de ouders/verzorgers 

vroegtijdig uitgenodigd of op de hoogte gebracht van deze momenten. 

 

Soms ontstaan er echter problemen met de informatie verstrekking wanneer de ouders gescheiden zijn. 

Met name als de niet met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag 

belaste ouder zich daartegen verzet. De school moet een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en dient 

zich daarom afzijdig te houden van een conflict tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen 

door, in principe, beide ouders gelijkelijk van informatie te voorzien. 

 

Er zijn uitzonderingen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan een niet met het gezag belaste 

ouder, te weten: 

 de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde manier) aan de 

ouder met het ouderlijk gezag zou geven. 

 de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet. 

 

In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het verstrekken van 

informatie naar de beide ouders. Deze procedure is vastgelegd in een protocol. Dit protocol is opgenomen 

in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de school. Met de gescheiden ouders wordt, indien van 

toepassing, deze procedure besproken. Daarna wordt hen gevraagd om het afsprakenformulier 

‘informatieverstrekking gescheiden ouders’ in te vullen. Ook in gevallen waarin nog geen sprake is van een 

toegewezen ouderlijk gezag geldt eerder genoemde procedure. 

 

Op school zijn ouders welkom in de klas een ochtend of middag “mee te draaien” met hun kind. Wel 

verzoeken wij u dan van tevoren met de leerkracht even een afspraak te maken.   

  

Jaarlijks vindt er een zakelijke ouderavond plaats. Op de zakelijke ouderavond kunt u naar aanleiding van 

het jaarverslag van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad ingaan op de activiteiten, het beleid 

en het onderwijs. Na de pauze wordt er soms een boeiend, actueel of belangrijk thema behandeld. De 

datum van de zakelijke ouderavond staat vermeld op het jaarrooster.   

  

Er worden bovendien gedurende het schooljaar ouders gevraagd om mee te helpen met het begeleiden van 

leerlingen en ondersteunen van verschillende activiteiten. Door middel van een ouderhulp formulier, dat 
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aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt, kunt u zich opgeven. Vooraf worden begeleidende 

ouders geïnformeerd over de werkwijze en de vorm van gewenste hulp. De groepsleerkracht blijft altijd 

de eindverantwoordelijkheid behouden. Ook kunt u ons helpen bij het vervoeren van kinderen. Op die 

manier bent u ook wat meer betrokken bij de activiteiten op de school van uw kind.  

  

5.2 De medezeggenschapsraad  
  

In de medezeggenschapsraad ontmoeten ouders en leerkrachten, de schoolleiding of het schoolbestuur om 

samen inhoud en vorm te geven aan hun school. Er kan worden meegepraat over het schoolbeleid en over 

alles wat de school raakt. Alle betrokkenen hebben, ieder vanuit hun eigen invalshoek, een 

gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij onze school. In de MR heeft 

de directie geen zitting, maar een adviserende stem in de raad. Dat komt omdat het bestuur de directie 

kan opdragen om zaken namens het bestuur met de MR te bespreken.  

De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur en heeft soms adviesrecht en in andere 

gevallen instemmingsrecht. Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken 

op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. die minimaal uit 4 leden bestaat. 

Voor de helft moet de MR uit ouders bestaan en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de 

school. De MR van de Drift bestaat aan het begin van het schooljaar uit 6 leden; drie leden vanuit de 

ouders en 3 vanuit het team van de Drift. We willen in schooljaar 2017 – 2018 de omvang van de MR 

terugbrengen naar vier leden, twee vanuit de oudergeleding en twee vanuit de personeelsgeleding. Het 

vergt van alle leden best een behoorlijke inspanning en het aantal van 4 is meer passend bij het formaat 

van de school. 

  

Soms is een onderwerp voor meer scholen (de scholen voor het totale openbaar onderwijs in de gemeente) 

van belang. Dan ontmoeten partijen elkaar in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit 

onze eigen medezeggenschapsraad heeft een vertegenwoordiging van twee personen zitting in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeente Aa en Hunze.  

  

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. 

Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen 

besluit nemen. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te 

nemen - wel dat het bestuur er serieus op moet reageren. Door het initiatiefrecht mag de MR zelf 

onderwerpen aandragen als zij vindt dat een bepaald onderwerp onderbelicht wordt. Welk recht wanneer 

geldt, staat in het artikel ‘Medezeggenschap – meepraten of meebeslissen’.  

  

We willen ons hier beperken tot een paar grote lijnen, welke aangeven wat de taken en bevoegdheden van 

de MR zijn:  

  

- de MR kan spreken over alle zaken, welke met de school te maken hebben en kan voorstellen doen 

aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag mag een voorstel nooit zomaar afwijzen; het moet erop 

reageren en zijn standpunt geven  

- de MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem, in andere gevallen een medebeslissende 

stem  

- de MR zorgt voor de bevordering van de openheid, de openbaarheid en het overleg op school  

- de MR moet waken tegen discriminatie, in welke vorm dan ook  
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- de MR heeft de plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat  

- de leden van de MR mogen geen nadelen ondervinden van het uitoefenen van hun taak  

  

Waarover neemt de MR beslissingen?  

Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in 

het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe 

onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere 

onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van 

de raad. Belangstellenden kunnen het reglement ter inzage bij de MR-leden of de directie aanvragen.  

  

Waarover hebben we het nog meer?  

De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders met kinderen op De Drift. Daarom is het belangrijk ook 

informatie en signalen van andere ouders te krijgen bij belangrijke onderwerpen, als ze graag willen dat 

iets in de MR besproken wordt of als ze ergens mee zitten. Vanzelfsprekend is de school zelf daarvoor 

ook altijd bereikbaar en de MR kan ook via de Oudervereniging signalen of een advies krijgen.  

Het kan dan gaan om onderwerpen als: groepsgrootte, het gebouw, klassenindeling, veiligheid op school, 

pesten, continurooster en dergelijke  

We willen als oudergeleding in ieder geval graag benaderbaar zijn, op het plein, via de mail of de telefoon. 

De telefoonnummers en mailadressen staan hieronder vermeld.  

  

MR samenstelling:  

Oudergeleding  

Marjolein Schreuder Voorzitter (moeder van Els, groep 7)  

06-28116384 email: schreudermna@gmail.com  

Erik Poelman lid (vader van Frederike, groep 5 en Mart, groep 2)  

06-19450326 email: erikpoelman1@gmail.com  

Annelies Boonk lid (moeder van Jeroen, groep 7)  

Email: Annelies.boonk@home.nl  

  

Teamgeleding:  

Guido Jongedijk (secretaris) 

Email: g.jongedijk@primah.org 

Anita van Dijk (lid)   

Email: a.vandijk@primah.org 

  

Bijeenkomsten MR  
De raad vergadert ongeveer eenmaal per 2 maanden op school. De vergaderingen zijn in principe openbaar 

en beginnen om 20.00 uur. De vergaderdata kunt u terug vinden op de jaarkalender.  

Tijdens de jaarvergadering (zakelijke ouderavond) in het najaar, waarbij de ouders zijn uitgenodigd, doet 

de medezeggenschapsraad verslag van het afgelopen jaar.   

Indien u gedurende het jaar vragen (van algemene aard) heeft, dan kunt u deze per email aan de 

medezeggenschapsraad stellen. Er wordt geprobeerd de vraag binnen 2 weken te beantwoorden, of indien 

dat niet mogelijk is, ervoor te zorgen dat de vraag dan tijdens de eerstvolgende MR vergadering aan de 

orde wordt gesteld. Vragen van individuele aard kunt u aan de orde stellen bij de groepsleerkracht van uw 

kind.  

  

mailto:g.jongedijk@primah.org
mailto:a.vandijk@primah.org
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Contact opnemen  
Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met de MR: mr.drift@primah.org  

  

5.3 De oudervereniging  
Naast de Medezeggenschapsraad beschikken wij over een Oudervereniging. Deze vereniging is geen 

overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij activiteiten en organiseert allerlei dingen voor leerlingen en 

ouders. Zo organiseert de oudervereniging de Sinterklaas- en kerstviering, verleent hulp bij feesten en 

bijeenkomsten. Daarnaast adviseert zij de MR en beheert de ouderbijdrage. De oudervereniging is een 

grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Uiteraard brengen d  e diverse activiteiten kosten met 

zich mee. De oudervereniging genereert inkomsten uit de ouderbijdrage, de opbrengst van het verzamelde 

oud papier, de verkoop van de school-CD en de bazar activiteit.  

Naast de “feestelijke” activiteiten zoals de schoolreizen, Sinterklaas en Kerst, het schoolschaatsen, het 

schoolvoetbaltoernooi en de tweejaarlijkse feestavond, worden ook door de oudervereniging zaken 

betaald als bijvoorbeeld de huis aan huis verschijnende schoolkrant. Ook betaalt de oudervereniging mee 

aan een door de ouders te organiseren afscheidsfeestje voor de kinderen van groep 8. Het totale 

financiële overzicht inclusief de begroting voor het volgende schooljaar wordt ieder jaar aan de orde 

gesteld op de zakelijke ouderavond. Er heeft dan een controle van de financiële administratie 

plaatsgevonden door een uit twee ouders bestaande kascommissie.  

  

Voorheen was de oudervereniging een ouderraad en daarvoor nog oudercommissie. Sinds 1997 kent De 

Drift een oudervereniging, met eigen statuten en middels een notariële akte vastgesteld. Door de 

verenigingsvorm moeten ouders formeel toetreden tot de vereniging. Hiervoor wordt de ouders gevraagd 

een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen voor het lidmaatschap van de oudervereniging. U 

bent dan automatisch lid zolang u kinderen bij ons op school heeft. Belangstellenden kunnen het reglement 

van de oudervereniging, ter inzage bij de directie, aanvragen.  

  

Ouderbijdrage  
De activiteiten die op school door de MR, de oudervereniging en de leerkrachten worden georganiseerd 

kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaas- en kerstviering, worden bij 

sportevenementen de deelnemende leerlingen van een versnapering voorzien, is er een feestavond en gaan 

alle groepen op schoolreis. Aan de ouders wordt per schooljaar een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd 

ten behoeve van de oudervereniging.  Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld 

tijdens de zakelijke ouderavond.  

  

U ontvangt na inschrijving van uw zoon/dochter een brief met daarop de bedragen vermeld en daaraan een 

automatische incasso-opdracht bevestigd. Wij verzoeken u de machtiging te ondertekenen en zo spoedig 

mogelijk weer in te leveren op school. De penningmeester kan gedurende de schooljaren dat uw 

zoon/dochter de basisschool bezoekt de ouderbijdrage automatisch incasseren. Zodra de leerling de 

basisschool verlaat stopt de betaling automatisch.   
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De bedragen waren in schooljaar 2016 – 2017 als volgt 

(per leerling per schooljaar):   

leerlingen groep 1 en 2  €  10,00 

leerlingen groep 3 en 4  €  12,50  

leerlingen groep 5 en 6  €  20,00  

leerlingen groep 7 en 8  €  27,50  

Voor 2017 – 2018 worden ze in oktober 2017 

vastgesteld. 

  

Voor leerlingen in de groepen 3 t/m 8 die door de 

ouders in de loop van een schooljaar worden ingeschreven, is de volledige ouderbijdrage verschuldigd. 

Leerlingen van de groepen 1 en 2 die na 1 januari op school komen, betalen € 5,00.  

  

Mocht u er bezwaar tegen hebben het totale bedrag van de ouderbijdrage ineens te voldoen, dan mag er 

eventueel ook in termijnen worden betaald. U kunt daarvoor contact opnemen met de penningmeester van 

de oudervereniging mw. Selman. Dit kan via de het secretariaat van de oudervereniging; 

ov.drift@gmail.com. Het banknummer van de oudervereniging is: NL84RABO035.60.13.278.  

  

Werkgroepen  
De oudervereniging en het team organiseren vele activiteiten door middel van werkgroepen. De 

werkgroepen bestaan uit actieve ouders, die onder leiding van 1 of 2 leden van oudervereniging of 

teamleden samen een activiteit tot stand brengen. De ouders worden betrokken bij de voorbereidingen, 

zodat zij actief mee kunnen denken over de invulling c.q. uitvoering van een activiteit. Op deze wijze 

wordt de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten op school vergroot. De ouders kunnen zich aan het 

begin van het schooljaar aanmelden middels een werkgroepen-formulier die u via de school ontvangt. 

Mocht u zich niet hebben aangemeld, maar wilt u toch wel graag een handje helpen, geef dit dan even door 

aan één van de ouderverenigingsleden. Uw hulp is van harte welkom.  

  

Het bestuur   
De oudervereniging bestaat uit 10 leden. Het bestuur van de oudervereniging is als volgt samengesteld:  

Michael Pomp    voorzitter  

Laura Selman    penningmeester  

Hester Dilling    lid  

Yvonne Lunsing    lid  

Roel-Poppe Lubbers  lid  

Kristian Maters   lid  

Jan Peter Hofsteenge  lid  

Karola Mars    lid  

Annita Kwant    lid  

Diana Leeuwerik   lid  

  

De vergaderingen van het bestuur van de oudervereniging vinden plaats op school en beginnen om 20.00 

uur. De vergaderdata zijn opgenomen in het jaarrooster.  
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5.4 Klachtenprocedure  
  

Het kan voorkomen, dat er klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, het toepassen 

van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de (school)organisatie. Niet elk 

probleem leidt tot het indienen van een klacht, ‘voorkomen is beter dan genezen’. Om het probleem op te 

lossen langs de informele weg - de gewone weg -, zal overleg mogelijk noodzakelijk zijn. Als u vindt dat 

er iets niet goed gaat, ergens ontevreden over bent of niet mee eens bent, dan gaat u in eerste instantie 

naar die persoon waar de problemen mee zijn ontstaan of daarvoor verantwoordelijk is. Eventueel kunnen 

problemen ook nog worden doorgesproken met anderen die binnen de school of Stichting PrimAH 

werkzaam zijn. Blijft u niet te lang met een probleem of klacht rondlopen. “Immers, een goed gesprek 

voorkomt erger”. 

Mocht het niet lukken langs deze weg een oplossing te vinden, dan staat de formele klachtenregeling 

open. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website of op school in te zien. Op onze school is 

Jorien Eefting hiervoor de contactpersoon 

 

Externe vertrouwenspersoon 

Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken hebben met de 

omgang tussen personen binnen de school. Soms wil men dergelijke klachten met iemand van buiten de 

school bespreken. In de klachtenregeling is hiermee rekening gehouden. De externe vertrouwenspersoon 

heeft als belangrijkste taak het bijstaan en adviseren van ouders en leerlingen die mogelijk een klacht 

willen indienen. De externe vertrouwenspersoon heeft een beperkte bevoegdheid om klachten te 

onderzoeken en in te schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Zelf een oordeel geven over 

een klacht of actief werken aan een oplossing behoort niet tot diens taken. De externe 

vertrouwenspersoon is niet op een andere manier bij de school betrokken. 

 

Naam externe vertrouwenspersoon:  

De heer Rik Zweers van Bureau Meesterschap, telefoonnummer 0592-304040 (kantoor). 

(Inzetbaar op afroep) 

 

Landelijke klachtencommissie 

Stichting PrimAH heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Stichting 

Onderwijsgeschillen en heeft geen eigen klachtencommissie. Voor de procedure van indienen van de 

klacht bij de Stichting Onderwijsgeschillen wordt verwezen naar de voor hen geldende klachtenregeling. 

Zie voor meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl.  

Postadres: 

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

 

Telefoon: 030 - 280 95 90 

Fax: 030 – 280 9591  

Email: info@onderwijsgeschillen.nl  

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld gaan 

via het meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief).  
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Voor algemene vragen of overige vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met 0800-8050 (gratis) 

of www.5010.  

 

  

 6. De school in ontwikkeling     

  

 “Stilstaan is achteruitgaan” is een uitspraak die ook voor scholen opgaat. Voor scholen geldt dit eigenlijk 

nog extra, want de leerlingen die nu bij ons op school komen, zullen vér na het jaar 2025 aan het werk 

gaan. De wereld zal er dan al weer heel anders uitzien en andere eisen stellen. Op een aantal manieren 

werken wij aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, bekwaam personeel, het 

consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met 

behulp van het schoolplan. Het schoolplan is een document waarin de visie en inhoud van het onderwijs 

uitgebreid wordt beschreven; het is een beleidsdocument waarin staat hoe de school zich in vier jaar zal 

ontwikkelen; wat de relatie is tussen bij- en nascholing en schoolontwikkeling. Verder wordt hierin 

beschreven hoe de financiële middelen zullen worden ingezet. Als input voor het nieuwe schoolplan zijn de 

onderzoeken en enquêtes, maar ook het inspectierapport gebruikt. Het schoolplan is vastgesteld voor de 

periode 20152019. Heeft u interesse, dan kunt u het plan op de website van de school inzien. Het team 

bespreekt jaarlijks de resultaten die de school met het onderwijsleerpoces bereikt. Analyses en 

beoordelingen worden voorgelegd aan de MR en vervolgens omschreven in het jaarverslag. Het jaarverslag 

wordt gepubliceerd op de website van de school.   

  

 6.1  Kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs  
  

Elk schooljaar worden er een aantal activiteiten uit het huidige schoolplan gekozen waar het team zich 

mee bezig gaat houden. Beleidsrijke ontwikkelingen worden verheven tot een actieplan, waar we als team 

verantwoordelijk voor zijn..  

In het schooljaar 2017-2018 worden de volgende ontwikkelingen/verbeteringen aan de orde gesteld:  

a. Domein Zorg voor kwaliteit 

 Aandacht voor opbrengsten op langere termijn(tussen en eindopbrengsten) 

b. Domein Onderwijs en leren 

 Actualiseren visie op pedagogisch handelen, gedrag en veiligheid 

 Invoeren nieuwe methode voor Engels (“Join it”) 

c. Domein Zorg & begeleiding 

 Invoeren PlanB2 (volgen van afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen) 

 Versterken systeem van zorg en ondersteuning; helder samenwerken en communiceren  

d. Organisatie en management 

 Versterken communicatie met ouders en vergroten betrokkenheid met omgeving 

 Onderzoek naar invoeren continurooster 

e. Team en persoonlijke ontwikkeling 

 Versterken didactisch handelen en leerkrachtgedrag 
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 6.2  Is onze school een goede school?  
 In deze schoolgids hebben we onze doelstelling en accenten aangegeven, maar ook ons schoollied draagt 

die boodschap uit:  

  

“DE DRIFT” IS VEEL MEER DAN EEN SCHOOL EEN 
BASIS, VEILIG, STERK”   

  

In onderstaand kader leggen we uit wat onze missie is.  

  

  

Een BASIS, VEILIG en STERK  

  

BASIS  

je leert taal  

je leert lezen  

je leert rekenen je leert 

zelfstandig te werken   

er wordt een fundament gelegd voor de toekomst  

  

VEILIG waar je je thuis 

voelt waar ze je serieus 

nemen  

waar je op een prettige manier met elkaar 

omgaat waar je niet gediscrimineerd wordt waar 

je rust en regelmaat hebt  

  

STERK  

je bezit kracht en vaardigheid  

je weet wat je eigen mogelijkheden zijn  je 

bent op je toekomst voorbereid  

  

  

Het schoollied  
  

Onze school heeft een eigen schoollied, uitgebracht op CD. Hierin komt nogmaals duidelijk onze visie 

naar voren. De muziek is van dhr. Henk Lanting en de tekst van dhr. Peter Zwerus. De CD met het 

schoollied is overigens (tegen betaling van € 7,00) op school verkrijgbaar.  

  

couplet 1  het is wel even wennen   

  in zo’n grote nieuwe klas   

  je zoekt je eigen plekje  
                  voor jezelf en voor je jas  
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    je mag nog lekker spelen   

  in groep 1 en in groep 2  

 

   je bent misschien nog klein  

   

  

maar doet al snel aan alles mee  

couplet 2  de eerste letters die je leert  

   schots en scheef en krom    

   stoer fiets je alleen naar school  

   

  

je allereerste som  

   twee jaar na de kleutertijd  

   je hebt je eigen plek  

   met af en toe verkering  

   

  

en een lachend fietsenrek  

refrein  samen spelen, samen leren  

   samen fijn aan het werk  

   samen spelen, samen leren  

   samen fijn aan ‘t werk  

   De Drift is veel meer dan een school  

   

  

een basis, veilig, sterk  

couplet 3  je wereldje wordt groter  

   door alles wat je leert  

   van landen, mensen, dieren  

   

  

wat is goed en wat verkeerd  

   misschien moet jij een beugel  

   je hebt computerles  

   en met muis en al, vlieg je zo  

   

  

door groep 5 en 6  

   

  

refrein  

couplet 4  je heerst over het schoolplein  

   je stem verhef je luid  

   met kop en schouder steek je   

   

  

overal ook bovenuit  

   maar diep van binnen weet je  

   als voor ‘t laatst de schoolbel gaat  

   voor altijd blijft De Drift jouw school  
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 6.3  De kwaliteit  
  

Op teamniveau hebben wij voortdurend zicht op de resultaten en opbrengsten van ons onderwijs en op 

basis van PDCA werken we stelselmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod.  

 

De leerkrachten werken met de klas continu aan het verhogen of verbeteren van de kwaliteit. De meetbare 

opbrengstgegevens worden gebruikt voor het verhogen van de leerlingenprestaties. De leerkracht stelt 

duidelijke doelen voor alle leerlingen en weet wat de leerlingen aan het einde van een periode (ca. 8 weken) 

moet kennen en kunnen. We richten ons daarbij vooral op de resultaten van spelling, rekenen en lezen (de 

zg. basisvaardigheden). Behalve om kennis gaat het ook om creativiteit, motoriek, sociale en emotionele 

ontwikkeling. Deze aspecten worden gevolgd volgens een observatiesysteem. Met deze werkwijze streven 

we gezamenlijk (leerling, leerkracht, team en ouder) naar de kwaliteit van de totale ontwikkeling van de 

kinderen.   

 

Wij houden onszelf ook voortdurend scherp en bewaken onze deskundigheid: 

• We volgen nascholingscursussen zorgen ervoor dat wij “bij de tijd” blijven.  

• We spiegelen en coachen elkaar op onderwijsontwikkelingen.  

• We houden ons persoonlijke bekwaamheidsdossier actueel.   

• We houden frequent klassenbezoeken waar we ieders kwaliteit van lesgeven observeren.  

• De directeur houdt met individuele leerkrachten een functioneringsgesprekken.  

• We organiseren intervisie in verschillende samenstellingen.  

• De kwaliteit en het opleidingsniveau van leerkrachten wordt verhoogd door het benoemen van LB 

functies.  

   

 6.4 Zicht op leerlingontwikkeling  
  

Door de jaren heen volgen we de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling. Naast alle dagelijkse 

observaties en methode gebonden toetsen, maken we ook gebruik van een onafhankelijk 

leerlingvolgsysteem. De resultaten van deze onafhankelijke toetsen worden jaarlijks vergeleken met de 

normen die de inspectie daaraan stelt en we toetsen de resultaten ook aan de hand van onze schooleigen 

normen. Voor de vakgebieden lezen, rekenen en spelling scoren we de afgelopen 3 leerjaren gemiddeld 

boven de inspectienormen en boven de schooleigen normen. De keuze waar de leerlingen na de 

basisschool naar toe gaan wordt door een aantal factoren bepaald. De leerresultaten, werkhouding en de 

belangstelling spelen hierbij een belangrijke rol. De ouders en de leerlingen maken aan de hand van 

adviserende gespreken samen met de groepsleerkrachten een keuze voor een passend vervolgonderwijs.  
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In onderstaande overzichten kunt u de cito eindscores zien en naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen 

de afgelopen jaren zijn gegaan.  

 

 Schooljaar   2014-2015  2015-2016 2016-2017 

Aantal leerlingen  11  14 15 

Ondergrens inspec- 

tie  

534,8  534,9 535 

Schoolscore  536,3  532,8 530,7 

Toezichtskader   Basisarrangement  Basisarrangement  Basisarrangement 

  

Uitstroom VO  

 

                                    2015            2016              2017 

Advies type  

vervolgonderwijs  

Aantal 

leerlingen  

Aantal 

leerlingen  

Aantal 

leerlingen 

Gymnasium        

VWO TTO  1     

VWO  2  1  3 

HAVO  3  6  4 

Groene lyceum       

VMBO TL  4  4  2 

VMBO KB  1  2  3 

VMBO BB    1  3 

PRO       

Totaal  11  14  15 

  

Externe kwaliteitsbewaking  
  

De school wordt door diverse externe organisaties geïnspecteerd. Een aantal hiervan betreft de 

veiligheid (GGD, Arbo-dienst, brandweer, speeltoestellen). Daarop gaan we in dit kader niet in.   

  

De externe controle op de kwaliteit van het gegeven onderwijs wordt gedaan door de 

Onderwijsinspectie.   

  

De Onderwijsinspectie bepaalt jaarlijks aan de hand van o.a. de uitslagen van de Centrale  

Eindtoetsbasisonderwijs (voorheen CITO Eindtoets) en de toetsen uit het leerlingvolgsysteem of een 

school bezocht moet worden. Eens in de vier jaar wordt een school zeker bezocht. De verslagen van de 

schoolbezoeken zijn openbaar en zijn te vinden op de website van de Onderwijsinspectie    
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(www.onderwijsinspectie.nl ).  

Het laatste onderzoek dateert van februari 2014.  

De inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd betreffende naleving van wettelijke 

voorschriften.  

Conclusie  

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Drift op orde is. Uit onderzoek is 

gebleken dat de school geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school 

toegekende basisarrangement gehandhaafd. De Drift loopt geen risico’s en krijgt het vertrouwen van de 

inspectie!  

  

  

  

 6.5  Uw mening  
  

Wij blijven echter ook de mening van de 

ouders ten aanzien van het onderwijs, zoals 

dat dagelijks op De Drift wordt gegeven, erg 

belangrijk vinden. Wij houden ouderenquetes. 

Ook in schooljaar 2017 – 2018 houden we een 

tevredenheidsenquete onder de ouders. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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  7. Gemeenschappelijke informatie     

  

In dit hoofdstuk vindt u allerlei praktische informatie, met verschillende gegevens; het “spoorboekje”. 

Er zijn echter wijzigingen mogelijk, via het ouderbulletin wordt u daarom op de hoogte gehouden van de 

actuele informatie. De data zijn opgenomen in het jaarrooster.  

   

 7.1  De schooltijden   
  

De Drift start de lessen om 8.30 uur en eindigt de ochtendlestijd om 12.00 uur. 's Middags start de 

school om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Om de lessen op tijd te laten beginnen gaat de eerste 

zoemer om 8.25 uur en respectievelijk 13.25 uur. Onderwijstijd is kostbaar; later binnenkomen en / of 

de les verstoren, beperken we zoveel mogelijk.   

De groepen 1 en 2 hebben vrij op de maandag- en vrijdagmiddag. Groep 3 en 4 genieten ook nog van een 

extra vrije middag, te weten de vrijdagmiddag. De leerlingen van alle groepen hebben vrij op 

woensdagmiddag, maar gaan op woensdagmorgen tot 12.30 uur naar school.   

  

 7.2  Aanvang schooldag  
  

Voor alle kinderen gaat de school ‘s morgens open vanaf 8.20 uur en ‘s middags vanaf 13.20 uur. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 blijven op het schoolplein, waar de “pleinwacht” een oogje in het zeil houdt. 

Alleen bij slecht weer kunnen de kinderen vóór schooltijd in de klas. Wilt u uw kind bij slecht weer niet 

te vroeg naar school laten gaan? De kinderen van groep 1 en 2 mogen door de ouders naar het lokaal 

worden gebracht.   

  

Toezicht op de speelplaats  
Bovenstaand artikel over aanvang schooldag geeft duidelijk aan wat de afspraken zijn. De praktijk blijkt 

echter vaak anders te zijn. Kinderen gaan erg vroeg naar school; de één wil graag nog een partijtje 

voetballen, de ander moet vroeg naar school omdat ouders voor het werk moeten vertrekken.  

We willen duidelijk maken dat het toezicht op het plein daarom niet toeneemt. Kinderen die erg vroeg op 

het plein arriveren, betreden het plein op eigen risico. Het officiële tijdstip waarop de 

verantwoordelijkheid van het toezicht begint is het moment waarop de school opengaat. Dat is dus om 

08.20 uur en om 13.20 uur. De verantwoordelijkheid houdt op als de school dicht gaat. Dat is aan het 

einde van de lessen om 12.00 uur en 15.30 uur. De leerkrachten zijn niet aansprakelijk en schieten niet 

tekort in de zorgplicht als leerlingen voor de afgesproken tijden op het schoolplein vertoeven en zich 

dan een vervelende situatie voordoet, onrechtmatig gedrag van leerlingen wordt gesignaleerd of een 

ongeluk wordt veroorzaakt.  

Kleuters mogen in de klas worden gebracht. Het beste is om na het boekje lezen, afscheid te nemen. Het 

is van belang voor de groep kinderen dat ze om 8.30 uur en 13.30 uur rustig en ongestoord met de les 

kunnen beginnen. Er wordt daarom afscheid genomen bij de stoel, die in de kring staat. Kleuters moeten 

niet door ouders worden uitgenodigd mee naar de buitendeur of naar het raam te lopen.  
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 7.3  Bereikbaarheid  
  

Natuurlijk zijn we telefonisch bereikbaar (0592-501480). We verzoeken u echter wel zoveel mogelijk in 

de pauze of vóór of na schooltijd te bellen. Als er vragen zijn, kom dan gerust even langs na schooltijd. 

Er kan altijd, indien u dit nodig vindt, een afspraak voor een gesprek worden gemaakt.  

  

 7.4  Vakanties  
  

In het schooljaar 2076/2018 zijn de volgende vakanties vastgelegd:  

 Vakanties en vrije dagen  

2017-2018  

Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  23-10-2017  27-10-2017  

Kerstvakantie  25-12-2017  05-01-2018  

Voorjaarsvakantie  26-02-2018  02-03-2018  

Pasen  30-03-2018  02-04-2018  

Meivakantie  27-04-2018  11-05-2018  

   

   Pinkstervakantie  21-05-2018  21-05-2018  

Zomervakantie  23-07-2018  31-08-2018  

  

  

Vrije dagen  datum  

Roldermarkt   

Studiemiddag team 

Studiedag team 

12-09-2017  

19-09-2017 

27-09-2017 

  

 Vrijdagmiddag voor Kerst  23-12-2017  

Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 20-07-2018 
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 7.5  Fruit eten  
  

De naam zegt het al: FRUIT eten. Op onze school wordt in alle groepen gezamenlijk fruit gegeten en een 

beker drinken genuttigd in het lokaal, van ongeveer 10.05 tot 10.15 uur. Daarna volgt direct de pauze. De 

kinderen nemen nu de rust om iets te eten en te drinken. Daarnaast is het gezamenlijke eetmoment een 

sterk sociaal gebeuren. Wekelijks wordt hier 50 minuten lestijd besteed aan het gezamenlijk, gezellig en 

gezond eten. Kinderen kunnen tijdens het fruiteten het meegebrachte fruit of broodje nuttigen. Het is 

ook niet de bedoeling dat koolzuurhoudende dranken worden meegenomen! Gezondheid staat voorop, het 

eetmoment is geen ontbijt of voortzetting van het ontbijt. Koek en snoep is bij ons niet toegestaan.  

Wilt u a.u.b. bij de kleuters duidelijk de naam op de bekers, fruitbakje en tas zetten? En ..... geeft u uw 

kind een hoeveelheid mee die het werkelijk op kan?  

  

 7.6  Pauze  
  

Deze is dagelijks van 10.15 tot 10.30 uur, met uitzondering van de woensdag. Vanwege het gymrooster is 

de pauze op woensdag vervroegd van 10.00 uur tot 10.15 uur. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. 

In de pauze mogen de kinderen op het schoolplein, in de zandvlakte en op het trapveldje spelen. Er kan 

op het trapveldje gevoetbald worden. Ook is een balspel op het plein heel gezellig. Voetballen moeten we 

om veiligheidsredenen op het plein echter verbieden. Bij slechte weersomstandigheden, vooral regen, 

kan er niet op het speelveld en in de zandbak worden gespeeld. Als spelen in de zandbak en op het 

trapveldje verboden is, staat de vlag uit. De vlag is voor de kinderen duidelijk opgesteld aan het einde 

van het plein.   

  

 7.7  Bewegingsonderwijs  
  

De kleuters  
De kinderen van groep 1 en 2 gaan elke dag naar het speellokaal voor spel of gymnastiek. Bij goed weer 

wordt dit vervangen door buitenspel. De kinderen dragen eenvoudige (door u van hun naam voorziene) 

ritmiek- of gymschoenen, voorzien van een (niet-zwarte!) ribbelzool. Bij voorkeur graag schoenen die 

voorzien zijn van klittenband of zogenaamde instapschoenen. Zo kunnen de kleuters langer bezig zijn 
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met bewegingsonderwijs en gaat er niet te veel tijd verloren met het veters strikken. De schoenen 

blijven in een tas op school bewaard.   

  

Andere groepen  
De overige groepen gymnastieken in de sportzaal van “Het Markehuis” of bij goed weer op de 

sportvelden. Deze kinderen moeten een gymtas meenemen naar school. In de tas moet gymkleding en 

gymschoenen aanwezig zijn. Daarnaast ook een handdoek meenemen, nodig voor na het douchen. Als de 

leerling geen gymtas heeft kan er niet deelgenomen worden aan de gymles. De leerling heeft dan nl. ook 

geen gymschoenen en dat levert gevaar op tijdens de gymles. De klas draagt nl. allemaal schoenen 

(voorschrift GGD). We hopen dan ook dat u samen met uw kind attent wilt zijn op de inhoud van de 

gymtas en het tijdstip waarop de tas mee moet naar school. De beweging is voor het kind nl. van groot 

belang. Het gymrooster wordt aan de start van een nieuw schooljaar vermeld in het ouderbulletin.  

De groepen 3 t/m 8 ontvangen op woensdagochtend de gymles van mw. Marcia den Hartog. Zij vervangt 

mw. Nelleke Ensing dit schooljaar als vakleerkracht bewegingsonderwijs. De andere gymles op het 

rooster wordt door de eigen groepsleerkracht gegeven.   

  

Motorische Remedial Teaching (MRT)  
De vakleerkracht gymnastiek mw. Nelleke Ensing besteedt wekelijks het laatste moment van de ochtend 

aan Motorische Remedial Teaching (zie hoofdstuk 4.4).  

   

Opleiding Vakbekwaam Bewegingsonderwijs  
Per 1 augustus 2001 is de bevoegdheidsregeling voor het vak bewegingsonderwijs voor het primair 

onderwijs veranderd. Afgestudeerden van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) die na 1 augustus 

2001 hun studie zijn begonnen, zijn alleen bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen in de groepen 1 

en 2. Om bewegingsonderwijs te mogen geven in de groepen 3 t/m 8 moeten leraren een aparte 

bevoegdheid halen. Bijna alle  leerkrachten van het team van De Drift zijn in het bezit van de vereiste 

diploma’s Vakbekwaam Bewegingsonderwijs.  

  

Andere sportactiviteiten   
Ieder jaar organiseert de oudervereniging en het team een sportdag voor de kinderen van groep 1 t/m 8 

op het sportterrein van De Pol. Daarnaast nemen de kinderen van groep 7/8 deel aan het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi. Nadere informatie over de sportactiviteiten volgt in het ouderbulletin.   

  

 7.8  Op de fiets of met de auto naar school  
  

Bij de school beschikken we over twee fietsenhokken (fietsenstalling A t/m D, 

zie tekening hiernaast). In het fietsenhok moeten de fietsen uitsluitend in of 

voor de rekken worden geplaatst. Voor minder schade aan de fiets en om het 

nog overzichtelijker te maken worden beide stallingen aan het 

begin van het schooljaar ingedeeld naar groep, afhankelijk van 

groepsgrootte. Het stallen van de fiets bij het schoolgebouw is 

voor ieders eigen risico. De leerkrachten kunnen niet 

 Fietsenstalling A   

 
Fietsenstalling B  

SGO  

huisje   
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aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van fietsen tijdens de 

schooluren.   
  

  

De route naar school is over de weg en niet via 

de inrit, tuin of achterzijde van “ het 

Markehuis”. Dit is nl. voor zowel de gebruikers 

van “het Markehuis” als de 

verkeersbewegingen op de parkeerplaats bij 

de school erg gevaarlijk.  

  

Voor veel ouders is het een bron van ergernis 

en zorg: de verkeerssituatie bij school als de 

school in- en uitgaat. Een kant en klare 

oplossing hiervoor bestaat echter nog niet. 

Daarom wordt de volgende aanpak gehanteerd 

teneinde de situatie veiliger te maken: komt u 

na 12.00 of 15.30 uur met de auto kinderen halen en de school is al uit, parkeert u dan uw auto vooraan  

bij “Het Markehuis” en leg de laatste meters lopend af. Op die manier wordt voorkomen dat kinderen te 

voet of per fiets auto’s tegenkomen op de nauwe toevoerweg naar school. Dit is een stuk veiliger voor 

iedereen!   

  

Op het plein is er voldoende ruimte en zijn er meerdere bankjes voor de wachtende ouder.  

  

De werkgroep Verkeersveiligheid houdt zich ook bezig met de verkeerssituatie rondom de school en wil 

een zo groot mogelijke veiligheid bevorderen. Heeft u opmerkingen of suggesties, dan kunt u zich 

richten tot mw, mw. Hester Dilling, mw. Janet Scheiberlich, mw. Karola Mars, Natascha Veen en Geja 

Oeben, de verkeersouders van onze school.  

  

 7.9  Regels op de basisschool De Drift   
  

Schoolregels is altijd een lastig onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren positief met 

elkaar om te gaan. Dit betekent dat wij op school juist graag aandacht willen besteden aan het gedrag 

dat wij graag willen zien, ‘gewenst gedrag’ noemen wij dat. Wanneer er dingen gebeuren die niet passend 

zijn bij het gewenste gedrag, is iedereen van nature geneigd daar iets van te zeggen. Wij streven ernaar 

om ook op deze momenten juist het gewenste gedrag te benoemen. Dat betekent dat wij proberen het 

woordje niet te vermijden. Niet slaan, Niet schoppen, Niet zo zitten te kletsen staat allemaal negatief 

geformuleerd. Vaak is het ook nog eens zo dat het woordje niet onbewust niet eens word opgeslagen en 

kinderen slaan alleen het ‘werkwoord’ op. Dit betekent dat de boodschap niet over komt zoals je het 

bedoeld. Daarnaast is het ook nog eens zo dat kinderen op deze manier niet te horen krijgen wat ze wél 

zouden moeten doen.   

Wanneer wij spreken over regels op school, dan hebben we het in de groepen vooral over normen en 

waarden. Waar staan wij voor en wat willen we uitstralen?  Hoe vinden wij dat we met elkaar om zouden 

moeten gaan? Maar ook hoe gaan we met elkaars spullen om? Op deze manier zullen wij elk jaar aan het 
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begin van het schooljaar aandacht besteden aan het formuleren van de normen en waarden van de groep. 

Kinderen worden op deze manier mede-eigenaar van de normen en waarden en zullen zich ook meer 

verantwoordelijk voelen. Naast het van nature voelen van de verantwoordelijkheid, worden de kinderen 

er ook verantwoordelijk voor gemaakt.   

Om met de kinderen in gesprek te 

kunnen gaan over de normen en waarden 

van de groep is het van groot belang om 

als team te weten waar je voor staat. 

Wij zijn daarover veelvuldig met elkaar 

in gesprek geweest. Dit heeft geleid tot 

een aantal belangrijke kernwaarden.   

  

De kernwaarden die wij al team met 

elkaar hebben vormgeven, zullen een 

belangrijk basis zijn voor het formuleren  

van de normen en waarden van de groep.  

Wanneer de kinderen zich prettig, veilig 

en geaccepteerd voelen en er heerst een 

goede sfeer, dan past kom je tot leren!  

We hebben niet een vaste lijst met 

regels. In plaats daarvan werken met een drietal kapstokregels. Deze kapstokregels vormen de basis voor 

de groepsregels die de leerlingen bij de start van het schooljaar opstellen. De basis van onze schoolregels 

(ook wel kapstokregels) zijn de volgende:  

  

 Wij zorgen voor elkaar  

 Wij gaan respectvol met elkaar om  

 Wij gaan respectvol met spullen en onze omgeving om  

  

Door de leerlingen zelf de groepsregels te laten opstellen, worden zij de eigenaar van de regels. Ze 

voelen zich meer betrokken en voelen de verantwoordelijkheid om zich ook aan de regels te gaan houden. 

Wanneer leerlingen zelf geformuleerde groepsregels opstellen, wordt er gewerkt aan belangrijke 

groepskenmerken die een positief effect hebben op het sociaalpedagogisch klimaat.  

  

Zelf geformuleerde groepsregels stimuleren;  

- De groepsverantwoordelijkheid  

- Het wederzijds respect  

- De samenwerkingsvaardigheden  

- De besluitvorming  

- Het oplossen van problemen  
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7.10 Calamiteiten en Veiligheid  
  

Brandveiligheid   
Onze school heeft een gebruikersvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening. In de 

gebruikersvergunning zijn voorwaarden opgenomen voor een brandveilig gebruik van het schoolgebouw.  

Voorwaarden van onze gebruikersvergunning zijn zoals:   
• de jaarlijkse controle van de kleine blusmiddelen; brandslanghaspels en handblussers  

• het snel en veilig kunnen verlaten van het gebouw  

• het aantal voorgeschreven nooduitgangen  

• de deurbreedtes  

• de draairichtingen  

• de aanwezige noodverlichting  

• de vluchtroutes  

• de EHBO posten  

• het maximum aantal personen in een ruimte dat is toegestaan  

• een omschrijving van de ruimtes volgens bouwbesluit  

• de versieringen en stoffering  

 

BHV (bedrijfshulpverlening) 

Onze BHV’er zijn meester Guido, juf Agnes, juf Inge en juf Gitte. Er wordt een logboek bijgehouden 

met daarin onder meer een registratie van de keuringen van installaties en data waarop 

ontruimingsoefeningen zijn gehouden.   

  

Weeralarm  
In een enkel geval komt de veiligheid op school in het gedrag bijvoorbeeld door slechte 

weersomstandigheden. Als stichting hebben wij daarom richtlijnen opgesteld t.a.v. gestelde 

weeralarmen.  

Stichting PrimAH heeft de volgende richtlijn voor lokaal weeralarmen: 

• Code Groen/Geel: scholen zijn open en draaien het reguliere rooster. 

• Code Oranje: scholen zijn open, maar lessen kunnen vervallen. Ouders zijn geoorloofd kinderen 

thuis te houden. 

• Code Rood: De school gaat dicht, lessen vervallen. Wij informeren ouders voor 7:30 uur via mail, 

telefoon of ouderportal.  

 

Ontstaat gedurende de schooldag een weeralarm Code Rood, dan blijven de leerlingen tot nader orde op 

school. De kinderen gaan niet zelfstandig naar huis. Ook dan worden ouders geïnformeerd over de 

ontstane situatie. 
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7.11 Huiswerk  
  

Vanaf groep 4 kunnen kinderen huiswerk mee naar huis krijgen. Vaak gaat het om dicteewoordjes, een 

proefwerk voor aardrijkskunde of geschiedenis. Maar ook kan een leerling huiswerk krijgen om bepaalde 

achterstanden weg te werken. Dit laatste gebeurt in overleg met ouders. Het huiswerkprotocol staat 

vermeld op de website.  

  

7.12 Verjaardagen  
  

Als een kind jarig is, kan er getrakteerd worden. Er mag dan ook langs de andere groepen worden 

gegaan, zodat er gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten. De ouders van de kinderen uit 

groep 1 en 2 mogen aanwezig zijn bij de verjaardagviering in de klas.   

  

De Drift wil gezond eten graag bevorderen. Tijdens een traktatie van een jarige leerling gaat de 

voorkeur uit naar ‘verstandig’ snoep (popcorn, zoute sticks, rijstwafel, een soepstengel) of een gezonde 

traktatie. Fijn om te weten voor mamma’s en pappa’s zonder tijd, geduld of creativiteit: een 

ingewikkelde, tijdrovende, fraaie en dure traktatie wordt niet verwacht. Voor de meeste kinderen is het 

trakteren zelf al een feest.   

We menen dat het niet goed is de verjaardag van een kleuter die vier jaar wordt reeds op school te 

vieren. Uw kind komt dan volop in de belangstelling te staan, wat erg onprettig kan zijn en nadelig kan 

werken op aanpassing binnen de groep. Wij adviseren de vierde verjaardag tegelijk met het afscheid op 

de peuterspeelzaal of het kinderopvangverblijf te vieren.   

  

De kleuters mogen voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma iets eenvoudigs maken op school. Wilt 

u ons dergelijke gebeurtenissen wel even van tevoren aankondigen? Als er namelijk één kind iets zegt 

over een jarige opa, dan zijn er soms ineens wel tien opa’s jarig ...!  

  

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden soms op school aan vriendjes en vriendinnetjes 

uitgedeeld. Wij zouden u vriendelijk willen vragen dat niet te doen: het is vaak voor andere kinderen, die 

niet worden uitgenodigd, heel sneu!  

  

Ook de juffen en meesters vieren hun verjaardag met de eigen klas. Iedere leerling uit de groep neemt 

enige dagen vóór de verjaardag van hun meester of juf  € 0,50 mee naar school; hiervan wordt door een 

teamlid of (in de bovenbouw) een groepje leerlingen een gezamenlijk cadeau gekocht. Het wordt niet op 

prijs gesteld dat kinderen dan nog zelf een cadeau meenemen. Natuurlijk mag er altijd iets leuks worden 

gemaakt (b.v. een tekening).   

  

7.13 De Bibliotheek op School  
  

Met ingang van schooljaar 2015-2016 hebben wij op school ‘de Bibliotheek op School’.   

Dit is een vervanger van de bibliobus voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Op verschillende 

scholen in Nederland hebben ze op de scholen de een bibliotheek ingericht ter vervanging van de 
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bibliobus. Het is een schoolbibliotheek in samenwerking met Biblionet Drenthe. De kinderen kunnen er 

middels een soort gelijk uitleensysteem als bij de centrale bibliotheek, boeken lenen. Het 

boekenbestand wordt een aantal keren per schooljaar ververst. Het geeft ons de mogelijkheid om het 

lezen flink te blijven stimuleren bij onze kinderen.  

  

7.14 Rapporten en oudergesprekken 
  

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze ouders. Het is belangrijk dat zij op de hoogte 

zijn van de ontwikkeling die hun kind op school doormaakt en dat zij ons op de hoogte houden van 

ontwikkelingen thuis. We zijn toegankelijk en zichtbaar, zodat we de korte lijntjes tussen leerkracht en 

ouders bevorderen. Kleine dingen die van belang zijn om te delen omtrent een leerling verlopen dan 

makkelijker.  We hebben door het schooljaar heen een vast aantal momenten waarop we de ouders 

uitnodigen voor een contactgesprek met de groepsleerkracht. De duur van het contactgesprek is in 

principe 15 min. Mocht tijdens het gesprek blijken dat er behoefte is aan een vervolggesprek kan 

daarvoor een aparte afspraak gemaakt worden.  

  

Start schooljaar  
In deze fase (tot aan de herfstvakantie) voeren wij de oudergesprekken met als uitgangspunt de ouder 

te laten vertellen over het kind, de zogenoemde ‘omgekeerde oudergesprekken’. Aan de ouders wordt 

van te voren gevraagd om een gesprekswijzer in te vullen. Op dit formulier kunnen de ouders aangeven 

waar de leerkracht rekening mee moet houden in de begeleiding van hun kind. De nadruk ligt in dit 

gesprek op een beeld schetsen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.   

Het uitgangspunt is dat de leerkracht alle ouders aan het begin van het schooljaar ziet, zodat een goede 

start zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.  

  

Februari  
In februari worden de ouders voor de tweede keer uitgenodigd voor een contactgesprek. De inhoud van 

het gesprek zal met name gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling van het kind en wat wij als school doen om 

het kind zo goed mogelijk te begeleiden. De basis voor het gesprek is het gespreksformulier. Daarop worden de 

gesprekspunten t.a.v. de cognitieve ontwikkeling beschreven. Tijdens het contactmoment wordt het rapport 

met ouders besproken. Op deze manier kan de leerkracht het rapport toelichten en hopen we dat ouders 

de informatie van het rapport beter begrijpen en op de juiste manier interpreteren.   

Nadien krijgt de leerlingen aan het eind van de schoolweek het rapport uitgereikt.  

 

Juni  
In juni hebben wij een derde contactmoment voor de ouders georganiseerd. Dit contactmoment heeft 

echter een facultatief karakter. Ouders krijgen voorafgaand aan dit contactmoment het leerling-

rapport uitgereikt via de kinderen. Mocht er naar aanleiding van dit rapport behoefte zijn aan een 

gesprek met de leerkracht dat kunnen ouders zich daarvoor aanmelden. Wanneer er geen 

bijzonderheden zijn  

m.b.t. resultaten en de overgang naar de volgende groep, hoeft hier geen gebruik van gemaakt te worden.  
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Facultatieve gesprekken 

In september, februari en juni nodigen wij u uit voor een oudergesprek. In de tussenliggende periode 

kunnen ook ouders vragen om een gesprek.  

 

7.15 Gevonden voorwerpen  
  

Kinderen blijken, zoals u vast wel heeft ervaren, ware kunstenaars te zijn in het kwijtraken van allerlei 

spullen die ze naar school hebben meegebracht. Daarom is het dringend gewenst dat u alle (waardevolle) 

voorwerpen/kleding die uw kind meeneemt naar school, voorziet van haar/zijn naam. Dat voorkomt 

zoekraken en verdriet bij kinderen. Raakt u desondanks iets kwijt, komt u dan eens kijken bij de 

“gevonden voorwerpen-bak” In het portaal bij de hoofdingang staat een bak met gevonden voorwerpen. 

We bewaren de inhoud enige tijd.   

  

7.16 Speelgoedmiddag  
  

De eerste dinsdagmiddag van de maand mogen de kinderen van groep 1 en 2 eigen speelgoed meenemen; 

het hoeft echter niet! Op andere dagen liever geen speelgoed meegeven, met uitzondering van de 

verjaardagen.  

  

7.17 De speelplaats  
  

Veiligheid  
Onze speeltoestellen worden gecontroleerd op basis van de “richtlijnen en besluit veiligheid”.  

 De basisschool De Drift is in het bezit van een prachtige speelplaats. De buitenspeelplaats zoals die nu 

door de kinderen wordt gebruikt willen we veilig houden, daarom moet er regelmatig onderzoek verricht 

worden, zodat gevaarlijke situaties op tijd kunnen worden gesignaleerd en kunnen worden aangepakt. De 

gemeente Aa en Hunze heeft een eigen speelvoorzieningenbeleid. Medewerkers onderzoeken de 

speelplaats regelmatig en dragen zorg voor de uitvoering van de veiligheid. De projectgroep van de 

gemeente zorgt voor de nodige renovaties, zodat alle speelvoorzieningen die aanwezig zijn rondom de 

school voldoen aan de wettelijke normen.  

  

Aansprakelijkheid  
Als een kind een ongeval met een speeltoestel krijgt, zullen we naar de oorzaak gaan zoeken. Als school 

moeten wij er dus voor zorgen dat de speeltoestellen veilig zijn. Veilig betekent niet dat er nooit 

ongevallen met een speeltoestel kunnen gebeuren. Een ongeluk gebeurt plotseling en niemand heeft er 

echt schuld aan. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat bij een val een tand verliest. De geneeskundige hulp 

en medicijnen worden in bijna alle situaties vergoed door de particuliere ziektekostenverzekering. Maar 

extra kosten, zoals vervoer, protheses en dergelijke worden niet altijd vergoed. Daarom is voor alle 

kinderen een ongevallenverzekering afgesloten (zie ook hoofdstuk 6.10 van deze gids). De verzekering 

dekt ongevallen die verzekerden overkomen tijdens o.a. het verblijf op de buitenspeelplaats.   
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De leerkrachten zijn tijdens de schooluren verantwoordelijk voor de kinderen. Wanneer de kinderen na 

schooltijd gebruik maken van de speelplaats, dan bent u als ouder verantwoordelijk.  

 

7.18 Het naar de wc moeten tijdens de les  
  

Als kinderen om half negen met de les beginnen volgt direct uitleg en instructie. Het moment waarop elk 

kind geconcentreerd naar de leerkracht moet luisteren en actief betrokken moet zijn. In elke groep 

duurt de instructie ongeveer drie kwartier, dus tot 9.15 uur. Later op de dag komen wederom korte 

instructiemomenten aan de orde, die de leerkracht duidelijk aangeeft en ook kenbaar maakt aan de 

groep dat iedereen of een deelgroep actief betrokken moet zijn. Op die momenten kan een kind absoluut 

niet naar het toilet. Hij/zij mist de belangrijke instructie, kan de les niet aanvangen en heeft opnieuw 

uitleg van de leerkracht nodig. Terwijl die leerkracht na het instructiemoment met leerlingen individueel 

aan de slag moet. De leerling kan tijdens het zelfstandig werken van de oefenstof gerust het toilet 

bezoeken. De instructietijd aan het begin van de ochtend is natuurlijk bewust gekozen, kinderen zijn dan 

nog erg geconcentreerd en niet vermoeid. We verwachten dan ook van ouders dat hun kind voordat het ’s 

ochtends en ’s middags naar school gaat, thuis naar het toilet gaat. Dit voorkomt dat kinderen direct aan 

het begin van de les naar de wc moeten. Ook is de pauze bedoeld om van het toilet gebruik te maken, 

zodat om half 11 wederom actief met de groep of deelgroepje gestart kan worden.  

  

7.19 Mobieltjes op school  
  

De school heeft telefoon en is altijd bereikbaar. We willen geen mobiel verkeer op school, tenzij ouders 

en het kind daar een gegronde reden voor hebben. Met de leerkracht wordt de uitzonderingssituatie dan 

besproken. Het mee naar school nemen van dergelijke kostbare apparaten levert vaak problemen op. Het 

gebruik en de zorg kan allerlei vervelende situaties veroorzaken, waarmee de leerkracht niet belast kan 

worden (opbergen, diefstal, kapot gaan e.d.).  

  

Wij hanteren op dit moment het beleid dat mobiele telefoons niet toegestaan zijn. Echter zien wij ook 

dat het voor de kinderen die van school naar huis fietsen naar de buitendorpen soms wenselijk is om 

toch een telefoon bij zich te hebben. Veiligheid staat daarbij weer voorop.   

  

Afspraken:  

De kinderen hebben bij ons op school géén mobiele telefoon ( MP3 o.i.d.) mee naar school, tenzij 

daarover tussen ouders en school specifieke afspraken zijn gemaakt.   

- Wanneer ouders het noodzakelijk achten dat hun kind een mobiele telefoon bij zich moet 

hebben,  (Bijvoorbeeld kinderen die een lange afstand afleggen van school naar huis en andersom, 

of na schooltijd meteen gaan sporten, naar muziekschool gaan etc.) maken zij daarvoor met 

school specifiek een afspraak.   

- Ouders, kind en school vullen daarvoor een afsprakenformulier in. In dit formulier staat vermeld 

onder welke afspraken het meenemen van een mobiele telefoon voor deze leerling is toegestaan.   
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7.20 Voorschoolse- Tussenschoolse- en Naschoolse Opvang   
  

Vanaf maart 2015 verzorgt Bij Ot & Sien de Tussenschoolse opvang voor OBS De Drift. Naast de lunch 

krijgen kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Bij Ot en Sien biedt keuze mogelijkheden, maar 

laten hen zoveel mogelijk buiten spelen. Dit zodat de kinderen een frisse neus kunnen halen en de nodige 

lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven de kinderen binnen waar ze bijvoorbeeld een 

spelletje spelen of fijn kunnen knutselen.  

De kinderen worden van school opgehaald en weer bij naar school gebracht. Bij voorkeur gaan de 

kinderen met de fiets. (vanaf groep 4) De begeleiders en de kinderen fietsen met opvallende hesjes 

door het verkeer. Bij slecht weer is er een mogelijkheid dat de kinderen met de auto gehaald en 

gebracht worden.   

  

Naast de tussenschoolse opvang verzorgt Bij Ot & Sien ook de Buitenschoolse opvang. En eventueel de 

voorschoolse opvang. De kinderen worden in dit geval door de begeleiders van Bij Ot & Sien naar school 

gebracht.   

  

Kijk voor meer informatie op www.bijotensien.nl  

  

  

  

  

  

  

7.21 Schoolreizen en andere (buitenschoolse) activiteiten  
  

Voor ons als team telt het werken op school als belangrijkste bezigheid. Maar er zijn daarnaast nog een 

aantal activiteiten waar we met genoegen aan meedoen.   

  

De leerlingen doen jaarlijks mee aan schoolsportactiviteiten, zoals het schoolvoetbaltoernooi. Jaarlijks 

worden er vele verschillende sporttoernooien voor basisschoolleerlingen gehouden. We kunnen echter 

niet aan elke sport en/of toernooi deelnemen. In de oudervereniging zijn daarom vaste afspraken 

gemaakt over deelname. Als er in de gemeente Aa en Hunze en/of directe omgeving sporttoernooien 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden georganiseerd van sporten die in deze gemeente in 

clubverband of in de schoolkring Grolloo kunnen worden beoefend, kan er een afvaardiging van leerlingen 

die deze sport beoefenen namens de o.b.s. De Drift deelnemen. De oudervereniging betaalt de 

inschrijfkosten; de overige kosten komen voor rekening van de ouders van de desbetreffende leerlingen.   

  

Naast de sportactiviteiten wordt er tweejaarlijks een feestavond gepresenteerd door de leerlingen. 

Twee jaar geleden stond het feest in het teken van het school- en volksfeest en het 25-jarig bestaan 

van De Drift. Een feestavond stond daarom afgelopen schooljaar weer op de agenda. De eerst volgende 

feestavond staan gepland voor het schooljaar 2016-2017. Er zijn in overleg met team en oudervereniging 

activiteiten zoals een bazar, sinterklaas- en kerstviering. De data worden vermeld in het jaaroverzicht. 

Natuurlijk horen ook - wanneer het weer het toelaat - schaatsactiviteiten in dit rijtje thuis.  

  

http://www.bijotensien.nl/
http://www.bijotensien.nl/
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Ieder jaar komt ook weer de tijd van de schoolreizen: op tijd plannen maken en hopen op mooi weer. De 

groepen 1/2 en 3/4 zoeken voor één dag een bestemming. De groepen 5 en 6 vertoeven twee dagen op 

een camping in de omgeving, die per fiets bereikt kan worden. De kinderen van groep 7 en 8 gaan drie 

dagen gezamenlijk op pad. Het ene jaar wordt een locatie per fiets bezocht en het andere jaar gaan de 

kinderen naar een Waddeneiland. U krijgt te zijner tijd nader bericht over de schoolreizen. De data 

worden vermeld in het jaaroverzicht.   

  

7.22 Toetsenbordvaardigheid  
  

Typtotaal uit Norg verzorgt eens per twee jaar de cursus toetsenbordvaardigheid/tekstverwerken voor 

de kinderen van de groepen 7 en 8. Typtotaal komt wekelijks met een sleurlokaal (= mobiel leslokaal, 

caravan) voorrijden. De leerlingen leren typen volgens het tienvingersysteem blind. Bovendien leren de 

kinderen spelenderwijs omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word. De lessen kunnen worden 

afgesloten met een examen. In het schooljaar 2018-2019 worden de lessen weer aangeboden.  

  

7.23 Inzameling oud papier  
  

Eenmaal per ± 6 weken wordt er oud papier gehaald. In een schooljaar wordt er ongeveer 9 keer oud 

papier ingezameld. De organisatie hiervan is in handen van de oudervereniging. De opbrengst van de 

inzameling van oud papier komt in de kas van de oudervereniging en vormt het grootste deel van de 

inkomsten binnen de begroting. Er worden jaarlijks activiteiten mee gefinancierd die ten goede komen 

aan alle leerlingen, zoals schoolreizen, sinterklaas, de kerstviering e.d.  

We gaan er van uit dat ook dit jaar de ouders weer bereid zijn te helpen met het ophalen van het oud 

papier. We hebben een schema gemaakt van groepjes huizen met daarbij een aantal namen van ouders. 

Bij de indeling van alle ouders zijn groepjes gevormd van minimaal 3 personen. De totale tijdsinvestering 

is dan ongeveer 3 keer één uur.   

 

7.24 Sponsoring op school  
  

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. 

Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids of 

een spandoek bij de sportdag. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een 

schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

 

Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, gebeurt dat zorgvuldig. Sponsoring mag het onderwijsproces 

niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor mag geen misbruik maken van   

onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring kan alleen met instemming van de 

medezeggenschapsraad (MR). Aan het begin van het schooljaar wordt de MR hierin gekend. Het 

sponsorbeleid wordt door de school toegelicht in het schoolplan en in de schoolgids. 

 

 In enkele gevallen is sponsoring uit den boze omdat de onafhankelijkheid van de school niet in het geding 

mag komen. Het spreekt haast vanzelf dat sponsoring meestal gepaard gaat met reclame-uitingen en vanuit 

dat oogpunt gaan we als school uiterst omzichtig met dit onderwerp om. Voor een beslissing over sponsoring 
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dient een breed draagvlak te bestaan, niet alleen binnen de school maar ook bij een ieder die bij de school 

betrokken is. 

  

  

7.25 Website en Facebook  
  

Op onze website is veel informatie van onze school te vinden. De maandelijkse ouderbulletins worden op 

de website gepubliceerd en ook zullen er zo nu en dan publicaties verschijnen van de dingen die wij op 

school doen. Tevens vindt u er een actuele jaarplanning met daarin de belangrijkste data.  

Kijk voor meer informatie op www.obsdedrift.nl  

Daarnaast hebben maken wij gebruik van een Facebookpagina. Via deze Facebookpagina bent u snel op de 

hoogte van onze laatste nieuwtjes weetjes en uitstapjes.   

  

7.25 Privacy 

 
In het kader van privacy vragen we ouders en verzorgers of ze toestemming geven om foto’s van hun 

kind(eren) te mogen publiceren op facebook of op de website (of eventuele andere openbare media). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obsdedrift.nl/
http://www.obsdedrift.nl/

