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School gerelateerde activiteiten 
School gerelateerde activiteiten zijn activiteiten die functioneel zijn en gebaseerd zijn op de doelen die 

De Drift aan het onderwijs stelt. Deelname aan de activiteiten is verplicht voor alle kinderen, tenzij er 
loting plaats moet vinden vanwege prestatieniveau of aantal deelnemers. De kosten voor de 

verschillende activiteiten worden gedragen door de school en/of oudervereniging. Het onderwijsteam 

beslist of onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden een activiteit wel of niet doorgaat. Als 
blijkt dat bij een bepaalde activiteit te weinig ouders kunnen meewerken, zal die activiteit niet 

doorgaan. Het schoolteam of een deel van het team, enkele ouderverenigingsleden, enkele 
medezeggenschapsraadsleden of anderszins werkgroepleden verbonden aan de school hebben de 

verplichting aanwezig te zijn bij de activiteiten, volgens een afgesproken tijdstip. Op onze school 
worden o.a. de volgende schoolgerelateerde activiteiten georganiseerd en/of ondersteund: 

 Bazar 

 Sint 

 Kerst 

 Schaats instructielessen 

 Schaatsevenementen op natuurijs 

 Drents kampioenschappen Schaatsen 

 Feestavond (eens per twee jaar) 

 Pasen 

 Sportdag  

 Schoolvoetbal (groep 8 leerlingen) 

 Bibliotheek bezoeken  

 Kunst- en cultuurprojecten 

 Natuureducatieve projecten 

 Musea 

 Uitstapjes 

 Acties 

 Schoolfeest klein en groot  

 Schoolreizen voor elke groep  (zowel een culturele- als een ontspanningsvoorziening)  

 Zwemmen 

 Excursies in het kader van een project 

 Verkeerseducatieve activiteiten 

 Typevaardigheid 

 4/5 mei lustrum activiteiten 

 Schoolkrant (samenstelling en verspreiding/2x per schooljaar) 

 Oud papier (verspreiding rooster 1x per kalenderjaar) 

 Afscheid groep 8 (formeel/informeel) 



Buitenschoolse activiteiten 

Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten los van het gewone schoolprogramma. De activiteiten 

vinden meestal plaats buiten het schoolgebouw en na schooltijd. De organisatie en verantwoording 
van de activiteiten berust niet bij de school (team), ouderverenging of anderszins een werkgroep. De 

school draagt geen verantwoordelijkheid inzake correspondentie, uitleg, verslaglegging en 
beantwoording. Bij de buitenschoolse activiteiten zijn mensen van het organisatiecomité aanwezig die 

de kinderen begeleiden. Het schoolteam, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad af 

anderszins werkgroepen verbonden aan de school hebben geen verplichting hierbij aanwezig te zijn.  

De Drift heeft een aantal kaders bepaald inzake de buitenschoolse activiteiten waaraan medewerking 
wordt verleend. 

1. De school verstrekt informatie over activiteiten die georganiseerd worden door de 
sportfunctionarissen van de gemeente Aa en Hunze, middels email. Kopij dient daarvoor op tijd te 

worden aangeleverd (voor de 25ste van elke maand).  
 

2. Als er in de gemeente Aa en Hunze en/of directe omgeving sporttoernooien voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd worden georganiseerd van sporten die in onze gemeente in clubverband of in de 
schoolkring Grolloo kunnen worden beoefend, kan er een afvaardiging van leerlingen die deze sport 

beoefenen namens De Drift deelnemen. De oudervereniging betaalt de inschrijfkosten; de overige 
kosten komen voor rekening van de ouders van de desbetreffende leerlingen. Ook is de ouder 

verantwoordelijk voor de organisatie en aanwezigheid tijdens de activiteit.  
 

 

 


