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Voorwoord
Beste ouder/verzorger,
Dit is de Driemastergids 2022-2023 van Kindcentrum Driemaster uit Assen. We hebben onze
Driemastergids geschreven voor huidige en toekomstige ouders. Van deze gids bestaat een
papieren en een digitale versie. Bij deze gids hoort ook nog een activiteitenkalender die elk jaar
aan alle ouders wordt uitgereikt. Daarnaast is er een algemene Plateaugids. Deze vindt u op de
website van Plateau, www.plateau-assen.nl
Wat staat er in de Plateaugids?
In de Plateaugids staat informatie over hoe de kindcentra van Plateau zaken regelen. Daarnaast
bevat het zaken omtrent wet- en regelgeving.
Wat staat er in onze Driemastergids?
In deze gids vindt u specifieke informatie over ons kindcentrum.
De gids die u nu leest is de Driemastergids.
“Wat we willen bereiken”, staat in hoofdstuk 1 en 2. Daar kunt u ook lezen wat we met onze drie
sterke punten bedoelen.
Fitheid

Kennis
Veiligheid
In hoofdstuk 3 en 4 vertellen we u iets over de wettelijke regelingen en het onderwijs.
Informatie over de samenwerking met ouders, de ouderbetrokkenheid, en verdere praktische
zaken vindt u terug in hoofdstuk 5 en 6.
Tot slot laten we u in hoofdstuk 7 de resultaten van onze school zien.
Hoe kunt u onze Driemastergids het beste lezen?
Het beste kunt u deze gids gebruiken als informatiebron en naslagwerk. Onze Driemastergids is
op de volgende manieren in te zien: Op onze website www.kindcentrum-driemaster.nl en in
papieren versie. Om snel te kunnen vinden wat u zoekt, hebben we de hoofdstukken bij de
inhoudsopgave onderverdeeld in paragrafen. De bladzijdennummers helpen u om de informatie
snel te vinden.
De Driemastergids is geschreven door de directie in overleg met de Medezeggenschapsraad. Het
moet een prettig en goed leesbaar document zijn. Daarom stellen we uw reacties zeer op prijs.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, of iets missen, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet namens de Medezeggenschapsraad, het team en de kinderen van
Kindcentrum Driemaster,
Assen, augustus 2023

Heleen Drent-Tjassens, directeur
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Hoofdstuk 1: De school
1.1 Schoolgegevens
Naam
Straat
Postcode
Telefoon
Website
E-mailadres

:
:
:
:
:
:

Kindcentrum Driemaster
Amstelstraat 14a
9406 TH Assen
0592-820530
www.kindcentrum-driemaster.nl
directie@kindcentrum-driemaster.nl

Ons schoolgebouw

1.2 Team en directie
De dagelijkse leiding berust bij de directeur. Daarnaast werken er 8 leerkrachten, waaronder een
intern begeleider (ib’er) en een aantal specialisten op onze school.
Als onderwijsondersteunend personeel zijn er een onderwijssecretaresse en een conciërge op de
school werkzaam. Ook hebben we een onderwijsassistent, die een aantal uur per week op school
aanwezig is. Voor het vak lichamelijke oefening zijn twee vakleerkrachten aangesteld. De
vakleerkracht geeft ook twee keer in de week gymles aan onze kleuters. Daar zijn we trots op.
Tevens kan de school beschikken over de jeugdarts, de orthopedagoog, de
(school)maatschappelijk werker en de logopedist.
1.3 Stagiaires
Naast de hierboven genoemde mensen zijn er ook regelmatig stagiaires en LIO’ers (leraren in
opleiding) op onze school aanwezig. De studenten die op onze school stage komen lopen zijn
afkomstig van Stenden Hogeschool Drenthe (Pabo) en/of de Hanzehogeschool Groningen.
1.4 Situering
Kindcentrum Driemaster staat centraal in de wijk en maakt deel uit van MFA Pittelo. Een nieuwe
en moderne multifunctionele accommodatie gelegen in een parkachtige omgeving.
MFA Pittelo is gebouwd in 2012. Samen met ckc De Lichtbaak zijn wij gebruikers van dit
prachtige gebouw. Ieder verzorgt zijn eigen onderwijs en samen verzorgen we de kinderopvang
van ons gezamenlijke Kinderopvang Pittelo. In de MFA bevinden zich ook onze speellokalen en
de gymzaal.
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1.5 Schoolgrootte
Kindcentrum Driemaster is een kleine school. Hierdoor is het zowel voor de kinderen als de
ouders heel vertrouwd en overzichtelijk. Dit schooljaar zijn we gestart met ongeveer 90
leerlingen verdeeld over 5 groepen.
1.6 Kindcentrum Driemaster en Plateau Integrale Kindcentra
Kindcentrum Driemaster maakt samen met 12 andere scholen deel uit van Plateau Integrale
Kindcentra. Zie verder de Plateaugids, voor o.a. onze visie en missie van Plateau.
1.7 Doorgaande lijn, samenwerking
Samenwerken is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. De
samenwerkingsdriehoek kind-ouders-school is daarin van essentieel belang.
Om een zo goed mogelijke doorgaande lijn te kunnen bieden en zoveel mogelijk tegemoet te
kunnen komen aan de behoeftes van kinderen en ouders werken we samen met de
kinderopvang en het voortgezet onderwijs. We maken o.a. afspraken over de doorgaande lijn en
ouderparticipatie. Verder stemmen we in het belang van de kinderen en ouders veel zaken op
elkaar af.
Daarnaast heeft de school veel contact met hulpverleningsinstanties als Yorneo, Accare, GGZ.
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Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat
2.1 Algemeen
Kindcentrum Driemaster, dé school met de drie sterke punten.
Fitheid

Kennis

Veiligheid

Kennis
Lezen is de basis voor het opdoen van kennis. Daarom staat kennis op Kindcentrum Driemaster
vooral voor lezen. De school heeft er voor gekozen veel onderwijstijd te besteden aan taalleesonderwijs. De Driemaster heeft een schooleigen dynamisch leesplan, “de Leestoren”
ontwikkeld, waarbij het plezier in lezen voorop staat. De Driemaster heeft op het gebied van
lezen ook veel zelf ontwikkeld, zoals onze “26 boekenkoffers”. Daarnaast hebben we in
samenwerking met de bibliotheek en de Lichtbaak onze Kidsbieb gerealiseerd.
Fitheid
Hoe fitter, hoe slimmer! De Driemaster heeft deelgenomen aan een onderzoek van de RUG.
Daaruit bleek, dat kinderen die meer bewegen, cognitief hogere resultaten behalen. Wij kiezen
op Kindcentrum Driemaster bewust voor een vakleerkracht voor gym, zodat er kwalitatief goede
gymlessen worden gegeven, waarin veel effectief wordt bewogen. De vakleerkracht zorgt door
zijn uitdagende lessen, voor gemotiveerde leerlingen, die plezier in bewegen hebben.
Daarnaast heeft de Driemaster een koppeling gemaakt tussen fitheid en veiligheid, door het
ontwikkelen (en uitvoeren) van halfuursactiviteiten. Hier heeft de school enkele jaren geleden de
Onderwijsprijs Drenthe mee gewonnen.
Onderzoek wijst uit dat: “de motorische ontwikkeling van kleuters aanzienlijk beter verloopt, als zij
gymles krijgen van een vakdocent in vergelijking tot kleuters die gymles krijgen van de eigen leerkracht.
Kleuters die les kregen van een gymleraar, hadden drie maanden voorsprong in hun motorische
ontwikkeling in vergelijking tot kleuters die bewegingsles kregen van hun groepsleerkracht. Een snelle
motorische ontwikkeling is belangrijk, want vanaf 7-jarige leeftijd is een achterstand nog moeilijk in te
halen.
Een goede motorische ontwikkeling is volgens de ontwikkelingspsychologie noodzakelijk om tot optimale
cognitieve prestaties te komen in het verdere leven.”

Door bovenstaande argumenten, het enthousiasme van onze vakleerkrachten
bewegingsonderwijs en onze eigen overtuiging dat dit iets moois voor de kinderen kan
opleveren, zetten we hier op in.
De kinderen uit onze groepen 1 en 2, krijgen, naast de dagelijkse bewegingslessen van de eigen
leerkracht, ook twee keer in de week gymles van de vakleerkracht!
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Veiligheid
Kinderen ontplooien zich het best in een veilige omgeving. Daarom wil de Driemaster vooral een
veilige en geweldloze school zijn. Pesten wordt niet getolereerd. We werken middels een
protocol Sociale Veiligheid en werken vooral in de voorwaardelijke sfeer. We bieden de kinderen
veel structuur en duidelijkheid omtrent wat er van hen verwacht wordt op het gebied van
veiligheid en manier van omgaan met elkaar.
2.2 Visie
Naast onze drie sterke punten hebben we op de Driemaster de volgende visie op kinderen en
leren.
Kinderen willen graag leren.
Op de Driemaster bieden wij deze mogelijkheid door gebruik te
maken van onze drie sterke punten: kennis, fitheid, veiligheid en
door samenwerking en zelfstandigheid.
Deze visie is gebaseerd op de volgende vijf uitgangspunten:
Op onze school:
1. streven we naar een positieve en veilige leer-, werk- en leefomgeving voor kinderen, waar
pesten en geweld niet worden getolereerd.
2. laten we het onderwijs aansluiten bij de behoeften van de leerlingen. Ook bij die
leerlingen die meer aan kunnen of extra hulp nodig hebben op het gebied van
leerstofaanbod en werkhouding.
3. leggen we de nadruk op onderwijs in de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen, doen
we veel aan bewegen. Tevens zorgen we dat ook de andere kwaliteiten en talenten van
kinderen worden ontwikkeld.
4. streven we naar passend onderwijs.
5. stimuleren we kinderen tot actief en coöperatief leren, ontwikkelen we eigenaarschap.
2.3 Missie
De Driemaster leidt zelfbewuste en goed geschoolde kinderen op,
die kunnen samenwerken en zich zelfstandig in de maatschappij
(en dus ook in het vervolgonderwijs) staande kunnen houden.
Wij maken
1.
2.
3.
4.
5.

onze visie en missie zichtbaar door:
veel activiteiten te organiseren die kinderen leuk vinden en die leerzaam zijn.
de nadruk te leggen op datgene wat leerlingen goed doen.
het duidelijk hanteren van regels en afspraken.
differentiatie toe te passen tijdens de instructie en verwerking.
activerende werkvormen te gebruiken en leerlingen te stimuleren eigen oplossingen
te vinden en om hen te leren reflecteren op hun eigen werk.
6. de tijd die we besteden aan de basisvaardigheden en bewegen.
7. te accepteren dat kinderen verschillen.
8. verlenging van leertijd toe te passen door voorinstructie, extra instructie,
individuele instructie en het opzetten van plannen.
9. de kinderen te stimuleren elkaar te helpen en zelf naar oplossingen te zoeken.
10.het geven van directe instructie met veel interactie, in een kleine groep.
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2.4 Ons onderwijs, doelen, inhoud en organisatie.
Kindcentrum Driemaster is een echte leesschool. We vinden lezen belangrijk omdat het de
kinderen een sleutel tot ontwikkeling geeft. Daarom besteden we veel extra tijd aan lezen. Ook
hebben we een aantal leesprojecten ontwikkeld om kinderen goed te leren lezen en enthousiast
te maken voor boeken.
De “Bereslimme Boekenkoffers 2.0” is daarvan een goed voorbeeld. We wonnen hiermee de
Drentse onderwijsprijs.
Op onze school hebben we hoge, doch reële verwachtingen van kinderen. Door de invoering van
Passend Onderwijs, blijven meer kinderen op de basisschool, die in het verleden werden
verwezen naar scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Uitgangspunt is om voor ieder kind het
hoogst haalbare te halen op de Cito-toetsen. Een passende score voor ieder kind. De landelijke
verdeling van de standaarden is dat 60% van de leerlingen niveau I, II of III moet kunnen
halen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde populatie kinderen. Voor ons populatie
kinderen blijkt dat die ambitie voor de vakken rekenen en begrijpend lezen niet reëel is. De
schoolweging voor onze school ligt hoger is dan het landelijke gemiddelde. Het percentage
kinderen dat een score van I, II of III haalt, zal waarschijnlijk lager liggen dan de landelijke
standaard. We vinden dat voor onze school de volgende doelen haalbaar moeten zijn:

AVI
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen
Sociale competenties

Doelen op schoolniveau
Percentage leerlingen dat
scoort op I, II, III- niveau
60%
60%
50%
55%
60%

De resultaten van het afgelopen jaar kunt u terugvinden in hoofdstuk 7 van de Driemastergids.
Ons algemeen doel is kinderen op te leiden tot zelfstandige, zelfbewuste, kritische en sociale
burgers. Om dit te bereiken hebben we de organisatie van onze school als volgt vorm gegeven.
Elke ochtend starten we in alle groepen met een kring. In de kring worden spelletjes gespeeld
en wordt er gepraat. Kinderen leren hierdoor hun ervaringen te delen en hun mening weer te
geven. Na de kring starten we de uitleg. Dit doen we op basis van onze blokplanning. We maken
gebruik van basisinstructie, verlengde en verkorte instructie. Na de uitleg volgt altijd een
moment van zelfstandig (ver)werken. Tijdens deze werkmomenten lopen de leerkrachten
hulprondes en gebruiken we vraagkaartjes. Ook hanteren we het rode, groene en oranje
stoplicht. Om kinderen houvast te geven gaan we uit van vaste dagindelingen. Daarvoor worden
er aan het begin van elke dag dagritmekaarten opgehangen. Door het gebruik van planborden
en het werken met dag- en weektaken leren we de kinderen zelfstandig te plannen en te
werken. We werken op de Driemaster met maatjes. Een maatje is een klasgenoot met wie je
samen mag werken en die je om hulp kunt vragen.
2.5 Het pedagogisch klimaat van de school
De Driemaster wil een plek zijn waar kinderen graag naar toe gaan en waar ze zich veilig voelen.
Dit willen we bereiken door de manier waarop we met de kinderen omgaan. Een gevoel van
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echte veiligheid ontstaat alleen wanneer er sprake is van vertrouwen en respect. Daarom willen
we in onze communicatie naar kinderen toe vooral duidelijk en open zijn en hen zekerheid
bieden.
2.6 Beleid m.b.t. veiligheid
De inspecteur van het onderwijs houdt toezicht op het onderdeel “sociale veiligheid”. Er wordt
met name beoordeeld of de school op de hoogte is van de veiligheidsbeleving van de kinderen
en het personeel en de incidenten die zich voordoen. Daarnaast gaat de inspectie na of de
scholen beleidsmatig voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel
mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden.
De Driemaster wil een veilige school zijn waar voor agressie en geweld geen plaats is.
Als duidelijk teken wappert dagelijks de onze vlag met de drie sterke punten, waaronder het
lieveheersbeestje, op het plein van de school. We volgen de sociale competenties van de
kinderen met KIVA en zijn vooral in de voorwaardelijke en preventieve manier aan het werk om
er voor te zorgen dat ieder zich veilig voelt bij ons op school.
We streven ernaar dat alle kinderen en volwassenen zich thuis voelen op onze school. Dat het
een plek is waar ze graag naar toe gaan en waar ze serieus worden genomen. Het uitgangspunt
hierbij is respect voor elkaar en we pesten elkaar niet. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor
samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij
onmisbaar. Om dit te bereiken hanteren we een protocol sociale veiligheid. Dit protocol wordt
aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en is te vinden op onze website.
Enkele jaren geleden hebben we in overleg met de kinderen omgangsregels vastgesteld. Deze
omgangsregels zijn verwoord in 10 belangrijke afspraken. Elke week staat een van de afspraken
centraal. Deze afspraak wordt dan “Regel van de Week”.
Hieronder vindt u de 10 belangrijkste afspraken die we op de Driemaster hebben:
1. Elkaar respecteren
2. Iedereen hoort erbij
3. Pesten … praat erover
4. Van elkaar afblijven
5. Let op je taalgebruik
6. Niet zoveel op elkaar letten
7. Van elkaars spullen afblijven
8. Denk na … voor je wat zegt
9. In de klas … op je plaats
10.Telefoon getreiter
We vinden veiligheid zeer belangrijk. Iedereen verdient het om zich veilig te voelen. Daar
werken wij iedere dag aan!
2.7 Veiligheid in het gebouw
Twee keer per jaar houden we o.l.v. de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) van de school een
ontruimingsoefening. Hiervoor is er in de MFA een ontruimingsplan opgesteld. Er wordt ook een
ongevallenregistratie bijgehouden. We spreken van een ongeval als de betrokkene een medische
behandeling moet ondergaan. Het plakken van een pleister valt hier niet onder.
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Hoofdstuk 3: Wettelijke regelingen, rechten en plichten
3.1 Wet op het primair onderwijs
Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf vier tot ongeveer twaalf jaar. Alle
basisscholen moeten zich houden aan de Wet op het Primair Onderwijs.
Hierin staat:
• aan welke eisen een school minimaal moet voldoen om door de overheid gefinancierd
te worden;
• welke vakken de school moet onderwijzen;
• wat de school aan leerinhouden (kerndoelen) per vak moet aanbieden.
Scholen hebben naast deze wettelijke verplichtingen, de vrijheid hun eigen doelen en werkwijzen
na te streven.
3.2 De leerplicht
Vanaf de leeftijd van 5 jaar (eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag) is uw kind
leerplichtig. Uw kind moet de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
3.2.1 Aanmelden van leerlingen
Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het op school komen kennismaken. Dat mag
maximaal vijf dagen. Wij gaan uit van 5 dagdelen, maar overleg hierover is natuurlijk mogelijk.
Indien de school twijfels heeft of het voldoende zorg kan bieden aan de leerling, wordt deze
periode gebruikt voor observatie. Hierna kan tot een definitieve toelatingsbeslissing worden
overgegaan. Als het kind vier jaar is, mag het officieel naar school.
Wanneer u overweegt om uw kind in te schrijven op de Driemaster, kunt u bellen om een
afspraak te maken met de directeur. Zij nodigt u dan graag uit voor een gesprek. Tijdens dit
gesprek vertelt zij u hoe er op de Driemaster gewerkt wordt en wat voor opvoedings- en
onderwijsdoelen de school heeft. Omdat we het belangrijk vinden dat u de sfeer van onze school
proeft, geeft de directeur u ook een rondleiding en laat zij u in de lokalen kijken. Besluit u om
uw kind in te schrijven, dan ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier. Kinderen kunnen
met ingang van hun vierde jaar op school starten.
Als uw kind een voorschoolse voorziening heeft bezocht, ontvangen we graag informatie over de
ontwikkeling van uw kind in deze periode, zodat we zoveel mogelijk kunnen zorgen voor een
doorgaande lijn in het onderwijsaanbod. Als uw kind op een andere school gezeten heeft, dan
worden de gegevens van de vorige school naar ons opgestuurd. Hierdoor kunnen we zo goed
mogelijk aansluiten bij het onderwijsniveau van uw kind.
Wanneer u overweegt om een oudere leerling over te plaatsen, dan bestaat de mogelijkheid om
uw kind vooraf kennis te laten maken met de groep en de leerkracht. Dat kan door middel van
een “uitprobeerdag”.
Omdat ouders heel veel over hun eigen kind weten, voeren we met alle ouders die hun kind
aanmelden ook een “intakegesprek”. Tijdens dit gesprek willen we van de ouders graag het
“verhaal over hun kind” horen.
Ouders ontvangen de Driemastergids, de jaarkalender en andere relevante informatie. Nadat het
aanmeldingsformulier bij ons binnen is en zowel school als ouders overtuigd zijn dat de
Driemaster kan bieden wat de leerling nodig heeft, staat de leerling definitief ingeschreven.
Daarna maken we dan ook een afspraak op welke momenten de nieuwe leerling een aantal
dagen kan komen om kennis te maken. Als een vierjarig kind op school komt, zal de
groepsleerkracht een afspraak maken om bij het gezin langs te gaan voor een huisbezoek. Dit
gebeurt meestal na de periode van gewenning.
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3.2.2 Uitschrijving
In geval van aanmelding bij een andere school stuurt de directie een uitschrijfformulier en een
onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. Dit rapport bevat allerlei gegevens over onder
andere de vorderingen en eventuele extra begeleiding van uw kind. U krijgt een kopie van dit
rapport. Via de uitwisseling van administratieve gegevens is de leerplichtambtenaar op de
hoogte van in- en uitschrijving van leerlingen.
3.2.3 Toelating, schorsing en verwijdering
Zie Plateaugids en website Plateau.
3.2.4 Schorsen en verwijderen
Zie Plateaugids en website Plateau.
3.2.5 Verlof en vrije dagen buiten de vakanties om
Leerlingen die op een school zijn ingeschreven, mogen nooit zomaar van school wegblijven. Op
deze regel zijn echter enkele uitzonderingen.
1. Vier- en vijf jarigen die een volledige schoolweek nog niet aankunnen mogen in overleg
met de school een beperkt aantal uren thuisblijven.
2. Religieuze verplichtingen.
3. Op vakantie onder schooltijd als de specifieke aard van het beroep van de ouders dit
vereist. Dit geldt alleen voor sommige beroepen in de horeca en in de agrarische sector.
Er moet vanuit worden gegaan dat de ouder het merendeel van het inkomen alleen in de
schoolvakanties kan verdienen.
4. Verhuizing.
5. Huwelijk of huwelijksjubilea van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
6. Bevalling van moeder of verzorgster.
7. Overlijdensgevallen.
8. Medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden.
9. Andere gewichtige omstandigheden.
In al deze gevallen dient u bij voorkeur minimaal acht weken van te voren een verzoek in te
dienen bij de directeur. Hiervoor zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar op school of te
downloaden vanaf de website. Voor een bezoek aan een tandarts, huisarts, ziekenhuis of
hulpverleningsinstanties als Accare of GGZ, krijgt uw kind verlof, als de afspraak niet buiten
schooltijd kan worden gepland. U dient hiervoor een verlofformulier in te vullen. U krijgt hiervoor
van ons geen schriftelijke bevestiging.
Voor alle overige verlofaanvragen krijgt u schriftelijk toestemming of afwijzing van de directeur.
Als u zonder toestemming van de directeur verlof opneemt, wordt dit gezien als ongeoorloofd
schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Vermoedelijk ongeoorloofd
verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Eveneens wordt veelvuldig laat komen en
frequent ziekteverzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar.
De regels voor het verlenen van verlof zijn flink aangescherpt. Wanneer u buiten de
schoolvakanties vrij wilt vragen voor uw kind, moet u hiervoor een heel belangrijke reden
hebben. Om vrij te vragen, moet u ook acht weken van tevoren een aanvraagformulier invullen.
Nadat deze is ingeleverd, beoordeelt de directie de aanvraag.
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Een leerling kan alleen verlof buiten de schoolvakanties krijgen, als de ouders, gelet op de aard
van hun beroep, in geen enkele vakantie vrij kunnen nemen. U dient ook een verklaring van uw
werkgever/ zelfstandige verklaring bij te voegen.
Er gelden dan twee beperkingen:
• de leerling krijgt géén verlof in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
• de leerling kan slechts één keer per schooljaar vakantieverlof krijgen.
U dient zich te houden aan de vastgestelde vakantieregeling. Bij een aanvraag voor meer dan
tien dagen zendt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Indien uw kind
extra dagen vrij heeft, kan dit nooit betekenen dat de leerkracht daar extra werk voor moet
doen. De ouders hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar in te dienen bij de
directeur.
Een verzoek wordt zeker afgewezen bij:
• Familiebezoek in het buitenland.
• Vakantie in de goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Uitnodiging van familie/vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
• Verlof voor het kind omdat andere kinderen uit het gezin al /nog vrij zijn.
Informatie over de exacte regeling voor verlofaanvragen en de leerplichtwet is te verkrijgen bij
de directie van de school of bij de leerplichtambtenaar (zie ook adressenlijst).
3.2.6 Richtlijn ziekteverzuim
Als uw kind ziek is, vragen wij u dit ‘s ochtends voor half negen op school te melden. Na ziekte
zien wij uw kind het liefst snel fit en gezond weer terug in de groep. Lang ziekteverzuim kan de
ontwikkeling van uw zoon of dochter in de weg staan. Om ouders en kinderen op tijd bij te staan
en de terugkeer naar school zo goed mogelijk te begeleiden, geldt op alle scholen in Drenthe
dezelfde aanpak. Dit is afgesproken op advies van de landelijke jeugd- en bedrijfsartsen en past
binnen alle wetgeving die gericht is op het recht op onderwijs. De richtlijn bestaat uit de
volgende stappen:
• Binnen drie dagen wordt contact gelegd om te horen hoe het met uw kind gaat en hoe
lang u denkt dat het duurt voor uw kind beter is en weer naar school komt.
• Als uw kind vijf dagen of langer ziek is, of voor de tweede keer in drie maanden dan
nodigt de school u uit om dit te bespreken.
• Als uw kind tien dagen achter elkaar ziek is of voor de derde keer in drie maanden, dan
neemt de school contact op met de jeugdarts. Dit kan ook eerder, als de school zich
zorgen maakt over uw kind en de school graag de mening van de jeugdarts wil horen.
• De jeugdarts roept uw kind op en zoekt samen met u en uw kind naar een oplossing voor
het ziekteverzuim en kijkt wat uw kind wel kan. De jeugdarts bericht de school binnen
drie weken over het onderzoek, binnen de grenzen van het beroepsgeheim.
• Indien u zonder bericht van verhindering geen gevolg geeft aan de oproep van de
jeugdarts, dan zal de jeugdarts dit aan de school melden. De school is verplicht dit te
melden bij de leerplicht.
• Als uw zoon of dochter ziek thuis is en de school kent de reden niet en vermoedt dat
sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, dan meldt de school dit bij leerplicht.
• Tijdens de ziekteperiode ondersteunt de school uw kind zo goed mogelijk. Eventueel
maakt de leraar afspraken met u over de leerstof. In sommige gevallen kan externe
ondersteuning worden ingeschakeld (onderwijs aan zieke leerlingen).
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3.2.7 Overgang naar een andere school
Het tijdens het schooljaar overgaan naar een andere school is in Assen aan een aantal afspraken
gebonden. De overgang vindt bij voorkeur plaats na een vakantie. In geval van aanmelding van
of naar een andere school is er altijd overleg tussen de directies. Pas als er concrete afspraken
zijn gemaakt, stuurt de IB’er (na overleg met de directie) een uitschrijfformulier en een
onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. Via de uitwisseling van administratieve
gegevens is de leerplichtambtenaar op de hoogte van in- en uitschrijving van leerlingen
3.2.8 Aanmelding en overgang naar het voortgezet onderwijs
Ouders melden hun kind aan bij de school voor voortgezet onderwijs. De school zorgt voor de
gevraagde informatie en geeft een begeleidend advies m.b.t. het niveau van de leerling en de
bijbehorende stroming. Hiervoor wordt verwezen naar de geldende aanmeldingsprocedure
basisonderwijs – voortgezet onderwijs. De leerling verlaat in ieder geval de school aan het einde
van het schooljaar waarin de leeftijd van 14 jaar is bereikt. Het advies van de basisschool is
bindend.
Het is voor ouders belangrijk te weten hoe de schoolkeuze voor het VO tot stand komt. In
principe bepalen de ouders samen met hun zoon of dochter naar welke school hun kind gaat. Bij
ons op school wordt vooral gekozen voor het Dr. Nassau College en AOC Terra.
In groep 7 geeft de leerkracht tijdens de rapportgesprekken een preadvies VO. In groep 8 volgt
nog een voorlopig advies en daarna het uiteindelijke schooladvies. Dit advies komt tot stand
door de (cito)resultaten van uw kind van groep 6 en 7, de leermotivatie, werkhouding van uw
kind, het huiswerkgedrag en evt. andere belemmerende of stimulerende factoren die van invloed
kunnen zijn op het leren en dus ook de schoolkeuze. Het advies wordt gegeven door de
leerkracht, maar wordt gemaakt door het schoolzorgteam (directeur en intern begeleider), de
leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8. Daarnaast houdt de leerkracht van groep 8
met iedere leerling een schoolkeuzegesprek. In de maanden februari en maart volgen de
schoolkeuzegesprekken met de ouders. Wij stellen het op prijs dat de leerling daarbij aanwezig
is. De voortgezet onderwijsscholen houden speciale voorlichtingsavonden voor de ouders en
leerlingen van groep 8. Leerkrachten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs uit
Assen vertellen dan iets over hun school. Er is dan ook volop gelegenheid tot het stellen van
vragen. De voorlichtingsavonden vinden plaats op de VO-scholen. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar het protocol overgang VO, dat op school is in te zien.
3.3 Schooltijden en benutten verplichte onderwijstijd
In veel studies is aangetoond dat de leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen een
duidelijke relatie heeft met de hoeveelheid onderwijstijd die de kinderen krijgen. We vinden het
dan ook van belang dat op onze school alles in het werk wordt gesteld om de beschikbare
hoeveelheid onderwijstijd voor de kinderen te maximaliseren. De overheid heeft bepaald hoeveel
uren de kinderen van een basisschool per jaar ten minste naar school moeten.
Onze schooltijden zijn iedere dag hetzelfde. We starten van maandag tot en met vrijdag van om
8.30 uur (aanwezig zijn voor inloop om 8.25 uur) en we eindigen iedere dag om 14.00 uur.
Doordat we een continuerooster hebben, eten alle kinderen op school.
We reserveren 15 minuten voor eten en 15 minuten voor buiten spelen. Dit half uur wordt niet
bij de onderwijstijd mee berekend.
De ochtendpauze is een kwartier en is wisselend per groep, tussen 10 en 10.30 uur.
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3.4 Klachtenregeling Plateau Integrale Kindcentra
Zie Plateaugids en website Plateau.
Contactpersonen interne vertrouwenszaken
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die
mogelijkheid is er.
Op elke school is een contactpersoon aangewezen. De contactpersoon kan advies geven bij
klachten. De contactpersoon zal niet inhoudelijk ingaan op de klacht, maar zal alleen
doorverwijzen naar de juiste persoon en eventueel helpen om het eerste contact te leggen.
Verschillende situaties kunnen om verschillende oplossingen vragen. Daarom bestaan er
meerdere procedures die soms ook naast elkaar gevolgd kunnen worden.
Bij ons is de contactpersoon interne vertrouwenszaken mw. Ingrid Visser. Vindt u het fijn met
iemand anders te praten, kunt u dit bij ons aangeven.
3.5 Inspectie
De inspectie van het onderwijs heeft verschillende taken, zoals het toezicht op de naleving van
wettelijke voorschriften, het afleggen van schoolbezoeken, het bevorderen van de ontwikkeling
van het onderwijs en het rapporteren aan en adviseren van de minister.
Kindcentrum Driemaster heeft het vertrouwen van de inspectie. Tijdens de laatste onderzoeken
heeft de inspecteur geen tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs geconstateerd. De
bevindingen van de inspectie zijn ook op internet (www.onderwijsinspectie.nl) terug te vinden.
3.6 Ouderraad
Onze school heeft een actieve ouderraad. De raad wordt gevormd door ouders, aangevuld met
twee adviserende teamleden.
De ouderraad verzorgt en ondersteunt verschillende activiteiten zoals:
• Sinterklaas- en kerstfeest.
• Paasfeest en Sint Maarten
• Verschillende schoolsporten zoals voetbal, korfbal en dammen en de Avondvierdaagse
• Schoolfotograaf
Daarnaast speelt de ouderraad een belangrijke rol in het contact tussen ouders en school.
3.6.1 Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage
is een vrijwillige bijdrage, maar de ouderraad organiseert activiteiten in principe wel voor alle
kinderen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw bijdrage ook werkelijk binnenkomt. Het kan en mag
niet zo zijn dat kinderen worden buitengesloten van activiteiten omdat de bijdrage niet is
betaald. Bij onvoldoende inkomsten zal de ouderraad moeten beslissen evenementen van de
kalender te schrappen.
Van de ouderbijdrage worden bijvoorbeeld sportactiviteiten, het Sinterklaas-, het Kerst- en het
Paasfeest betaald.
De ouderbijdrage bedraagt:
• voor ’t eerste kind
• voor 2 kinderen

€ 27,00
€ 50,00

(27 + 23)
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•
•
•

voor 3 kinderen
€ 65,00 (27 + 23 + 15)
voor 4 kinderen
€ 80,00 (27 + 23 + 15 + 15)
Voor ieder volgend kind betaalt u ook 15,-

Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen wordt voor dat jaar de hoogte van de
bijdrage aangepast, voor deze kinderen wordt de helft van de bijdrage gevraagd. Dat betekent
het volgende:
is het kind dat instroomt na de kerst uw
• eerste kind op de Driemaster, dan betaalt u voor hem/haar 13,50
• tweede kind op de Driemaster, dan betaalt u voor hem/haar 11,50
• derde, vierde, …., kind op de Driemaster, dan betaalt u voor hem/haar 7,50
3.7 Medezeggenschap
3.7.1 Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. De directie en de
directeur-bestuurder nemen de beslissingen niet alleen, maar doen dat in overleg met de
medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt gevormd door ouders of verzorgers van onze
leerlingen en door leerkrachten. De directie heeft binnen de MR een adviserende rol. Door actief
te zijn voor de MR kunt u ook invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De
vergaderingen zijn openbaar. De MR richt zich voornamelijk op beleidsmatige zaken, waarbij de
raad instemmings- of adviesrecht heeft.
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) liggen de rechten van de MR vast.
Een aantal
•
•
•

voorbeelden waar de medezeggenschapsraad adviesrecht over heeft:
fusie met een andere school;
vakantieregeling;
vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot aanstelling en ontslag van
de directie en het overige personeel.

Een aantal voorbeelden waar de medezeggenschapsraad
instemmingsrecht over heeft:
• verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• vaststelling of wijziging van het schoolplan;
• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van
ondersteunende werkzaamheden door ouders voor de school.
Bij verkiezingen benoemt de MR een verkiezingscommissie die ouders in de gelegenheid stelt
zich voor de MR verkiesbaar te stellen, in overeenstemming met in het reglement genoemde
procedures. De MR is bereikbaar via: mr@kindcentrum-driemaster.nl

3.9 Sponsoring
Zie Plateaugids. Op het gebied van sponsoring voert Kindcentrum Driemaster een actief beleid.
Zo wordt de informatiekrant, de Brulboei, volledig uit sponsorgelden bekostigd. De school heeft
een sponsorcommissie die contacten met (potentiële) sponsors onderhoudt. De
sponsorcommissie wordt gevormd door één of twee ouders, de onderwijskundig secretaresse en
de directeur van de school. In alle gevallen waar van sponsoring sprake is, wordt altijd met de
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MR overlegd en wordt bekeken of de inzet in overeenstemming is met de uitgangspunten en
richtlijnen opgesteld door de directeur-bestuurder. Sponsorgelden worden gebruikt voor PRactiviteiten van de school.
In de Brulboei vindt u de namen van onze sponsoren.
3.10 Rookvrije school
Zie plateaugids.

Hoofdstuk 4 Ons onderwijs
4.1 Algemeen
Op onze school hebben we vanaf groep 3 tot en met groep 8 gekozen voor het werken in
stamgroepen. Ieder kind wordt op een passende wijze begeleid. In de kleuterbouw hebben we
om pedagogische en didactische redenen bewust gekozen voor gecombineerde groepen.
De leerstof wordt op de Driemaster in de grote groep of in kleine groepjes aangeboden. Dit
gebeurt tijdens de instructiemomenten. Daarna volgt een periode van zelfstandig (ver)werken,
het zogenaamde werkmoment. Tijdens dit werkmoment heeft de leerkracht tijd voor individuele
hulp. Om de zelfstandigheid bij kinderen te vergroten werken we met momenten van uitgestelde
aandacht. Hiervoor gebruiken we “stoplichten” en “vraagkaartjes”. In de groepen 1 tot en met 3
wordt er gebruik gemaakt van planborden. Groep 4 werkt met een dagtaak en in groep 5
beginnen we met een weektaak.
In de kleuterbouw is sprake van een goed beredeneerd aanbod. Hiervoor gebruiken we de
methode Schatkist, nieuwe versie. Aan de hand van thema’s vinden allerlei activiteiten plaats op
gebieden als: beginnende geletterd- en gecijferdheid, sociaal emotionele ontwikkeling en
motoriek.
Sommige kinderen komen op school met een VVE-indicatie. Deze wordt door een
jeugdverpleegkundige afgegeven, rond het tweede levensjaar. Deze kinderen hebben vaak al
extra tijd doorgebracht op de peutergroep en is er intensieve begeleiding geweest om een
onderwijsachterstand bij de start van groep 3 zoveel mogelijk te beperken. In groep 1 en 2 van
de basisschool werken we hier doelgericht verder aan.
In de groepen 3 tot en met 8 leren we de kinderen de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal
en rekenen aan. Dat doen we door middel van moderne methodes. Daarnaast besteden we tijd
aan wereldoriëntatie, creatieve en sportieve vakken en sociale vaardigheden.
Onze methodes:
Aanvankelijk lezen
Begrijpend/studerend Lezen
Technisch lezen
Taal
Rekenen en wiskunde
Schrijven
Muziek, dans, drama
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur/ techniek/burgerschap
Engels
Verkeer

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Actief leren lezen
Ha ik snap het!/schooleigen leestoren
Ha ik snap het!/schooleigen leestoren
Staal
Pluspunt
Pennenstreken
Eigenwijs
Speurtocht
Blauwe planeet
Natuniek
The Team
Straatwerk, jeugdverkeerskrant
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4.2 Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Dit is voor ouders
in te zien. Wij verzoeken u om hiervoor een afspraak met de leerkracht te maken. Gegevens en
overzichten uit leerlingvolgsysteem geven we niet mee naar huis, wel staan ze voor ieder kind
op het rapport genoteerd.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 en 2
één keer per jaar. Dit gebeurt aan het eind van het schooljaar.
4.3 Leesonderwijs (de Leestoren)
Lezen is volgens ons één van de belangrijkste vaardigheden die kinderen moet worden
bijgebracht. Om dit te bereiken heeft de school de Leestoren ontwikkeld, een “schooleigen”
leesprogramma, waarin verschillende vormen van lezen zijn ondergebracht. Het gaat daarbij
om: technisch lezen, begrijpend lezen, voorlezen en tutor lezen.
Eén van de bijzondere activiteiten binnen de Leestoren is het project “Bereslimme boekenkoffers
2.0”. In dit project staat het voorlezen centraal. Oudere kinderen lezen voor aan jongere
kinderen en leren hoe dit op een goede manier moet. We willen dat lezen een feestje is. Door
onze aanpak streven we hier dagelijks naar. Afgelopen twee schooljaren hebben we hard
gewerkt om onze boekenkoffers te updaten. In samenwerking met de pabo, de bibliotheek en
Bereslim, ontwikkelden we een nieuwe een uitgebreidere versie van de Boekenkoffers: De
Bereslimme Boekenkoffers 2.0 .
Een mooie stap om ook minder taalvaardige ouders te ondersteunen bij het voorlezen thuis,
middels de Bereslimme Boekenkoffer App, die voor alle ouders van de Driemaster kosteloos
beschikbaar is. In 2022 wonnen we de Drentse Onderwijsprijs met onze Bereslimme
Boekenkoffers 2.0
4.4 Sport en Spelonderwijs
Naast lezen is Sport en Spelonderwijs een belangrijke pijler binnen de school. Behalve de
gewone gymlessen krijgen de kinderen op de Driemaster les in het (samen) spelen. Dat doen we
door middel van halfuuractiviteiten. Tijdens de halfuuractiviteiten krijgen de kinderen spel- en
sportvormen aangeboden waar ze in de pauze en voor en na schooltijd zelfstandig mee aan de
slag kunnen. De halfuuractiviteiten hebben veel positieve effecten. Kinderen bewegen meer,
leren met elkaar te spelen, krijgen respect voor elkaar en leren zich aan (spel)regels te houden.
Omdat de halfuuractiviteiten veel resultaten opleveren hebben ook andere scholen in Assen en
omgeving deze extra sport en spelmomenten ingevoerd. In 2013 heeft onze school met de
“halfuursactiviteiten” de Drentse Onderwijsprijs gewonnen.
De Driemaster is een sportieve, actieve en gezonde school. Dit betekent dat er veel aandacht is
voor het beweegbeleid op school. Hoe fitter, hoe slimmer!
De Driemaster heeft een aantal jaren geleden deelgenomen aan een onderzoek van de RUG.
Daaruit bleek, dat kinderen die meer bewegen, cognitief hogere resultaten behalen, vooral door
het goed ontwikkelen van executieve functies. Op Kindcentrum Driemaster is er dan ook bewust
gekozen voor een vakleerkracht gym, zodat er kwalitatief goede gymlessen worden gegeven,
waarin veel effectief wordt bewogen. De vakleerkracht zorgt, door uitdagende lessen, voor
gemotiveerde leerlingen, die plezier in bewegen hebben.
De Driemaster, een school die staat voor fitheid, vroeg zich af, of ook de jongste kinderen, onze
kleuters, baat hebben bij het inzetten van een vakleerkracht gym. Een collega ging op
onderzoek uit, en schreef hierover een paper, waaruit o.a. de volgende informatie kwam: “Uit
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diverse onderzoeken blijkt dat de motorische ontwikkeling van kleuters aanzienlijk beter
verloopt, als zij gymles krijgen van een vakdocent in vergelijking tot kleuters die gymles krijgen
van de eigen leerkracht. Kleuters die les kregen van een gymleraar, hadden drie maanden
voorsprong in hun motorische ontwikkeling in vergelijking tot kleuters die bewegingslessen
kregen van hun groepsleerkracht. Een snelle motorische ontwikkeling is belangrijk, want vanaf
7-jarige leeftijd is een achterstand nog moeilijk in te halen.
Een goede motorische ontwikkeling is volgens de ontwikkelingspsychologie noodzakelijk om tot
optimale cognitieve prestaties te komen in het verdere leven.”
Door bovenstaande argumenten, het enthousiasme van onze vakleerkrachten Daan Korenhof en
Carmen Messak en onze eigen overtuiging dat dit iets moois voor de kinderen oplevert,
investeren we hierin. De kinderen uit onze groepen 1 en 2, krijgen, naast de dagelijkse
bewegingslessen van de eigen leerkracht, ook twee keer in de week gymles van de
vakleerkracht!
4.5 Sociale Competenties
Veiligheid is een van onze drie sterke punten. Op school leer je op een goede manier met elkaar
om te gaan. Om goed met elkaar om te gaan, heb je sociale competenties, vaardigheden nodig.
Daar werken we iedere dag aan.
Sinds enige tijd vullen alle leerkrachten voor elk kind vanaf groep 2 een vragenlijst in over hun
sociale competenties, namelijk de observatielijsten van KIVA. De uitkomsten van deze
observatielijst zullen tijdens de voortgangsgesprekken met u besproken worden.
4.6 Computers
Onze school bezit een uitgebreid, nieuw computernetwerk, waarop educatieve software is
geïnstalleerd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vroegtijdig met computers in aanraking
komen. Computers zien we als middel het leerproces te ondersteunen. Tijdens het zelfstandig
werken en het keuzewerk is het daarom voor hen mogelijk om gebruik te maken van
Chromebooks, laptops en iPads.
Binnen het onderwijs leren de kinderen om te gaan met educatieve software,
tekstverwerkingsprogramma’s en internet. Tijdens schooltijd is er voor alle kinderen vanaf groep
3 een Chromebook beschikbaar. Daarnaast kunnen de kinderen thuis inloggen, zodat ze zowel
op school, als thuis verder kunnen werken aan hetzelfde document, bijvoorbeeld hun werkstuk.
Daarnaast hebben we een eigen homepage, die via het internet informatie verschaft.
www.kindcentrum-driemaster.nl Ook maken we gebruik van een ouderportaal en zijn we te
vinden op facebook en twitter.
De school beschikt over een internetprotocol. Daarin geven wij aan dat wij niet toestaan dat
kinderen ongewenste sites bezoeken. Belangstellenden kunnen dit internetprotocol altijd op
verzoek inzien.
Voor sociale media zie 6.6.1
4.7 Godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk en schenken bewust aandacht aan verschillen
tussen kinderen, ook als het gaat om religie. In het lesprogramma komen de verschillende
religies en levensbeschouwelijke stromingen aan bod. Kinderen leren respect te hebben voor
elkaar en voor elkaars geloofsovertuiging.
Daarnaast bieden openbare scholen de gelegenheid om op school onder schooltijd godsdienstig
of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te organiseren. Dit gebeurt op verzoek van ouders
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door erkende kerkelijke instellingen of instellingen op geestelijke grondslag. Het onderwijs wordt
verzorgd door opgeleide leraren (artikel 50 en 51 WPO).
4.8 Passend onderwijs
Samenwerkingsverband passend onderwijs 22-01
Zie Plateaugids.
4.13 Cultuurmenu
Al meerdere jaren doet de school mee aan het Kunstmenu. In schooljaar 2010 2011 is het
Kunstmenu uitgebreid tot Cultuurmenu.
Onze leerlingen krijgen daarbij les in verschillende kunstvakken en worden in contact gebracht
met ons cultureel erfgoed. Tevens maken de kinderen kennis met professionele voorstellingen
op het gebied van dans, muziek en theater. Ook bezoeken ze exposities of kunstenaars. In de
jaarkalender en in de Brulboei treft u tijdig de activiteiten aan, waaraan onze school deelneemt.
4.14 Kinderraad
Kindcentrum Driemaster kent ook een kinderraad. Ongeveer eens per maand komen
vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 bij elkaar om samen met een leerkracht en of
directeur over het schoolleven te praten. De leerkracht en of directeur horen de wensen aan en
nemen deze mee naar het teamoverleg. Op deze wijze hopen we op onze school nog beter met
de wensen van onze leerlingen om te kunnen gaan.
De kinderraad bestaat dit schooljaar uit leerlingen uit:
• groep 8
• groep 7
• groep 6
• groep 5
4.16 Ziekte en invallers
Wanneer de groepsleerkracht afwezig is, zal de leerkracht zo mogelijk vervangen worden door
een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van de invallers wordt bovenschools geregeld.
Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter
niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan zoekt de school naar andere
opvangmogelijkheden op school. In uiterste noodzaak en bij hoge uitzondering bestaat de
mogelijkheid dat een groep naar huis wordt gestuurd als geen vervanging beschikbaar is en
intern op school geen andere oplossing wordt gevonden. Dit gebeurt bij voorkeur nooit de eerste
dag van afwezigheid van de leerkracht. Ouders worden hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte
gesteld door de school.
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Hoofdstuk 5: Betrokkenheid ouders/verzorgers
5.1 Samen leren, samen werken en samen leven: ouderbetrokkenheid
Samen leren, samen werken en samen leven is ons motto. Kinderen opvoeden tot gelukkige,
verstandige en sociale mensen, die vol zelfvertrouwen hun leven vormgeven en op een prettige
manier communiceren met anderen, is de taak van alle volwassenen aan wie het kind is
toevertrouwd. Het gezin en de opvoeding in het gezin zijn daarbij van wezenlijk belang. Als het
kind naar school gaat, levert ook de school een grote bijdrage aan deze opvoeding. Een goede
afstemming én overleg tussen ouders en school is daarom altijd van groot belang.
Ons project Bereslimme Boekenkoffers 2.0 betrekt u als ouders bij het (voor)lezen van uw kind.
De leerling krijgt op school een prentenboek gepresenteerd, door een leerling uit groep 7 of 8.
Twee weken werken ze samen aan het boek. Uw kind krijgt het boek ook mee naar huis, zodat u
thuis het boek ook kan voorlezen. Daarnaast is er een ouderapp die de digitale, geanimeerde
versie van het boek kan afspelen. Zo kan u op meerdere manieren samen met uw kind van het
boek genieten. Ook voor minder taalvaardige ouders biedt dit een extra vorm ondersteuning.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders weten hoe we onderwijs geven. We nodigen
ouders jaarlijks (en bij de groepen 1 en 2 vaker) uit om een uurtje mee te draaien in de klas, als
ouder van de week. Daarnaast hebben we natuurlijk meerdere malen per jaar gesprekken
tussen de leerling, leerkracht en ouder, over bijvoorbeeld de doelen waar we samen aan werken.
(zie 5.3)
Na iedere vakantie krijgen ouders een ouderbrief waarin staat vermeld waar de kinderen de
komende periode aan werken, welke doelen dit zijn en op welke manier we dit aanbieden.
5.2 Aansprakelijkheid en verzekering
Zie Plateaugids
5.3 Voortgangsgesprekken.
Drie keer per jaar zijn er voortgangsgesprekken. Gedurende deze momenten vinden er
gesprekken plaats tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Het eerste gesprek is een
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u als ouder aangeven hoe het met uw kind gaat
en wat uw kind nodig heeft. Daarnaast vertelt uw kind samen met de leerkracht over de gang
van zaken in de groep en wat de doelen van de leerling zijn voor komend schooljaar. Op de
tweede en de derde avond worden de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind besproken.
Bij deze gesprekken kunnen kinderen, voor zover dit mogelijk is, ook aanwezig zijn en soms
zelfs leidend zijn in het gesprek.
Naast deze gesprekken gaat de leerkracht van groep 1 ook bij elk kind op huisbezoek. Zowel de
kinderen, de ouders en de leerkracht ervaren deze bezoeken als zeer waardevol.
Voor ouders van alle kinderen geldt: Wilt u tussentijds de leerkracht spreken, dan is dat altijd
mogelijk. (We hebben liever dat u één keer te vaak komt, dan één keer te weinig!) U dient wel
een afspraak te maken, bij voorkeur na schooltijd.
De gegevens uit het leerlingvolgsysteem kunnen op verzoek ook met de leerkracht worden
besproken tijdens de voortgangsgesprekken. Afspraken die tijdens dit gesprek gemaakt worden,
schrijven we op in het leerlingvolgsysteem en worden zowel door de ouders als de leerkracht
voorzien van een handtekening. In overleg met de groepsleerkracht en intern begeleider kunt u
het leerlingendossier op school inzien. Het dossier wordt niet meegegeven en blijft eigendom
van de school.
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5.4 kennismakingsgesprek
In de eerste weken van het schooljaar worden de eerste kennismakingsgesprekken van het
schooljaar gevoerd. Dit gesprek is met de leerling, de ouders en de leerkracht. U kunt dan
kennismaken met de leerkracht van uw kind. Uw kind zal samen met de leerkracht met u in
gesprek gaan over de doelen van het komend schooljaar. Dit om eigenaarschap bij de leerling te
vergroten. Samen werken we aan mooie doelen voor de leerling. Als ouder kunt u hier ook aan
bijdragen, door bijvoorbeeld met uw kind hierover in gesprek te gaan. Na iedere vakantie krijgt
u van ons een doelenbrief, met de doelen en uitleg van de doelen voor de komende periode.
5.5 Rapporten
Het allereerste rapport krijgen de kinderen bij ons aan het eind van groep 1, als ze overgaan
naar groep 2. In groep 2 krijgt ieder kind aan het eind van het schooljaar ook een rapport. De
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee. De data kunt u
lezen op de jaarkalender. De waardering in de rapporten wordt uitgedrukt in de vorm van
ingekleurde rondjes. Ze geven aan of een vordering goed, ruim voldoende, voldoende, matig of
onvoldoende is. Bij een aantal onderdelen wordt een cijfer (4 t/m 8) gegeven.
5.6 De Brulboei, het ouderportaal, onze website, facebook, twitter
De ‘Brulboei’ is een informatiebulletin voor ouders en leerlingen, dat iedere 14 dagen op vrijdag
verschijnt. Hierin staat allerlei informatie over schoolse zaken, die in de planning staan, of reeds
geweest zijn.
Ook leerlingen en ouders kunnen hieraan een bijdrage leveren door hun bericht op te sturen
naar: administratie@kindcentrum-driemaster.nl.
Post dient altijd per e-mail aangeleverd te worden.
Speciaal voor ouders is er het ouderportaal. Als uw kind op school start, krijgt u hiervoor een
uitnodiging. Het ouderportaal is een van de belangrijkste manieren van informatievoorziening
van ons kindcentrum. Het is van groot belang dat u hier toegang tot heeft. Als wij een bericht
voor u op het ouderportaal zetten, krijgt u hier via de mail een bericht over, zodat u het niet kan
missen.
Verdere informatie voor alle belangstellende kunt u terugvinden op de website van de school,
www.kindcentrum-driemaster.nl
Ook kunt u ons vinden op facebook (obsdriemaster) en twitter (@OBSDriemaster)
5.7 Hulpouders
Alle ouders kunnen op vele manieren hulp bieden bij werkzaamheden en activiteiten in de
school. Zodra er hulp nodig is, zal iemand van het team u benaderen. Daarbij merken we op, dat
het soms kan voorkomen dat u niet wordt uitgenodigd omdat er al voldoende hulp is. Om alle
activiteiten te kunnen blijven organiseren, kan de school niet zonder de hulp van de ouders.
Voor alle steun en hulp die de leerkrachten van de ouders krijgen, organiseren ze als dank aan
het eind van het schooljaar een leuke activiteit.
5.8 Documenten ter inzage
Ouders die hiervoor belangstelling hebben, kunnen dit aangeven bij de directeur.
• Schoolplan
• Schooljaarplan;
• Schoolondersteuningsprofiel;
• Visie/missie brochure van Plateau;
• Klachtenprocedure;
• Protocol sociale veiligheid;
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•

Internetprotocol.

5.9 Informatieplicht scholen bij gescheiden ouders.
Zie Plateaugids
5.10 Schoolreizen
Elk jaar organiseren we voor alle groepen een schoolreis. Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 is
dat één dag en voor de kinderen uit groep 6 en 7 twee dagen. Groep 8 gaat ieder jaar naar
Schiermonnikoog. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te
houden, want we vinden het heel belangrijk dat iedereen mee gaat! Mocht een van de kinderen
om de een of andere reden niet mee kunnen, dan wordt het voor die dag indien mogelijk in een
andere groep geplaatst. Niet meegaan betekent dus niet, dat er een vrije dag wordt gegeven.
Mocht uw kind dit jaar niet mee kunnen, dan verzoeken we u ons dit zo vroeg mogelijk te laten
weten. Het liefst voor 1 januari 2021. Het aantal kinderen dat meegaat, is belangrijk voor het
maken van ons programma en het doen van reserveringen.
De bijdragen voor de schoolreizen zijn als volgt:
• Groep 1+2
€ 12,50
• Groep 3 t/m 5
€ 17,50
• Groep 6+7
€ 22,50
• Groep 8
€ 75,00
Alle bijdragen dienen voor 1 april van het lopende schooljaar binnen te zijn! De school moet
immers vooraf al kosten maken ten behoeve van de reizen. Indien u dat beter uitkomt, mag de
bijdrage ook in delen worden overgemaakt. Evenals de ouderbijdrage is de bijdrage voor de
schoolreis een vrijwillige bijdrage. U kunt het schoolreisgeld overmaken op onze
schoolreisrekening: NL 51 RABO 0125 9722 61 t.n.v. Stichting Plateau Integrale Kindcentra.
Betaalt u liever contact? Dat kan ook. U kunt het geld bij juf Esther, administratie, inleveren. U
ontvangt dan een betalingsbewijs.
5.11 Vrijwilligers(vergoeding)
Zie Plateaugids
5.12 Minimabeleid gemeente Assen
Zie Plateaugids

Hoofdstuk 6: Praktische zaken
Om als basisschool goed en plezierig te kunnen functioneren is het van belang dat er duidelijke
richtlijnen zijn over hoe we met elkaar omgaan. Hieronder vatten we de belangrijkste afspraken
voor u samen. We verzoeken u dringend zich hieraan te houden.
6.1 Ziekmelding
Als uw kind ziek is, is het beter om het thuis te houden. De regel is dat u uw kind vóór
schooltijd ziek meldt. Vanaf 8 uur is de school telefonisch bereikbaar (0592 820530). Als uw
kind op school ziek wordt, nemen we altijd contact met u op. U kunt uw kind dan komen halen.
Zieke kinderen laten we niet alleen naar huis gaan. Het is belangrijk dat we u bij ziekte kunnen
bereiken. Zorg er daarom altijd voor dat u de school zo spoedig mogelijk in kennis stelt van
wijziging van uw telefoonnummer of dat van een bevriend adres of uw werk. Als we u bellen en
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u geeft op dat moment aan dat uw kind zelfstandig naar huis kan komen, mag het kind alleen
naar huis. Het is derhalve voor iedereen prettiger als u uw zieke zoon/dochter ophaalt.
Als een kind meer dan 38° koorts of een besmettelijke ziekte heeft, hoort het thuis te blijven
totdat het hersteld is. Wilt u ons altijd informeren als er sprake is van:
• Waterpokken, Mazelen, Roodvonk, Krentenbaard en Hoofdluis.
Voor richtlijn ziekteverzuim zie 3.2.6
6.2 Aanvang lessen
Om de lessen op tijd te kunnen laten beginnen, is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op
school komen. (Zie hiervoor de schooltijden.) Storingen tijdens de lessen zijn zowel voor de
leerkracht als de leerlingen zeer vervelend en moeten tot een minimum beperkt blijven. Na
schooltijd horen de leerlingen eerst naar huis te gaan, voordat ze bij het schoolplein gaan
spelen. De leerkrachten zien hier ook op toe. Wilt u dit zelf ook goed met uw kind overleggen?
Alleen samen kunnen we aan een veilige omgeving voor uw kind werken.
6.3 Voor- en naschoolse opvang
Leuk, actief en makkelijk!
Binnen Kindcentrum Pittelo verzorgen CKC Drenthe en Plateau Integrale Kindcentra naast
onderwijs ook zelf kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Schoolgaande kinderen van Pittelo en andere scholen in en rondom Assen zijn van harte welkom
bij ons op de Buitenschoolse opvang (BSO). Voor de kinderen van Pittelo is de BSO eigenlijk een
‘Binnenschoolse’ opvang, met alle voordelen van dien.
Op de BSO bieden we de kinderen een vertrouwde en gezellige plek, om plezier te hebben met
elkaar. Onze vaste pedagogisch medewerkers verzorgen dagelijks voor en na schooltijd allerlei
leuke activiteiten. Voor schooltijd kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO) en
na schooltijd van de na- of buitenschoolse opvang (NSO/BSO).
Vrije tijd, lekker spelen en een leuk activiteitenprogramma!
•

Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen behoeftes om zich na schooltijd plezierig te voelen.

•

Maar één ding staat bij ons voorop: als de schoolbel gaat, start voor de kinderen hun vrije
tijd!

•

Zonder te hoeven reizen naar een andere locatie, blijven de kinderen voor de BSO op
Kindcentrum Pittelo.

•

Ons aanbod is er op gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden,
zodat ze zich prettig voelen en kunnen doen waar ze zin in hebben.

•

Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele
jongere broertjes/zusjes.

•

Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen.

Ons aanbod op Pittelo
•

Op schooldagen starten we op de BSO met wat drinken, fruit en een koekje.
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•

De kinderen kunnen zo even bijkomen van de schooldag en hun verhaal kwijt.

•

Daarna kiezen de kinderen zelf wat ze gaan doen.

•

Lekker zelf spelen met een vriendje, buitenspelen op het plein of meedoen aan één van de
activiteiten.

•

We werken met een dagelijks wisselend activiteitenaanbod, met activiteiten op het gebied
van natuur, techniek, sport, spel, koken, creatief, muziek en drama.

•

We maken gebruik van alle faciliteiten binnen Pittelo (speellokaal, plein, pc’s, bibliotheek en
nog veel meer!)

•

Regelmatig organiseren we, in samenwerking met de verschillende verenigingen in Assen,
kennismakingen met betreffende sporten/activiteiten.

•

We stimuleren de kinderen om na schooltijd iedere dag naar buiten te gaan, voor vrij spel,
een gerichte activiteit of gewoon om wat te ‘chillen’ met elkaar.

•

Op de BSO willen we het ouders zo makkelijk mogelijk maken om werk met een druk
gezinsleven te combineren.

•

We bieden daarom verschillende extra services:

•

o

halen/brengen van en naar (sport)verenigingen

o

warme maaltijdservice, wanneer het voor uw kind(eren) beter is om alvast op de BSO
te eten

o

ontbijtservice, voor kinderen die vroeg op de VSO komen en graag bij ons een
broodje eten

o

CKC Drenthe Oudercafé, themabijeenkomsten rondom onderwerpen op het gebied
van ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Via een digitaal ouderportal informeren wij ouders over de belevenissen van de kinderen op
de BSO of het KDV van Pittelo.

Voor meer informatie, aanmelden en prijzen verwijzen we u naar onze website
www.kindcentrum-driemaster.nl Klik daar op het kopje kinderopvang.
6.5 Veiligheid in en rond school
Fietsen
Onze school is goed te voet of met de fiets te bereiken. Rondom de MFA is een voetpad
aanwezig. Voor de school is een vrij liggend fietspad aangelegd. Dit fietspad verbindt het
fietspad Seinepad met het fietspad Roerpad. Leerlingen kunnen op deze manier veilig naar
school fietsen, zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer.
Bij de school is een open fietsenstalling, waarin de leerlingen hun fiets kunnen plaatsen. Omdat
er niet voortdurend toezicht kan zijn, gebeurt het stallen van de fietsen op eigen risico.
Onze school is met de auto bereikbaar. Tussen de Amstelstraat en de MFA Pittelo is een
parkeerterrein aangelegd voor 40 auto’s. Er is één richtingsverkeer ingesteld, zodat auto’s
logische routes kunnen rijden. Voor de hoofdingang is een Kiss and Ride strook aanwezig, waar
kinderen vlot kunnen uitstappen en naar school gaan. Hier geldt een parkeerverbod. Wij
verzoeken u echter dringend, in het kader van de veiligheid, om kinderen niet met de auto naar
school te brengen.
25

Skateboards en skeelers
Als er vanuit de kinderen behoefte is, organiseren we “buitenspeelgoeddagen”. Dit zijn dagen
waarop de kinderen hun eigen buitenspeelgoed mee mogen nemen. In verband met de
veiligheid zijn alleen op deze dagen skeelers, skateboards en autopeds op het speelplein
toegestaan.
Ten aanzien van de directe schoolomgeving
Op ons plein wordt voor en onder schooltijd veel (samen) gespeeld. Voor de veiligheid van de
kinderen is er een hek om heen geplaatst. Dit hek blijft open en het plein is ook buiten de
schooluren als speelplek beschikbaar. Wel vinden we het belangrijk dat ons plein een veilige plek
blijft. Om geen overlast voor de buren te veroorzaken mag er vanaf 18.30 uur niet meer op het
plein worden gevoetbald.
Afval hoort in de prullenbakken te worden gegooid. In geval van nadrukkelijke overlast kan een
kind de toegang tot het schoolplein buiten de schooluren worden ontzegd. Tijdens schooluren is
het plein voor onbevoegden gesloten om de rust voor de leerlingen te handhaven.
Geen honden op het schoolplein
Op iedere school zijn kinderen en volwassenen, die bang zijn voor honden. Om hen tegemoet te
komen geldt de afspraak, dat honden niet in de school en op het plein worden toegelaten.
6.6 Gedragsregels en afspraken in school
Om de dagelijkse gang van zaken op school goed te laten verlopen, gelden op school een aantal
duidelijke afspraken. Sommige van deze afspraken hangen in de school, daarnaast worden ze
ook regelmatig met de kinderen in de groepen doorgesproken.
Zo is het de bedoeling, dat de kinderen, nadat de bel is gegaan, rustig binnen komen, hun
voeten vegen, jas ophangen en in hun groep gaan zitten. Van de leerkrachten mag worden
verwacht dat zij zich op die momenten ook in de klas bevinden.
Bij de dagelijkse omgang vinden we het belangrijk om de volgende hoofdregels te hanteren:
We zijn een veilige en geweldloze school en zorgen er samen voor dat we dat blijven.
We gaan met respect met elkaar om; we laten ieder in eigen waarde.
• Dat betekent dat we elkaar niet pesten, niet uitschelden, van elkaar afblijven en ook naar
elkaar luisteren en elkaar uit laten spreken. En natuurlijk hoort iedereen erbij op deze
school.
• De Driemaster wil een geweldloze school blijven.
We discrimineren niet en geven geen uiting aan racistische opvattingen.
We respecteren de eigendommen van een ander en gaan zorgvuldig met al onze
materialen om.
• Dat betekent dat we netjes met schoolspullen omgaan, niets vernielen en ook niet zonder
toestemming aan andermans spullen komen.
De kinderen horen het onderwijs goed te kunnen volgen.
• Om dat te kunnen bereiken, verwachten we van onze leerkrachten dat ze zich goed
voorbereiden en terdege in kinderen geïnteresseerd zijn. Tegelijkertijd rekenen we op een
actieve leerhouding van de kinderen. We gaan er van uit dat ze zich willen en kunnen
houden aan onze afspraken. Indien noodzakelijk maken we met leerlingen, passende,
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individuele afspraken. Lukt dit niet, dan schakelen we de ouders in om tot een adequate
oplossing te komen.
Afspraken met ouders
Om op een plezierige wijze naar school te kunnen gaan, willen we ook met de ouders graag de
volgende afspraken maken:
• Een ouder/verzorger behandelt een ieder ook met respect.
• Een ouder/verzorger discrimineert niet en geeft geen uiting aan racistische opvattingen.
• Een ouder/verzorger bedreigt een ander (leerkracht, volwassene) niet.
• Zonder toestemming van school mogen op het terrein van de school geen wervende
activiteiten worden ondernomen.
• We zien graag dat, om het welzijn van de kinderen, meningsverschillen in een gesprek
opgelost worden op een voor betrokkenen geschikt moment.
• Als u een leerkracht wilt spreken, kunt u een afspraak maken. Onder lestijd is de
leerkracht alleen voor de kinderen beschikbaar en kan dan niet worden gestoord.
• We zien graag dat ouders er voor zorgen dat hun kinderen ‘passende kleding voor op
school’ aan hebben naar school. Hoofddeksels gaan binnen af.
• We nemen geen speelgoed van huis mee naar school.
• We vragen ouders uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet op het schoolplein of in de
klas uit te delen. Sommige kinderen vinden het lastig te begrijpen waarom je wel of niet
naar z’n feestje mag gaan.
6.6.1 Sociale media
Zie website Plateau
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6.7 Gevonden voorwerpen
Ook op een school blijven allerlei voorwerpen en kleding achter. De procedure is dat we dit alles
bewaren in een “gevonden voorwerpen box” bij de zijingang. Voor iedere vakantie worden deze
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materialen opgeruimd. Is uw kind iets kwijt? Kijk dan eerst in de gevonden voorwerpen box. In
overleg met de conciërge of de eigen leerkracht mogen de teruggevonden spullen worden
meegenomen.
6.8 Rookverbod
Op alle basisscholen geldt een rookverbod. Ook bij ons mag er niet door personeel en bezoekers
in het gebouw en op het plein worden gerookt. Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. De
school vindt dat ze niet aan een dergelijk slecht voorbeeld voor de jeugd hoort mee te werken.
Van ouders die kinderen begeleiden, verwachten we ook dat ze op die momenten niet
roken.
6.9 Kinderraad
Wie een leuk idee heeft voor de Kinderraad, kan dat altijd aan een van de leden vertellen of op
papier zetten. Eens per maand komen we bij elkaar, om de ideeën te bespreken. Op deze wijze
hopen we ouders en kinderen nog meer bij de school te betrekken. Jaarlijks in de periode voor
de herfstvakantie worden de kinderraadsleden weer gekozen. Zodra ze bekend zijn, stellen we
ze aan u voor in de Brulboei.
6.10 Hoofdluiscontrole
Hoofdluis komt op iedere school voor, dus ook bij ons. Om dit toch zo goed mogelijk in de hand
te houden is er een ouderwerkgroep hoofdluis samengesteld. De ouders die deel uitmaken van
deze werkgroep komen de leerlingen na iedere vakantie op hoofdluis controleren. Dit doen zij
ook als er melding van hoofdluis door ouders wordt gedaan.
In het kort is het volgende protocol van toepassing:
1. Controle door ouderwerkgroep hoofdluis. Bij “geen melding” is er niets aan de hand.
Bij constatering van hoofdluis wordt aan alle leerlingen uit de groep een briefje mee
gegeven.
Met de ouders van betreffende kinderen wordt contact opgenomen door de school.
Ouders worden dan gevraagd de kinderen dezelfde dag te behandelen om zo risico op
verdere verspreiding te voorkomen. Deze ouders krijgen ook een infofolder, waarin staat
hoe hoofdluis te bestrijden is.
Na 3 weken volgt hercontrole van opgemerkte leerlingen.
2. Als er nog luis wordt aangetroffen, worden betreffende ouders nogmaals geïnformeerd
door de school. Dit geldt ook indien er neten worden aangetroffen.
3. Na 3 weken volgt weer controle, wordt opnieuw hoofdluis aangetroffen dan wordt de GGD
of de jeugdarts ingezet. De werkgroep geeft haar taak dan over; de GGD meldt de
werkgroep de data van controle en de stand van zaken.
4. Als dan nog geen passende maatregel getroffen is kán de directie overgaan tot nadere
maatregelen in overleg met inspectie, bestuur en leerplicht.
We rekenen erop dat iedere ouder volop meewerkt aan het voorkomen van hoofdluis in school.
6.11 Douchen na gym, sieraden
Tijdens de gymles mogen er ivm de veiligheid geen sieraden worden gedragen. Kettingen en
ringen moeten af, oorbellen bij voorkeur ook. Mochten de oorbellen moeilijk te verwijderen zijn,
mogen deze thuis worden afgeplakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verliezen van de
sieraden en adviseren u op de gymdagen uw kind zonder sieraden naar school te laten gaan.
Op onze school is het de afspraak dat kinderen vanaf groep 3, gaan douchen na de gymles.
Het aanleren van gezond gedrag is een van de belangrijkste uitgangspunten van
bewegingsonderwijs. Douchen na de gymles valt ook onder dergelijk gezond gedrag. Tijdens
onze gymlessen wordt zeer intensief bewogen. Kinderen zweten dan behoorlijk. We vinden het
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niet fris dat de kinderen de zweetlucht meenemen naar de klas of naar huis. Deze afspraak is
tevens op advies van het GGD in verband met het verkrijgen van een beter binnenmilieu op
school. Sommige geloofsovertuigingen keuren naakt douchen af. Daarentegen is reinheid,
schoon zijn en een lekkere geur bij je dragen een belangrijk onderdeel van religies. Douchen in
ondergoed vinden we prima, als de leerling schoon ondergoed meeneemt. Mochten er medische
redenen zijn waarom uw kind niet mag douchen na de gymles, kan u hiervoor een afspraak
maken met de directeur, om een en ander mondeling toe te lichten. We vragen dan na het
gesprek om een schriftelijke bevestiging van u. We verwachten dat alle kinderen naast de
gymkleding (incl. schoenen) een handdoek meenemen in de gymtas. Tijdens de ramadan wordt
er ook van de kinderen die vasten, verwacht dat ze meedoen met de gymles, indien nodig op
een aangepast inspanningsniveau.
6.12 Fruit in de ochtendpauze, lunch tussen de middag en traktaties van jarigen
Fitheid is een van onze drie sterke punten. Een onderdeel van fitheid is natuurlijk gezonde
voeding. Wie gezond eet, levert betere prestaties. De afgelopen jaren hebben we meegedaan
aan het project fruit op school, schoolfruit. De positieve ervaringen van zowel het team als
ouders heeft er toe geleid dat we, na overleg met de MR, hebben besloten hier beleid op te
maken. Sinds een aantal jaren eten we iedere dag fruit in de ochtendpauze. Dit fruit moet
meegenomen worden van thuis. Heeft uw kind hieraan niet voldoende, kan er naast het fruit een
gezonde boterham worden meegegeven. Daarnaast mag er wat te drinken meegegeven worden
vanuit huis. (geen prik, geen energiedrankjes)
Lunch
Tussen de middag eten we samen de lunch op school, in het eigen lokaal en met de eigen
leerkracht.
We vragen u uw kind een gezonde lunch mee te nemen naar school. Een gezonde lunch bestaat
bijvoorbeeld uit brood, maar kies dan liever niet voor witbrood. Beter kun je kiezen voor
volkorenbrood. Hierin zitten de nodige voedingsstoffen en geeft langer een verzadigd gevoel.
Kies voor beleg waar niet te veel suiker in zit, bijvoorbeeld kaas, pindakaas, vleeswaren, een ei
of appelstroop. Naast brood vragen we wat te drinken mee te geven vanuit huis. Daarnaast kan
de lunch worden aangevuld met fruit, groente en/of zuivel, of een klein hartig hapje zoals een
blokje kaas of stukje worst. Koekjes en snoepjes maken geen onderdeel uit van een gezonde
lunch en worden weer mee teruggenomen naar huis.
Traktaties
Als je jarig bent, is het feest. Iets ‘ongezonds’ mag daar bij horen, vinden wij.
Traktaties worden tegenwoordig alleen steeds groter en gekker! Als je bij elkaar optelt hoe vaak
een kind wat extra’s krijgt door traktaties is dat best erg vaak. Hieronder volgen tips voor
gezondere traktaties:
• Geef geen grotere traktaties dan de grote van de vuist van je kind (zo beperk je grote
volumes)
• Een klein cadeautje kan ook een traktatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gummetje,
bellenblaas of mooi potlood. Het hoeft niet altijd eten te zijn.
• Zeker voor de jongere kinderen (4-7 jaar) gaat het erom hoe een traktatie eruit ziet. Iets
gezonds kun je ook hartstikke mooi aankleden en is voor deze leeftijdsgroep een leuke
optie.
• Kant-en-klare traktaties: Als kant-en-klare traktaties worden gebruikt, zijn er voldoende
alternatieven te krijgen die niet teveel energie (calorieën) leveren en die makkelijk mee te
geven zijn. Denk aan ontbijtkoekje, fruit, kleine uitdeelzakjes, rolletjes of doosje met
snoepjes.
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6.13 Medicijnverstrekking / verrichten medische handelingen
Zie Plateaugids.
6.14 Jeugdgezondheidszorg

31

6.15 Contactpersonen vertrouwenszaken
Zie Plateaugids. Op ons kindcentrum kunt u contact opnemen met juf Ingrid Visser.

Hoofdstuk 7: Resultaten van ons onderwijs.
7.1 Resultaten
De (leer)resultaten van onze school meten we d.m.v. methode gebonden toetsen en ons
leerlingvolgsysteem (Cito). De gegevens die we op deze wijze verzamelen, worden gebruikt voor
het maken van trendanalyses. De trendanalyses worden afgezet tegen de doelen die we ons
hebben gesteld (zie 2.4).
Het afgelopen schooljaar hebben we de door ons gestelde doelen op schoolniveau gehaald voor
de volgende vakken bij de E-toetsen/SCOL-voorjaar; Spelling 60%, en Sociale Competenties:
71%. Bij de overige vakken zijn de doelen op schoolniveau niet gehaald; Begrijpend lezen: 46%,
Rekenen: 52% en DMT: 57%. We merken dat er dit jaar meer achterstanden zijn dan andere
jaren, waarschijnlijk als gevolg van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande
schoolsluitingen en het online werken. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om deze
leervertragingen om te zetten in leergroei. Hiervoor hebben we een NPO-plan/schooljaarplan
geschreven. Komend jaar willen we vooral inzetten op extra handen in de groep, om zo de
vertragingen in te halen. Jaarlijks evalueren we deze doelen middels onze trendanalyse. Mochten
we een doel niet halen, proberen we de oorzaak te achterhalen en stellen we een plan van
aanpak op. (Zie voor meer informatie onze trendanalyse.) Bovenstaande gegevens zijn
gebaseerd op de methode onafhankelijke toetsen van Cito.
De afgelopen jaren scoort onze school op de Eindtoets basisonderwijs steeds op of boven het
landelijk gemiddelde. Dat was het afgelopen schooljaar ook weer het geval. De groep scoorde
heel mooi en zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. Via www.onderwijsinspectie.nl zijn de
bevindingen van de inspectie over onze school na te zoeken. Hier vindt u ook het
inspectierapport naar aanleiding van het laatste grote inspectiebezoek, april 2015 en het
inspectiebezoek in de groepen 1/2 in het kader van VVE, november 2018.
VVE: Jaarlijks dienen we een plan in bij de gemeente om kinderen met een VVE-indicatie of
taalachterstand goed te kunnen bedienen. We doen dan aanspraak op de zogenaamde
Schakelklasgelden. Hierbij is de doorgaande lijn tussen de peuters en kleuters een belangrijk
uitgangspunt. De methode Schatkist biedt deze doorgaande lijn met Puk en co en Uk en Puk. We
zorgen voor kleine kleutergroepen, waarin we de kinderen een intensieve begeleiding kunnen
bieden, vanuit spelend leren en veel werken met maatjes, zodat kinderen veel en actief
betrokken zijn. Per kind wordt een plan van aanpak opgesteld voor de te halen doelen. Het is
namelijk de bedoeling van vve dat de kleuters zonder, of met een zo klein mogelijke
achterstand, aan de leerstof van groep 3 kunnen beginnen. We monitoren de ontwikkeling en
stellen de aanpak per kind bij waar nodig. Het volgmodel en de warme overdracht van de
peutergroep is het startpunt van de observatie en begeleiding op de basisschool. Het effect van
VVE-schakelklasgelden meten we door de ontwikkeling van ieder kind te volgen. Over het
algemeen is het effect groot en dus voldoende en kunnen we concluderen dat de kinderen zich
goed hebben ontwikkeld tov zichzelf en zonder, of met een kleine achterstand starten in groep
3. In sommige gevallen blijken er nevenproblemen aanwezig te zijn, waardoor het te bereiken
effect, doel, niet wordt gehaald. Dan wordt daar onderzoek naar gedaan en een plan van
aanpak voor geschreven. Ook het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen met een VVEindicatie het traject met voldoende groei doorlopen.
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7.2 Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs.
Na 8 jaar basisonderwijs stromen de leerlingen door naar een vorm van voortgezet onderwijs.
Veel van onze kinderen kiezen dan voor het Dr. Nassau College (VMBO/MAVO, HAVO, VWO) en
het Terra College (VMBO-agrarisch). Soms valt de keuze op de Pro-Assen (praktijkonderwijs)

De uitstroom-gegevens van groep 8 van de afgelopen schooljaren staan hieronder in
percentages vermeld.

Praktijkonderwijs
VMBO BB
VMBO KB
VMBO T/MAVO
Havo
VWO

2016/
2017
0%

2017/
2018
0%

2018/
2019
0%

2019/
2020
10%

2020/
2021
0%

2021/
2022
0%

50%
16%
16%
0%
16%

30%
30%
15%
15%
8%

23%
23%
23%
31%
0%

10%
16%
26%
26%
10%

29%
36%
7%
21%
7%

11%
33%
11%
33%
11%

Uitstroomgegevens speciaal (basis)onderwijs.
Ondanks de extra leerlingenzorg verwijzen we toch elk jaar een aantal kinderen naar scholen
voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen Plateau hebben we de volgende twee scholen voor
speciaal (basis) onderwijs:
▪ De Meander en
▪ Van Liefland, beide in Assen.
De verwijzingen van de afgelopen schooljaren hebben we in deze gids opgenomen.
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Sbao
X
X
1
1
1
3
Cluster
X
X
x
X
x
X
1
Cluster
X
X
x
X
x
X
2
Cluster
X
X
x
X
x
X
3
Cluster
X
X
x
1
x
1
4
Toelichting:
Sbao
: Speciaal basisonderwijs (Meander).
Cluster 1 : Onderwijs voor kinderen met visuele handicaps.
Cluster 2 : Onderwijs voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal- en of
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spraakproblemen).
Cluster 3 : Onderwijs voor kinderen een verstandelijke en of lichamelijke handicap (van Liefland)
Cluster 4 : Onderwijs voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen.
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Ruimte voor aantekeningen
Deze bladzijde kunt u gebruiken voor het maken van aantekeningen of op- en aanmerkingen.
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