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1.1   Waarom een schoolgids voor ouders? 

 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een  

belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze  

gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en  

opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben  

gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We  

geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.  

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de  

andere manieren waarop we u informeren.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad  

(MR).  

1.2   Relatie met het schoolplan 

In het schoolplan staan de beleidsvoornemens voor vier opeenvolgende jaren vermeld. In de schoolgids 

geven we aan wat we het komende jaar willen realiseren. Op school ligt een uitleenexemplaar van het 

meerjarenplan. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen dit lenen om thuis eens rustig door te nemen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier.  

 

Medezeggenschapsraad en team obs 'Oetkomst' 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 EEN WOORD VOORAF   
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2.1 Naam 

Naam:  obs 'Oetkomst' 

Adres:  Eikenlaan 1 

  9615 AP Kolham 

telefoon: 0598 397 037 

e-mail:  obsoetkomst@ultiemonderwijs.nl 

website: www.scholenopdekaart.nl (obs Oetkomst) 

2.2 Richting 

De 'Oetkomst' is een openbare basisschool. Dit houdt in dat de school open staat voor alle kinderen, 

ongeacht hun geloof of etnische achtergrond. De school laat zich niet leiden door specifieke 

levensbeschouwingen, maar stelt zich open voor alle levens - en wereldbeschouwingen. 

2.3 Directie 

Stichting ULTIEM heeft een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één persoon. De bestuurder 

heeft de dagelijkse leiding van Stichting ULTIEM. De bestuurder geeft richting (strategie), 

ontwikkelt beleid (om strategie om te zetten in beleidskaders) en houdt toezicht op management van 

de scholen.  

De bestuurder van Stichting ULTIEM is mevr. Marian Bakker. 

 

Stichting ULTIEM 

Uitstekend Lerend Talenten Inspirerend Eigentijds Maatschap-

pelijk betrokken 

Ultiem is een stichting waarin elf scholen voor openbaar primair onderwijs in Hoogezand, Slochteren en 

omgeving verenigd zijn. 

Samen maken we het verschil voor de leerlingen op onze scholen. 

Dat doen we door uitstekend onderwijs te bieden, door voor alle leerlingen een benadering te kiezen 

die bij ze past. Leren staat hierbij voorop. Om alle leerlingen een passend aanbod te kunnen doen, 

volgen we de nieuwste ontwikkelingen. We trekken als scholen samen op, maar hebben ook onze eigen 

unieke kenmerken. Hierdoor kunnen we goed tegemoet komen aan de talenten van ieder kind. We 

bieden inspirerend onderwijs. 

 

Door een rijke onderwijsomgeving te creëren willen we kinderen enthousiast en gemotiveerd krijgen. 

We geven ze de mogelijkheid hun eigen talenten te ontdekken. Omdat we leven in een tijd waarin 

vernieuwingen elkaar snel opvolgen, streven we ernaar om eigentijds te zijn en kennis en middelen 

innoverend in te zetten. Onze scholen zijn onderdeel van hun omgeving en participeren in deze 

omgeving. Maatschappelijke betrokkenheid en leerlingen voorbereiden op burgerschap zijn een 

belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 

 

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder. De kern van intern toezicht is dat de RvT 

ziet op de kwaliteit van het bestuur (CvB) dat op zijn beurt ziet op de kwaliteit van het onderwijs. 

De directeur, dhr. R. Wouda geeft leiding aan de school en hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de 

ouders/verzorgers.  De directeur is op school aanwezig op maandag, woensdag en de donderdag.  

2 DE SCHOOL 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Op de dagen dat de directeur niet aanwezig is, is voor ouders/verzorgers mevr. Niesje Smit en/of 

mevr. Leanne van Kalsbeek het aanspreekpunt. 

2.4 Situering van de school 

De school, aan de Eikenlaan nummer 1 in Kolham, zit in een splinternieuw gebouw.  

Een Kind Centrum, samen met Peuterspeelzaal Net Dröge aan de Eikenlaan met voor-tussen en 

naschoolse opvang. 

Deze buitenschoolse opvang zal geleverd worden door Kids First. 

2.5 Schoolgrootte 

Het ministerie van onderwijs hanteert als teldatum voor het aantal leerlingen 1 oktober van het 

afgelopen schooljaar. Op 1 okt. 2022 zitten er ruim 100 leerlingen op onze school. Dit aantal leerlingen 

bepaalt het aantal leerkrachten voor het schooljaar 2023-2024 en daarmee o.a. de mogelijkheden van 

de school betreffende groepsgrootte en leerlingenzorg. 

Naast de directeur zijn er 8 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 3 

vakleerkrachten aan de school verbonden. 

 

 

3.1 Wat willen wij? Onze visie (in wording) 

Wij vinden het erg belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen kinderen.  

Door inzicht te hebben in deze verschillen kan ons onderwijs nog beter afgestemd worden op het kind. 

In het schooljaar 2021/2022 heeft het team wederom gesproken over en gewerkt aan een visie-

verandertraject. De reden hiervoor was dat de huidige visie niet volledig meer volstaat.  

Voordat we een compleet nieuwe visie neerleggen heeft het team onderzoek gedaan. Er is gekeken naar 

de huidige visie en er is ook gekeken naar de normen en verplichtingen die een school moet hanteren.  

De vooropgestelde visie is landelijk vastgelegd middels het SLO. SLO staat voor Stichting Leerplan 

Ontwikkeling 

 

Missionstatement: De droom van de school! 

• Enthousiaste en tevreden leerlingen, leerkrachten en ouders. 

• We willen meegaan met de tijd en de maatschappij. (Toekomstgericht) 

• Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Kennisverwerving- persoons 

vorming en maatschappelijke toerusting.  

• Een veilige en uitdagende werkomgeving bieden en elkaar met respect en waardigheid behande-

len. 

• Opbrengst gerichte school zijn waarin iedereen kan werken aan de ontwikkeling van zijn of haar 

talenten. 

 

Aandacht voor het kind 

Wij bieden een structureel aanbod voor de sociaal-emotionele vorming. We zorgen ervoor dat kinderen 

zich veilig voelen. Begrippen als respect en acceptatie staan daarbij centraal. 

 

Zelfstandig leren 

We zien het leren als een proces. Het hoe is net zo belangrijk als het wat. We willen de kinderen een 

uitnodigende en uitdagende speelleeromgeving aanbieden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren 

zelfstandig oplossingen te zoeken voor (leer) problemen en dat ze leren samen te werken. We willen 

3 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 
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daarmee bereiken dat de kinderen een actievere rol in het leerproces krijgen, met meer verantwoorde-

lijkheid, betrokkenheid en een grotere mate van motivatie en concentratie en meer zelfstandigheid. 

 

zorg 

Indien kinderen extra hulp nodig hebben dan streven wij ernaar om die extra hulp in de klas te geven. 

Alleen bij bijzondere, incidentele gevallen zal de extra hulp buiten de klas plaatsvinden. 

We denken na over onze visie voor de toekomst en de missie is de weg daar naar toe. Binnen het on-

derwijs verandert veel en vaak zijn wij daar ons bewust van. Ook bij ons op school veranderen dingen, 

vakken, manier van aanpak van lessen, digitalisering, enz. 

Verder zien wij uit naar om te werken in ons nieuwe gebouw, onze nieuwe school met leerpleinen mobie-

le leseenheden en tal van nieuwe (leer)uitdagingen. 

Zeer belangrijke punten voor de aankomende drie jaar. 

3.2 Waar staan wij voor? De missie van de school (in wording) 

We denken continue na over  onze visie voor de toekomst en de missie is de weg daar naar toe.                    

Binnen het onderwijs verandert veel en vaak zijn wij daar ons bewust van. Ook bij ons op school 

veranderen dingen, vakken , manier van aanpak van lessen, digitalisering, enz.  

De Oetkomst is een veilige school met ruimte en aandacht voor ieder kind, waar ieder kind er mag zijn! 

Dit doen we door: 

* gebruik te maken van onderwijsbehoefte, afgestemd op de centrering van het kind 

* met een open houding een goede, heldere communicatie te creëren voor en door kinderen, teamleden 

en ouders 

* aandacht voor het kind: door een structureel aanbod te bieden voor de sociaal-emotionele vorming, 

waarbij respect en acceptatie centraal staan 

* de kinderen zelfstandig oplossingen te laten zoeken. Kinderen een actieve rol in het leerproces laten 

vervullen met meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een grote mate van motivatie, concentratie 

en meer zelfstandigheid. 

 

Dit willen we samen met kinderen, leerkrachten en ouders bereiken.  

3.3 Het klimaat van de school 

Het schoolklimaat kenmerkt zich door een rustige, ordelijke, gezellige en open sfeer en een op leren 

gericht klimaat in een uitnodigende omgeving. Kinderen dienen zich veilig en op hun gemak te voelen. Als 

kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en wordt het leren positief beïnvloed. 

De school kent duidelijke leef- en gedragsregels. We gaan uit van drie basisregels, te weten : 

* wij gaan respectvol met elkaar om 

* wij zijn netjes op de schoolinrichting, de materialen en de schoolomgeving 

* conflicten lossen wij met woorden op. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een structureel aanbod van activiteiten op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, middels onze manier van lesgeven. 

 

1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep) 

2. Praten en luisteren (over communicatie) 

3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens) 

4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen) 

5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit) 

6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden) 
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Daarnaast gebruiken wij de methode Soemo (Sociale Emotionele Ontwikkeling). 

  

Het pestprotocol is opgenomen in het veiligheidsplan van de school. Deze ligt voor ouders en andere 

belangstellenden ter inzage op school. 
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ONDERWIJS 

 

4.1 De indeling van de groepen 

Een derde schooljaar met een extra kleutergroep. Het aantal kleuters in groep 1 en 2 blijft groeien en 

het is ons wederom gelukt om een tweede combinatiegroep te realiseren. Wij hebben bewust voor 

groep 0-1 en 1-2 gekozen in verband met de vierjarigen die door het hele schooljaar heen op school 

komen. 

 

Onze school start het schooljaar met ongeveer 100 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld in 

combinatiegroepen. De basisindeling is als volgt: 
 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 Elma Zijlstra 

Dominique de 

Vries 

Elma Zijlstra 

Dominique de 

Vries 

Elma Zijlstra 

Gerda Zwarts 

 

 

Elma Zijlstra 

Gerda Zwarts 

 

 

Elma Zijlstra 

 

 

3 Carolien de 

Jager 

Kim Kramer 

 

(Carolien de 

Jager is 

ambulant) 

Kim Kramer Kim Kramer Kim Kramer 

4 Leanne van 

Kalsbeek 

Leanne van 

Kalsbeek 

Leanne van 

Kalsbeek 

Leanne van 

Kalsbeek 

Leanne van 

Kalsbeek 

5-6 Niesje Smit 

 

Niesje Smit Niesje Smit (Niesje Smit)  (Niesje Smit) 

7-8. Willeke 

Hagenbeek 

Willeke 

Hagenbeek 

Willeke 

Hagenbeek 

Willeke 

Hagenbeek 

Willeke 

Hagenbeek 
 

 

 Het IB- werk (inten begeleider) zal door Juf Sascha worden ingevuld op dinsdag en donderdag 

 In verband met de groei van het aantal leerlingen in de onderbouw heeft Stichting ULTIEM 

met de directie besloten om de onder en middenbouwgroepen te ontkoppelen van 

combinatiegroepen. 

Daardoor is een overgrote groep in 3-4 voorkomen en zijn deze groepen nu zelfstandig. 

Voor groep 1-2 is dezelfde reden van toepassing dit schooljaar. Groep 1 is samen met groep 2 

een te grote groep voor huisvesting in 1 lokaal en door het groeiend aantal leerlingen in groep 1 

is dan ook besloten om ook deze groep uit elkaar te halen.  

Het is een verrijking dat wij zoveel extra leerkrachten en onderwijs assistenten mogen 

inzetten dit schooljaar. 

4.2 De samenstelling van het team 

Directie 

De directie van de school bestaat uit de directeur (dhr. Richard Wouda) en de bestuurder van 

Stichting ULTIEM; mevr. Marian Bakker. 

4 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
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Groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten zijn belast met lesgevende taken. Zij verzorgen het onderwijs in de groepen en 

nemen bepaalde schooltaken voor hun rekening. Enkele specifieke taken zijn: 

 

Intern begeleider (ib-er) 

De intern begeleider coördineert alle speciale zorg die aan leerlingen gegeven wordt. De taken van de 

intern begeleider zijn o.a.: 

* het actueel houden van de orthotheek (kast met speciale materialen voor kinderen met 

leerproblemen); 

* het coördineren van de speciale leerlingenzorg; 

* het voorbereiden van de leerlingenbespreking; 

* het onderhouden van contacten met sociale hulpteam en het speciaal onderwijs; 

* het coördineren en plannen van het leerlingvolgsysteem (de toetsen); 

* het begeleiden van de groepsleerkrachten m.b.t. de uitvoering van de zorgverbreding; 

* het onderhouden van contacten met de ouders. 

Sascha Hof is intern begeleidster en is hiervoor vrijgesteld van lesgevende taken op dinsdag en 

donderdag.  

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

groepsleerkracht en bij de intern begeleidster terecht. 

 

Onderwijs Assistenten: 

Groep 1-3: Mevr Gerda Swarts 

Groep 4-8; vacature 

 

Lees coördinator 

………….. is onze lees coördinator.  

De taken van een Lees coördinator; 

. analyseert de leesactiviteiten,  

. adviseert de directeur bij het beleid lezen van de school. 

. stelt het plan lezen op met gebruikmaking van de bibliotheek. 

. is voorzitter bij besprekingen over lezen en bereidt de bijeenkomsten voor;  

. coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd voor lezen.  

. draagt kennis over lezen over aan collega’s binnen de school;  

. ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal lezen voor remedial teaching;  

 
  

ICT coördinator  

Samen hebben wij de zorg voor het werken met computers in de school. Onze taken daarin zijn: het 

beheren van de computers, op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, contacten 

onderhouden met de bovenschools ICT coördinator, aanschaf software in overleg met het elkaar en  

het plannen en coördineren van activiteiten op computergebied. Op school is Leanne van Kalsbeek onze 

ICT-er. 

 

Bedrijfshulpverlener 

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

bedrijfshulpverlener die actie onderneemt. Die weet wat hij moet doen als iemand flauwvalt en die 

weet ook wat hij moet doen als het gebouw ontruimd moet worden. Hij/zij is dan degene die er voor 

zorgt dat de kinderen en het personeel zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. 

De bedrijfshulpverlener draagt zorg voor de jaarlijkse oefening van het ontruimingsplan. De 
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bedrijfshulpverlener heeft de basisopleiding bedrijfshulpverlener gevolgd. De school heeft op dit 

moment 3 bedrijfshulpverleners, te weten: Elma Zijlstra, Leanne van Kalsbeek en Richard Wouda. 

 

Vakleerkrachten 

De vakleerkrachten geven les in één bepaald vak. Voor de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 

t/m 8.  Staat bij het schrijven van de gids een vacature open. Mevr. Angelika Chardon verzorgt de 

GVO-lessen voor de groepen 5 t/m 8. 

Vrijwilliger 

De school beschikt niet over een conciërge. Wel hebben wij een vrijwilliger op school. 

De heer Sander Nieuwhoff 

 

contactpersonen 

Om de drempel lager te maken fungeert Sascha Hof als contact persoon binnen onze eigen school. 

Kinderen kunnen met kleine problemen bij haar terecht.  

 

4.3 De activiteiten voor de kinderen 

Activiteiten in onderbouw (de kleutergroepen) 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het leren omgaan met elkaar en het samen spelen. 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 sturende rol. De oudste kleuters bieden we 

allerlei speelse activiteiten aan, die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 

Het gebruik van computers is een onderdeel van deze voorbereiding. 

Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt op de grond, aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het 

schoolplein. Dit gebeurt individueel of in groepjes. 

 

In de kleutergroepen werken we vaak aan de hand van thema's (school, vakantie, herfst, lente, enz.). 

Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. We werken met verschillende 

methodes waaronder Kleuterplein. Per cursusjaar komen 4 thema's aan de orde. Ook wordt er aandacht 

besteed aan letters en klanken. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel 

ander leren. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwik-

kelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze 

kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben 

op hun verdere schoolloopbaan. VVE valt in twee delen uiteen: 

 Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal (Net Dröge) en/of het kinderdag-

verblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid 

van gemeenten. 

 Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.  
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Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de: 

 Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende gelet-

terdheid. 

 Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie 

in ruimte en tijd. 

 Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne moto-

riek.  

 Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelf-

vertrouwen en het samen spelen en werken. 

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) 

Vanaf groep 3 maken de leerlingen op een meer gestructureerde manier kennis met de 

basisvaardigheden. 

Lijn 3 

Al heel snel loopt het beheersingsniveau van de kinderen uiteen. Kinderen lezen dan op hun eigen niveau. 

Verschillende leesvormen zijn: stillezen, niveau lezen en klassikaal lezen. In de volgende leerjaren 

krijgen ze andere leesvormen als begrijpend- en studerend lezen. 

Schrijven Klinkers… die gefaseerd ingevoerd zal worden binnen de school te beginnen met groep 3 en 4. 

Een goed handschrift beschouwen we als je visitekaartje. De leerlingen leren schrijven met een 

driekantige potlood en een schoolvulpen. 

Taal (Taal Actief 4) 

Natuurlijk besteden we aandacht aan het correct leren schrijven van woorden. De kinderen krijgen de 

spelling onder de knie via het oefenen van spellingsregels en afspraken. De nadruk ligt echter op het 

gebruik van taal. Dit komt o.a. aan bod bij het maken van werkstukken en spreekbeurten. Leerlingen 

leren hierbij het schrijven van een goed verslag en het zelf verwoorden van informatie. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen Engels. Het gaat hierbij vooral om de 

basisspreekvaardigheid. 

Rekenen (Pluspunt 4) 

De rekenmethode die we gebruiken gaat uit van praktische rekenproblemen, dingen die je in het 

dagelijkse leven tegen komt. Veel belang wordt gehecht aan het verkrijgen van inzicht en in het 

schatten van het goede antwoord. Natuurlijk worden 'normale' rekenvaardigheden niet vergeten. 

Wereld oriënterende vakken (projectonderwijs) (BLINK) 

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen / Staatsinrichting, Sociale Redzaamheid 

/ Verkeer, Bevordering Gezond gedrag, Biologie / Natuurkunde en Geestelijke Stromingen worden 

aangeboden d.m.v. moderne methoden. 

 

GVO: Godsdienstonderwijs. 

Eens per week krijgen de leerlingen van groep 5-6 en 7-8  godsdienstige vorming van mevrouw Angelika 

Chardon. Tijdens deze les uren komen o.m. het ontstaan en het beleven van de wereldgodsdiensten aan 

de orde. Ook komen veel aspecten van de verschillende christelijke opvattingen aan de orde. 

Feitelijk wil de Oetkomst dat alle kinderen van groep 5 t/m 8 deze lessen volgen. Geven ouders geen 

toestemming dan maken zij dat schriftelijk kenbaar.  

 

Daarnaast werken we een keer per jaar aan een project. Vanuit een bepaald onderwerp worden allerlei 

zaken behandeld. Afgelopen jaar was dit een prachtig schilderskunst project met als cadeau een eigen 

broodtrommel met daarop de eigen gemaakte afbeelding. 
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Veiligheidsbeleid 

In het basisonderwijs wordt de sociale veiligheid vanaf 1 januari 2006 door de inspectie beoordeeld op 

basis van vier verschillende indicatoren. Onze school is altijd bezig om aan dit veiligheidsbeleid invulling 

te geven. Op deelgebieden zijn verschillende onderdelen uitgewerkt, zoals pestprotocol, het werken 

met de methoden, regels en routines. Deze protocollen liggen ter inzage op school en zullen op de 

vernieuwde website te vinden zijn. 

Burgerschap 

Door het actief uitdragen van onze missie en visie, door concreet invulling te geven aan de sociale 

veiligheid en door continu te werken aan onze kwaliteitszorg en de sfeer op school, leveren een 

bijdrage aan 'goed' burgerschap.  

Wij beschikken over een burgerschapsprotocol.  

4.4 Bewegingsonderwijs 

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen zo mogelijk iedere dag bewegingsonderwijs: gymnastiek of buiten 

spelen. De tas met gymschoenen (graag zonder veters) blijft op school . 

Voor groepen 3-8 zijn er 2 vakleerkrachten Hij/zij geeft sportles op maandag en woensdag. Gewenste 

kleding bij de gymlessen: gymschoenen, sportbroekje/turnpakje. Graag voorzien van naam. 

Zou u als ouder er op toe kunnen zien, dat de gymtassen regelmatig mee naar huis worden genomen. Af 

en toe komt het voor dat kinderen de gymkleren langere tijd op school laten hangen en dit gaat ten 

koste van de frisse lucht in de gangen. 

Achtergebleven kleding wordt een tijd lang bewaard. 

Gymrooster: maandag- woensdag en donderdag 

groep 1/2    

groep 3-4    

groep 5-6    

groep 7-8   

 

4.5 Schooltijden:  

 morgen  1 t/m 4 5 t/m 8 

maandag 8:30 – 14.15  5:45 5:45 

dinsdag 8:30 – 14.15  5:45 5:45 

woensdag 8:30 - 14:15  5:45 5:45 

donderdag 8:30 - 14:15  5:45 5:45 

vrijdag 8:30 – 12.15  3:45 3.45 

Totaal   26:45 26:45 

 

De groepen pauzeren iedere ochtend 15 minuten. Deze pauze is van 10.00-10.15 uur voor groep 3 en 4 

en 10.15-10.30 uur voor groep 5- 6 en groep 7-8 van 10:30 -10:45 uur. 

Deze verdeling houdt rekening met gymtijden. 

School is één kwartier vóór en één kwartier na schooltijd aansprakelijk. 
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Urenverdeling 

De verdeling van de verschillende activiteiten over de groepen is als volgt: 

 

 groep 1/2 groep 3/4 groep 5/6 groep 7/8 

basisvaardigheden 7:45 17:15 16:30 16:30 

wereldoriëntatie 3:30 3:00 4:00 4:00 

expressie activiteiten 7:15 3:45 3:30 3:30 

bewegingsonderwijs 7:00 1:30 1:30 1:30 

pauze 1:15 1:15 1:15 1:15 

totaal 26:45 26:45 26:45 26:45 

 

4.6 Verplichte onderwijstijd 

Volgens de wet op het primair onderwijs  moeten de kinderen gedurende acht jaren basisschooltijd 

7520 uur naar school. Op obs Oetkomst gaan de kinderen  in groep 1 t/m 4  880 uur per jaar naar 

school. De kinderen in de groep 5 t/m 8  gaan 940 uur per jaar naar school. 

 

Hieronder volgt het overzicht van het jaartotaal klokuren onderwijs voor dit schooljaar: 

          

beschikbare marge (berekend) 57,65 57,65 uren   

          

          

invulling marge       toelichting 

          

buffer calamiteiten 5,25 5,25 uren   

vrijdagmiddag voor kerst- en zomervakantie 0 0 uren   

school marge 16,75 16,75 uren 

3 schooldagen; data 
door de school in te 
vullen 

Ultiem marge 5,25 5,25 uren wo 21 juni 

vrije dagen buiten vastgestelde vakanties en feestda-
gen 3,75 3,75 uren 

vrijdag 28 april vrije 
dag, ook voor lk 

27-apr 5,45 5,45 uren marge leerlingen 

26-apr 5,45 5,45 uren marge leerlingen 

25-apr 5,45 5,45 uren marge leerlingen 

  
  ---------- 
+   ---------- +   

rest 10,3 10,3 uren   
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Verplichte onderwijstijd in een 

schooljaar 

        

(wettelijke eisen aan de onderwijstijd; zie tabblad 

verplichte onderwijstijd) 

    

          

onderbouw 880 uren 3520 uren / 4 jaren 

bovenbouw 940 uren 3760 uren / 4 jaren 

extra te maken 60 uren 240 uren / 4 jaren 

      totaal 7520 uren in 8 jaren 

          

Berekening beschikbare onderwijstijd 2022-

2023 voor  

      

(totale onderwijstijd minus 

vakanties/feestdagen) 

        

          

onderbouw 997,6

5 

uren     

bovenbouw 997,6

5 

uren     

          

Berekening beschikbare marge         

(beschikbare onderwijstijd minus verplichte 

onderwijstijd) 

      

          

  OB BB     

beschikbare onderwijstijd 997,6

5 

997,6

5 

uren   

verplichte onderwijstijd 940 940 uren   

  -------

---  - 

-------

---  - 

    

beschikbare marge 57,65 57,65 uren   

 

De marge wordt ingebouwd om, in geval van calamiteiten, het wettelijk aantal uren te kunnen maken. 

Voor de groepen 2 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 

zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is boven op de weken die al vierdaags 

zijn vanwege een algemene feestdag waarop de school is gesloten. Scholen moeten deze vierdaagse 

lesweken vooraf in de schoolgids aangeven. Voor leerlingen uit groep 1 van de basisschool is de vijf-

daagse schoolweek niet verplicht. 

 

De vrije dagen voor alle kinderen zijn studiedagen voor het team.  

 

24-25-26 april margedagen schoolniveau 

28 april margedag stichting ULTIEM niveau 

21 juni margedag stichting ULTIEM niveau 

Daarnaast zullen de gebruikelijke marge dagen voor analyse na de CITO weer van kracht zijn. 
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Vakantierooster Primair Onderwijs Noord Nederland: 

Regio Noord 

 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober  

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari  

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart  

Goede vrijdag  7 april 

Paasmaandag  10 april 

Koningsdag  tot  Meivakantie 24 april t/m 5 mei (twee weken meivakantie voor kinderen) 

Hemelvaart  18 & 19 mei 

Pinkstermaandag 29 mei 

ULTIEM margedag 21 juni 

Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 

4.7 Gronden voor vrijstelling van onderwijs 

Wanneer een kind om godsdienstige, principiële of andere redenen een les niet mag bijwonen, verlangen 

we hierover een schriftelijk bericht van de ouders. Het kind zal gedurende deze les worden 

opgevangen in een andere groep. Hij/zij zal vervangend werk te doen krijgen. 

Daarnaast kan er een gegronde reden zijn om vrijstelling te vragen. Bv. een bruiloft of  andere 

bijzondere dagen. 

Voor vrijstelling buiten de vakanties om dient u contact op te nemen met de directie. In sommige 

gevallen zal een vrijstellingsverklaring nodig zijn om verlof te kunnen verlenen    
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1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

 

De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen 

die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen 

Het dagelijks doen en laten van de kinderen wordt gevolgd door middel van observaties, registreren en 

rapporteren in het schoolregistratiesysteem ParnasSys  

Via beoordelingsmomenten in dit registratiesysteem worden de vorderingen bijgehouden voor rekenen, 

taal, lezen en de zaakvakken. Daarnaast wordt er vanaf groep 3 voor de vakken rekenen, taal, 

begrijpend lezen en lezen op vaste momenten in een schooljaar een onafhankelijke toetsing gehouden, 

om te peilen hoe de ontwikkeling per kind verloopt. Hiervoor worden toetsen van het CITO 

leerlingvolgsysteem gebruikt. 

In groep 8 doen de kinderen mee aan de landelijke CITO-eindtoets.  

 

Nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO 

De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. De betekent dat de laatste Centrale 

Eindtoets, die Stichting Cito maakt in opdracht van de overheid, in het voorjaar van 2023 zal worden 

afgenomen en de scholen voor het eerst te maken krijgen met het nieuwe stelsel vanaf schooljaar 

2023/2024. 

 

In  de groepen 3 t/m 8 wordt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling digitaal Zien gebruikt en in de 

klas Soemo.. 

 

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht 

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, 

de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- 

en rapportagegegevens van de verschillende jaren. 

Ouders hebben recht op inzage van dit dossier. U kunt hiervoor een afspraak maken met de interne 

begeleidster of met de directeur. 

Het doorspreken van de vorderingen van de leerlingen 

Enkele keren per jaar staat in de teamvergadering de leerlingbespreking op de agenda. Kinderen die op 

één of andere manier uitvallen worden dan besproken. Zorgvergaderingen. 

 

De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen besproken wordt met 

ouders 

Rapportage naar de ouders vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In alle groepen wordt 

mondeling gerapporteerd d.m.v. 15-minuten gesprekken tijdens de contactavonden. 

Schriftelijke rapportage naar de ouders vindt voor de groepen 1 t/m 8 twee maal per jaar plaats d.m.v. 

een rapport. In principe vindt dit steeds na twintig weken plaats, tenzij de week waarin we dan 

uitkomen, bijvoorbeeld door een bijzondere activiteit of een vakantie, daarvoor niet geschikt is. Er 

wordt dan een week (in bijzondere gevallen maximaal twee weken) naar voren of achteren uitgeweken. 

Alle ouders krijgen een uitnodiging voor een gesprek op school. 

Dit zijn de zogenaamde 15 minutengesprekken. Deze zijn gepland van 26 september t/m 30 september 

2022 (dan zal voor groep 8 ook in principe de eerste oriëntatie op het voortgezet onderwijs worden 

meegenomen). en het eerste rapportgesprek van 13 t/m 17 maart 2023, Het tweede rapportgesprek is 

van 26 t/m 30 juni 2023. 

Met elke ouder zal in een schooljaar minstens 2 keer worden gesproken over de vorderingen van het 

5 DE ZORG VOOR KINDEREN 
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kind. Al deze gespreksmomenten zullen in de middag plaatsvinden, na schooltijd. Indien gewenst op 

afspraak met de leerkracht. 

Zowel de leerkracht als de ouders kunnen vragen om een gesprek over de schoolvorderingen. Dit kan 

natuurlijk op elk moment in het schooljaar plaatsvinden. U kunt hiervoor eenvoudig een afspraak maken 

met de betreffende leerkracht van uw kind(-eren) 

Doubleren of overslaan van een groep 

Daar zijn wettelijk een aantal handvatten voor; 

 

• Er is een leerachterstand t.o.v. de rest van de groep. De leerling scoort minimaal op 2 vakken op  

E- niveau. 

• Er is gewerkt met een OPP (het Ontwikkelings Pers Pectief) op beide vakgebieden. 

• De leerachterstand kan beter worden behandeld in de huidige groep dan in de volgende groep. 

• De leerling volgt een eigen leerlijn. 
 

Daarnaast zijn er eventueel andere overwegingen (bijvoorbeeld op het sociaal emotionele vlak) 

 

De voorzieningen 

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van ons eigen orthopedagoog of bijvoorbeeld op het gebied 

van het afnemen van een psychologisch onderzoek. 

 

Opvoeden en opgroeien: CJG Midden Groningen 

Wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor jeugd en 

Gezin. Ook kunt u hier terecht voor gerichte hulp zoals thuisbegeleiding, cursussen over opvoeden of 

weerbaarheidstrainingen voor uw kind. 

 

Hoogezand-Sappemeer 

Consultatiebureau Hoogezand 

Molendijk 17 

9601 LH Hoogezand 

Vragen over jeugd en gezin 

Heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen? Bijvoorbeeld over ziektes of voe-

ding. Of over problemen thuis. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook 

zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn. Of u bent zelf jongere en heeft 

vragen hierover. Op de website opvoeden.nl vindt u veel informatie. U kunt ook bellen met de opvoedte-

lefoon van de GGD via 050-3674991. 

Vindt u hier geen antwoord of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het sociaal team. 

U krijgt dan uitleg, advies of hulp. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijk-

heden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen. 

Voorkoming lesuitval 

Als een van de groepsleerkrachten niet kan lesgeven kijken we eerst of dit probleem binnen het team 

op te vangen is. Lukt dat niet, dan vragen we een invaller. Tegenwoordig is het niet altijd eenvoudig om 

invallers te vinden. In het uiterste geval (als we geen invaller kunnen vinden) zal een leerkracht, die op 

dat moment les-vrij is, de groep overnemen of we zullen de kinderen over de rest van de groepen 

verdelen. Deze laatste twee maatregelen zijn noodmaatregelen voor ten hoogste één werkdag. 

Daarna kan het gebeuren, dat in uitzonderlijke gevallen een klas naar huis wordt gestuurd. De ouders 

worden hiervan dan op de hoogte gesteld. Als de ouders op die momenten niet voor opvang kunnen 

https://www.opvoeden.nl/
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zorgen, zorgt de school desgevraagd voor opvang. 

 

Inzet van stagiaires 

Elk jaar kunnen er stagiaires van de PA (Pedagogische Academie) Groningen komen. 

Daarnaast kunnen er nog stagiaires van andere onderwijsinstellingen (o.a. SPW) zijn.  

Dit jaar hebben wij door de hele school stagiaires van de pedagogische academie tot aan 

onderwijsassistent. 

 

De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs 

Als uw kind in groep 8 zit moet u, samen met uw kind, een school voor voortgezet onderwijs kiezen. 

U kunt zich oriënteren op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen 

organiseren open dagen. Wij houden u hiervan op de hoogte. U kunt ook onder schooltijd eens zo'n 

school binnen stappen om de sfeer te proeven. 

Het Ministerie van Onderwijs verspreidt elk jaar de brochure 'Kiezen na de basisschool'. Deze wordt 

via school verstrekt en geeft een algemeen beeld van het voortgezet onderwijs. 

Puntsgewijs hieronder de verschillende activiteiten: 

* Voor de ouders is er in samenwerking met de andere scholen een informatieavond. U krijgt een 

algemeen beeld van de opzet van het voortgezet onderwijs. 

* De kinderen van groep 8 gaan naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving. 

We stellen  leerlingen in de mogelijkheid om op eigen gelegenheid andere scholen  te bezoeken. 

* De ouders krijgen het advies de open-dagen van verschillende scholen te bezoeken, liefst samen met 

hun kind. 

*  In samenspraak met de ouders wordt in maart bepaald welke keuze wordt gemaakt. We maken 

hierbij gebruik van de plaatsingswijzer. Vervolgens worden de formulieren ingevuld en opgestuurd (voor 

1 april ). Dit schooljaar zullen er pré advies gesprekken plaatsvinden in verband met het Corona 

tijdperk. 

* In  februari is de Cito eindtoets. (Nieuwe wetgeving) 

* Er wordt mondelinge informatie verstrekt over de leerlingen. Dit gebeurt in een gesprek met een 

vertegenwoordiger van de ontvangende school van voortgezet onderwijs. 

* De scholen van het voortgezet onderwijs blijven in contact met ons. 

 

 

Huiswerk 

De school geeft 'huiswerk' mee, bijvoorbeeld: tafels leren, dictee oefenen, proefwerk leren en een 

boekbespreking of spreekbeurt voorbereiden. Wij adviseren de kinderen niet alles op de laatste dag te 

plannen. Zou u daar als ouder op willen toezien? 
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Het belang van de betrokkenheid van ouders 

Samen zijn we bezig de kinderen op te voeden tot volwassenheid. 

De school verwacht dat de ouders achter de uitgangspunten en de regels van de school staan. 

6.1 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

Goed en veel contact vinden we noodzakelijk. 

De schoolgids, de schoolkrant, de nieuwsbrief, de website- en de informatie- en kijkavonden geven dit 

uitgangspunt aan. Onze nieuwsbrief met mededelingen over actuele zaken komt zo mogelijk 2 wekelijks 

uit. Ook kunt u het schoolplan van onze school meekrijgen, om dit eens op uw gemak door te nemen. 

Hierin staat het onderwijskundig beleid van onze school centraal. 

Het Ministerie van Onderwijs geeft de brochure: 'De basisschool - gids voor ouders en verzorgers' uit. 

Deze ligt ter inzage op school. 

 

Gescheiden ouders 

 

1. Informatieplicht van ouders 

De ouders hebben naar de school een schriftelijke informatieplicht. Dit houdt in dat de school op de 

hoogte moet worden gesteld betreffende hun Burgerlijke Staat. De Burgerlijke Staat moet worden 

ingevuld op het inschrijfformulier. Eventuele wijzigingen hierin, in de loop van de basisschoolperiode 

van de kinderen, moeten schriftelijk doorgegeven worden. 

 

Het is wenselijk dat ouders kopieën van officiële stukken betreffende de kinderen (ouderlijk gezag, 

bezoekrecht, omgangsregeling  enz.) aan de school te geven, zodat dit in het dossier van het kind kan 

worden bewaard. 

 

Indien de school deze stukken niet heeft ontvangen, kan er niet gehandeld worden volgens dit 

gedragsprotocol. 

 

2. Informatieplicht van de school 

De school heeft informatieplicht aan de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie 

wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende het kind en de schoolorganisatie, zoals 

rapportavonden, toestemmingsverklaringen voor toetsen, maandnieuws, enz. 

Onderstaand wordt omschreven hoe de school aan deze informatieplicht voldoet. 

 

a. de ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, het kind woont bij één van de ouders. 

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind in huis woont. Het adres waar 

het kind is ingeschreven volgen de Gemeentelijke basisadministratie geldt als woonadres. De school 

gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt 

doorgegeven. Indien dit niet gebeurt kan de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te 

nemen met de school om hierover – indien nodig – andere afspraken te maken. 

 

b. de ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, er is sprake van co-ouderschap, het kind woont 

beurtelings bij één van de ouders. 

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind op dat moment in huis woont. 

(Het adres waar het kind is ingeschreven volgen de gemeentelijke basisadministratie geldt als 

6. DE OUDERS 
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woonadres, maar uit een omgangsregeling waarover de school schriftelijk is geïnformeerd is het 

verblijfadres het geldend contactadres.). De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door 

de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven. Indien dit niet gebeurt kan de ouder die de 

informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de school om hierover – indien nodig – andere 

afspraken te maken. 

 

c. één van de ouders heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder is uit de ouderlijke macht ontzet of 

ontheven of is de biologische ouder zonder gezag. 

Contact tussen ouder en school vindt alleen plaats met de ouder die het ouderlijk gezag heeft. De 

school is geen rekenschap verschuldigd aan de andere ouder en verstrekt derhalve ook geen informatie. 

 

d. er is sprake van “onder voogdij stelling”, aanstelling van een gezinsvoogd. 

De school heeft informatieplicht aan de gezinsvoogd. De school moet schriftelijk op de hoogte worden 

gebracht van de aanstelling van een gezinsvoogd. De school moet de naam van de gezinsvoogd 

schriftelijk door krijgen. Ook eventuele wijzigingen in het aanstellen van een gezinsvoogd moeten 

schriftelijk aan school worden doorgegeven (conform punt 1). 

Pleegouders hebben de dagelijkse zorg en worden geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken. 

 

e. nieuwe relaties 

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien één van de ouders wenst 

dat de nieuwe relatie aanwezig is bij de gesprekken staat de school hiervoor open. De school mag geen 

informatie geven aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn van één van de ouders. 

 

3. Algemeen 

a. In geval van de situatie a en b is de opstelling van de school neutraal. Beide ouders hebben recht op 

dezelfde informatie. Het initiatief voor het maken/aanpassen van afspraken ligt bij de ouders. 

Hieronder valt ook het verzoek om “dubbele” informatie (bv. schoolgids, nieuwsbrief e.d.). 

Alle relevante informatie gaat via de e-mail. Het is dan ook van belang dat het e-mailadres van beide 

ouders bekend is.  

 

b. Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie 

het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming 

van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen 

aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen 

kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die 

geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen. 

 

c. Het ophalen van het kind kan alleen gebeuren door ouders met ouderlijk gezag. Het is daarom van 

het grootste belang dat de school op de hoogte is van eventuele gerechtelijke bevelen die afwijken van 

het bovenstaande. Wordt het kind opgehaald door een ander (oma, opa, buren, oppas, …) dan moet de 

school hiervan op de hoogte zijn. 

 

d. Uitnodigingen voor de 15 minutengesprekken gaan naar beide ouders. Ouders worden op  

hetzelfde tijdstip uitgenodigd. We kiezen voor deze werkwijze om ruis te voorkomen. Het is in belang 

van het kind dat beide ouders op dezelfde wijze geïnformeerd zijn. Ouders die niet gezamenlijk het 

gesprek kunnen voeren, informeren de school hierover. De afwezige ouder kan op eigen initiatief een 

afspraak maken met de leerkracht. 

 

In uitzonderingssituaties bepaalt de directeur wie welke informatie krijgt. 
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Informatieavond/middagen 

Op de informatieavond of middagen wordt voorlichting gegeven  hoe gewerkt wordt e.d., welke 

materialen gebruikt worden, hoe een planbord werkt, etc. 

Dit jaar is er geen ouderinformatie avond maar is er gekozen voor een één op één ontmoeting met de 

leerkracht(en) 

Daarnaast worden de ouders door de nieuwsbrief op de hoogte gehouden over wijzigingen in het 

onderwijsaanbod of allerlei ander nieuws. 

 

De nieuwe wet Privacy 

 

Vanaf 25 mei 2018  is de nieuwe privacywet (AVG)  van kracht. Onze school heeft destijds in 

samenwerking met mevr. S. Cloo Hartsema een privacyverklaring opgesteld waarin wij aangeven waarom 

en welke persoonlijke gegevens worden verzameld. Als school hebben wij de AVG wetgeving en haar 

protocollen te volgen. Dit doen wij vanuit het bestuurskantoor ULTIEM. 

Daarnaast wordt ieder jaar aan u gevraagd of u akkoord gaat met foto en of video op bv. de website 

van school.  

Informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Inleiding 

Op de scholen van Stichting Ultiem gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leer-

lingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze scholen. Het privacyreglement in met in-

stemming van de GMR vastgesteld. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens 

Wij maken enkel gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 

leerlingen, en het organiseren van wat daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen 

wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van 

ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend per-

soneel van onze scholen gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms wor-

den er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een 

leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van een 

aantal van onze scholen, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk 

– tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie is niet ver-

plicht. 

Administratiesysteem 

De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingvolg en 

– administratiesysteem. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot mede-

werkers van onze school. Omdat onze school deel uitmaakt van Stichting Ultiem, wordt met het be-

voegd gezag ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelij-

ke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Digitaal lesmateriaal 
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Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met per-

soonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij inlogt. Wij hebben 

met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leve-

rancier mag de gegevens van leerlingen alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat 

misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar-

mee afspraken gemaakt zijn, is bij het bestuur aanwezig. 

Rechten 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 

kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer rele-

vant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het 

uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schoolleider /directeur. Door de functiona-

ris gegevensbescherming wordt getoetst of een verzoek tot uitoefenen van rechten gegrond is. 

Beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school 

of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die 

toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft 

gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per situatie af of het ver-

standig is een foto te plaatsen. 

Wij verzoeken ouders en/of verzorgers om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen niet 

op sociale media te verspreiden. De school kan tijdens gebeurtenissen zelf foto’s en/of filmpjes maken 

en deze verspreiden via eigen kanalen waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van 

het kind. Voor vragen over het gebruik van foto’s en/of filmpjes kunt u terecht bij de leerkracht van 

uw kind, of bij de schoolleider/directeur. 

Functionaris Gegevensbescherming 

Ieder schoolbestuur dient te beschikken over een functionaris gegevensbescherming (FG), die toezicht 

houdt op het naleven van de wettelijke bepalingen en uitgangspunten van de AVG. Ook kunt u bij hem 

terecht met meldingen en/of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop de school omgaat met 

persoonsgegevens van leerlingen. Stichting Ultiem heeft in de persoon van Ferenc Jacobs ook een FG. 

U kunt hem bereiken via fg@ultiemonderwijs.nl. 

6.2 Tussen-schoolse Opvang 

De tussen-schoolse opvang zal verzorgd worden door vrijwilligers en personeelsleden van Kids First. 

Momenteel wachten wij nog op personeel van Kids First. Ondertussen lossen wij binnen het team de 

opvang zoveel mogelijk op. 

 

6.3 Buitenschoolse opvang 

Basisscholen zijn verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. De opvang wordt 

voor onze school verzorgd door kinderopvangorganisaties. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij 

de kinderopvangorganisatie. U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen; u bent niet verplicht gebruik 

te maken van de mogelijkheden die de school biedt.  
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De kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse opvang vanaf  7.30 uur en naschoolse opvang tot 

18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang.  

Professionele leidsters vangen de kinderen op.  

 

SKSG verzorgt de opvang in Harkstede en Meerstad 

Internetsite: www.sksg.nl 

 

De Apenrots in Westerbroek. 

Oudeweg 74 

9608 PN  

Westerbroek 

Tel:0630567694 

 

Kids First 

Naast kinderdagverblijf kun je bij Kids First ook voor peuteropvang en buitenschoolse opvang op dit 

adres terecht. 

 

KC Kolham – KDV 

Eikenlaan 5 

9615 AP Kolham 

Tel: 0598-394519 

E-mail: netdroge@kidsfirst.nl 

6.4 Ouderraad 

De naam van de ouderraad is: Stichting Ouderraad obs Oetkomst. 

De school heeft een ouderraad die uit maximaal 9 leden bestaat. De ouderraad komt regelmatig bijeen. 

De bijeenkomsten zijn veelal van recreatieve en/of huishoudelijke aard. 

De ouderraad beheert de gelden van het schoolfonds. 

Zij draagt tevens, samen met het team, de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de 

ouderavonden. De ouderraad organiseert komend jaar een zakelijke ouderavond op 26 oktober.  

Tijdens deze avond worden o.a. de jaarverslagen besproken en vinden ook de verkiezingen plaats. De 

namen van de OR leden vindt u achterin deze gids. 

6.5 Ouderbijdrage 

De ouderraad vraagt een vrijwillige ouderbijdrage (donatie) voor het schoolfonds. De ouderraad heeft 

het schoolfonds in haar beheer. Uit dit fonds worden diverse uitgaven gedaan en activiteiten bekostigd 

zoals: het Sinterklaasfeest en de Kerstviering, ouderavonden, diverse buitenschoolse activiteiten etc. 

Het schoolfonds is voor dit schooljaar vastgesteld op € 25. 

Als een kind in december 4 jaar wordt, betalen de ouders januari t/m juni = 6 x  € 2,50 = € 15. 

Komt een kind in april op school, dan wordt het bedrag 3 x  € 2,50 =  € 7,50. 

Ook bestaat de mogelijkheid om een automatische incasso aan te vragen. 

 

 

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL19RABO0 13.67.66.803, 

t.b.v. Stichting Ouderraad obs Oetkomst 

 

De school vraagt een aparte bijdrage voor de schoolreisjes van de groepen 1 t/m 8. 

De bedragen verschillen per klas en omdat aan het begin van het schooljaar nog niet vaststaat hoe 

deze dag ingevuld wordt, wordt u in de loop van het schooljaar hierover ingelicht. 

http://www.sksg.nl/
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6.6 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een soort ondernemingsraad. Die MR heeft een eigen reglement. In 

dat reglement staan welke zaken het bevoegd gezag (= het bestuur) met de (G)MR moet overleggen, 

alvorens er besluiten worden genomen. 

Op schoolniveau heeft de MR instemming- of adviesrecht m.b.t. nieuw of veranderd beleid. 

Daarnaast heeft de MR tot taak het gevoerde beleid te toetsen. 

De MR heeft een ouder- en een personeelsgeleding. 

De MR van de Oetkomst bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 personeelsleden. De ouders worden gekozen 

door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging door het team. 

Verkiezingen voor de MR vinden plaats in april. 

Alle MR vergaderingen zijn in principe openbaar voor de ouders van onze leerlingen. 

De Mr heeft een eigen emailadres, hier kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen: 

mroetkomst@ultiemonderwijs.nl 

6.7 GMR 

Van beide geledingen van de MR (ouders en personeel) vindt een afvaardiging plaats naar de 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin zaken worden besproken in onderling overleg met 

alle 

MR-en van de openbare basisscholen binnen de gemeente Midden Groningen die school overstijgend of 

van gezamenlijk belang zijn. 

Voor vragen aan leden van de MR vindt u achter in de schoolgids de adressen van de 

oudervertegenwoordiging van onze MR. 

6.8 Sponsoring 

Onze school maakt momenteel geen gebruik van sponsoring.. 

6.9 Ouderhulp 

Een deel van de activiteiten op school steunt op de hulp van ouders. Zonder de inzet van velen onder u 

kunnen tal van zaken niet worden gerealiseerd. 

Op dit moment helpen er ouders bij: 

* LOT = het ( hoofd-) luizen opsporingsteam 

* Festiviteiten zoals b.v. Sinterklaas en Kerst, Pasen, Koningsspelen 

* Projecten, spelletjes en handvaardigheidslessen 

* Vervoer en begeleiding bij excursies en schoolreisjes 

* Boekenpret 

* schoolbibliotheek 

Voor al deze activiteiten geldt dat de privacy en veiligheid van kinderen, personeel en ouders dient te 

zijn gewaarborgd. Wanneer de ouders afspraken dienaangaande schenden, wordt hun hulp niet meer op 

prijs gesteld. 

6.10 Aanvragen vrije dagen 

Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. U kunt verlof aanvragen voor dagen waarop uw kind 

vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor dagen met 

belangrijke familieverplichtingen, zoals begrafenis en huwelijk. In alle gevallen moet u zo spoedig 

mogelijk hierover overleg plegen met de schoolleider. 

We worden steeds vaker geconfronteerd met ouders die verlof vragen voor een verlengde vakantie 

(bijv. vrijdags al weg om de drukte te vermijden). In die gevallen wordt geen verlof verleend. 

U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor de wintersportvakantie. In 
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heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling toestemming geven om met z'n 

ouders op vakantie te gaan buiten de vakantieregeling om. Dat mag hooguit één keer per schooljaar en 

geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties vrij kunnen nemen. De directeur 

mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie. 

 

6.11 Aanmelding 

Door wettelijke regelingen moet onze school een aantal gegevens opnemen in de leerling-administratie. 

Deze gegevens gaan in de toekomst een rol spelen bij de bekostiging van onze school. 

* Van u ontvangen wij graag opgave over het onderwijs dat u zelf en (indien van toepassing) uw partner 

hebben gehad. 

* Van uw kind hebben wij het sofinummer nodig. Wij verzoeken u om het schriftelijke bewijs hiervan 

mee te nemen. In de schooladministratie moet een kopie hiervan worden opgenomen. 

* Uw zoon en/of dochter mag voordat hij/zij bij ons op school komt drie ochtenden meedraaien in de 

groep. Wenselijk is, dit gespreid te doen binnen drie weken voor de definitieve start. 

 

6.12  Klachtenregeling 

 

Meer informatie vindt u op de website van Stichting ULTIEM. 
 

 

 

 

7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 

Verantwoording acties schooljaar 2021-2022 

Aanpak van begrijpend lezen en taal 

Normaal gesproken wordt er in alle klassen gelezen en na de pauze wordt er voorgelezen. Leerkrachten 

besteden in de ochtend tijd aan individuele leerlingen en helpen bij het lezen. Dit jaar is de leesmonitor 

niet uitgevoerd in verband met de Corona periode. Er is scholing geweest over analyseren van 

begrijpend lezen en andere vakken, wederom aandacht voor coöperatieve werkvormen en woordenschat. 

Nieuwsbegrip werkt fantastisch. Ook is ondanks de Corona periode extra ingezet op (begrijpend) lezen 

en taal 

Leerlingenzorg 

We gebruiken een format voor de niet methode gebonden toetsen. Begrijpend lezen, taal, lezen en 

woordenschat en voor rekenen. De analyse van vorig jaar is wederom vergeleken met die van afgelopen 

jaar. Met in achtneming dat de Coronaperiode haar deel hier in had. Met de analyse of dwarsdoorsnede 

kunnen we de Citotoetsen goed analyseren en bekijken wat nodig is voor individuele leerlingen, voor de 

groep en voor de school.  

Schoolplan 

Er is een schoolplan klaar voor de jaren 2020-2023. Dit moet van de inspectie. Omdat wij nu in een 

nieuwe school werken is er ook nagedacht over de visie omtrent het nieuwe Kind Centrum en de missie 

is de route daar naar toe. We beschikken over een zgn. jaarplan 2022-2023 waarin onze doelen voor 

dit schooljaar in beschreven staan. 

Het afgelopen jaar waren deze doelen: 

7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 
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* Lijn 3 voor groep 3 

* Nieuwe rekenmethode 

* De nieuwe school en haar leerpleinen 

* Leerdoelen (missie en visie) 

 

7.2 Voor het komende schooljaar zijn de volgende acties gepland 

* Nieuwe rekenmethode (Pluspunt 4) 

* De nieuwe school en haar leerpleinen 

* Leerdoelen (missie en visie) 

 

Leerlingenzorg 

 

In maart en juni 2023 hanteren we een zgn. analyseweek met het gehele team, in deze week gaan de 

leerkrachten alle CITO toetsen analyseren en bespreken. 

Kwaliteitszorg: opstellen jaarplan, schoolgids, bewaken visie door ouders en leerkrachten 

 Aan het begin van het cursusjaar 2022- 2023 zal het jaarplan van afgelopen schooljaar worden   

geëvalueerd en een nieuw jaarplan worden vastgesteld. De schoolgids is dan inmiddels klaar.  

 

 

7.2 Inzet computers 

Onze school beschikt over computers en 45 Chrome-books aangesloten op een netwerk en op internet. 

Dit aantal ligt vér boven het landelijk gemiddelde. 

Door het groeiend aantal leerlingen zullen 75 nieuwe chromebooks aangeschaft worden, mede doordat 

de eerste 45 snel verouderen. 

De computers worden vooral ingezet ter ondersteuning van  rekenen, taal en spelling en 

wereldoriëntatie. 

Natuurlijk is het medium internet zeer geschikt voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en 

biologie. Maar ook de voorbereiding van spreekbeurten is zo een stuk gemakkelijker als het gaat om 

informatie verzamelen. 

Om misbruik van internet te voorkomen is er een filterprogramma geïnstalleerd. 

 

7.3   Relatie school en omgeving 

De Hamster 

Dit dorpsblad wordt door vrijwilligers gemaakt. De school verzorgt een bladzijde met nieuws over de 

school. 

Peuterspeelzaal Net Dröge 

Om de overgang peuterspeelzaal-basisschool voor te bereiden is er veel contact met de groepsleiding 

van de peuterspeelzaal. Vanaf 2009 hanteert de peuterspeelzaal een overdrachtsdocument met daarop 

de gegevens van de ontwikkeling van elk kind. Sinds drie jaar hanteren wij het motto : ”Onderwijs van 2 

t/m 12” Gezien de toekomst een bijzonder belangrijke samenvoeging en fundament voor Kolham. 

 

De school onderhoudt contacten met: 

directies basisscholen gemeente Midden Groningen. 

De directie van de school heeft veel contacten met collega-directieleden in de gemeente. 

a) een maal per maand vindt er overleg plaats met alle directeuren en de algemene directie 

b) ook zal er tijd en gelegenheid worden gecreëerd voor het onderhouden van de contacten met de 

directieleden van de andere scholen. 
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7.4   Onderwijsbegeleiding 

De begeleiding bestaat uit twee onderdelen: consultatieve leerlingbegeleiding en systeembegeleiding. 

De consultatieve leerlingbegeleiders geven leerkrachten advies over de begeleiding van leerlingen met 

leer- en/of gedragsproblemen. De consultatieve begeleiders zijn in dienst van de gemeente. De 

systeembegeleiding richt zich op de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Deze begeleiding 

wordt ingehuurd bij externe organisaties. 

 

7.5   Passend onderwijs: Uw kind heeft extra ondersteuning nodig 

Heeft uw kind om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig, dan vernemen wij dat graag op 

het moment van aanmelden. Wij gaan dan samen met u als ouders en eventueel andere deskundigen in 

gesprek om te kijken of wij uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft.  

Wat de school kan bieden staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Deze vindt u op de website 

van de school 

Passend onderwijs betekent niet dat elk kind altijd moet worden toegelaten tot de school: het creëert 

geen absoluut recht op toelating. Passend onderwijs betekent dat de school van aanmelding moet 

zorgen voor een passende onderwijsplek voor uw kind. Dit kan dus ook een andere school zijn. De 

zorgplicht is vooral om zorgvuldig te onderzoeken wat de leerling nodig heeft. Als onze school deze 

ondersteuning zelf niet kan bieden en wij van mening zijn dat uw kind beter naar een andere school kan 

gaan, gaan wij in overleg met u ervoor zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend 

aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit traject doorlopen we samen met u en we zullen uiteraard 

in overleg met u als ouders onze bevindingen adviezen bespreken, maar wij zijn daarin niet afhankelijk 

van uw instemming. U ontvangt het advies ook schriftelijk. 

  

 

 

 

 

 

8.1 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen 

De resultaten die we met de kinderen behalen zijn onder meer afhankelijk van de specifieke zorg die 

we onze leerlingen kunnen bieden. Hieronder wordt cijfermatig weergegeven welke activiteiten hebben 

plaatsgevonden. 

 

2021/2022: 

Totaal aantal leerlingen: 103.  

18 leerlingen kregen individuele hulp (in de klas) 

8.2 Cijfers van het leerlingvolgsysteem 

Regelmatig nemen we landelijk genormeerde toetsen (CITO) af, om te bepalen of de kinderen de stof 

beheersen. De normering loopt van I (ruim boven niveau) tot V (onder niveau).  

Resultaten 

Bij de beoordeling van de resultaten beschouwt de inspectie de volgende toetsen: 

* Technisch Lezen (TL) in groep 3 en 4 

* Rekenen & Wiskunde (RW) in groep 4 en 6 

* Begrijpend Lezen (BL) in groep 6 

* en voor kleine scholen1 ook: 

*Rekenen & Wiskunde groep 5 + Begrijpend Lezen groep 5 (de inspecteur kan besluiten, als bepaalde 

groepen ontbreken, ook de resultaten Technisch Lezen van groep 5 en Begrijpend Lezen van groep 7  

toe te voegen) 

8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
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* Beoordeling: de tussenresultaten zijn voldoende als meer dan de helft van de beoordeelde toetsen 

voldoende zijn. Dit jaar is de school verder gegaan met de allernieuwste versie van de CITO toets 3.0          

De school moet zelf een evaluatie en plan van aanpak schrijven bij vakken die onvoldoende scoren. 

 

Conclusies (samenvattend) 

In verband met het Corona-virus hebben wij afgelopen jaar besloten om naast de M en E Cito toetsen ook de 

B (begin) toetsen bij sommige vakken af te nemen. Zodoende kregen wij een redelijk tot goed inzicht of de 

kinderen een leerachterstand hadden opgelopen. De M toetsen (maart) waren duidelijk beter dan de B toetsen 

en de E(eind) toetsen van Cito gaf een bevredigend resultaat. 

 

Natuurlijk zijn al deze toetsen momentopnamen. Samen met de methode-gebonden toetsen geven 

ze een indruk van het niveau van de leerling 

 

8.3 Cijfers over de uitstroom van leerlingen 

De uitstroom van leerlingen (naar welke scholen voor voortgezet onderwijs gaan de kinderen) is ook 

afhankelijk van de instroom. De ene groep 8 presteert op cognitief gebied beter dan de andere. 

Vergelijk hiervoor de uitstroom van groep 8 met de score van het leerlingvolgsysteem (zie 8.2). 
 

Uitstroom leerlingen groep 8 naar 

het voortgezet onderwijs 

2019 2020 

 

2021  2019 

in % 

2020 

in % 

2021 

in % 

2022 

in % 

Praktijkonderwijs  
  

   

 

 

  

        

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg 2                                    1  15,3 

 

 

 

07,69 

 

 

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg  

                     

1  1  

 

16,6 

 

 

 

25 

Vmbo - gemengde leerweg 2  1          15,3 

 

 

 

07,69 

 

 

Vmbo - theoretische leerweg 4          

          

2 2 1 30,8 

 

33,2 

 

15,38 

 

25 

HAVO 3 3 4 1 23,1 

 

49,8 

 

30,76 

 

25 

VWO 2  5 1 15,3 

 

 

 

38,45 

 

25 

Totaal 13   

              

6 13 4 100 

 

100 

 

100 

 

100 
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8.4 Kwaliteitsbewaking 

We proberen op allerlei manieren de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren. 

Jaarlijks hebben we overleg met enkele scholen voor voortgezet onderwijs. Uit deze gesprekken blijkt 

dat de vaardigheden van de kinderen van onze school als voldoende worden beoordeeld. 

Daarnaast geeft de CITO-eindtoets een overzicht van onze sterke en minder sterke kanten. Zo nodig 

passen we het leerstofaanbod aan. Ook op andere manieren besteden we aandacht aan kwaliteitszorg. 

Dit is omschreven in hoofdstuk 4 van ons schoolplan. 

 

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen 

jaren? 

 

 
Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar 

vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8. 

 

Andere vormen van eindtoetsen. 

Inspectie proof zijn de Route 8 toets (deze wordt al door veel scholen afgenomen) en de IEP- toets.  

ROUTE 8; iedere leerling op zijn eigen niveau ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en 

rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en 

daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. 

 

IEP: staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.  

De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van 

groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst 

én een advies voor een schoolniveau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Schoolgids 2022 / 2023 

 

pagina 31 - 40 

 

9.1  Van de school  

 

- Schoolbestuur 

Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Stichting ULTIEM. 

Deze raad fungeert als een toezichthoudend bestuur. De bestuurstaken zijn overgedragen aan de 

algemene directie. 

 

Algemene directie/bestuurder         

Mevr. Marian Bakker 

bezoekadres Groen van Prinstererstraat 94    

9602 VL  Hoogezand 

Tel. 0598-724844 

info@ultiemonderwijs.nl 

 

 

School 

Directeur  Richard Wouda       

Aanspreekpunt Niesje Smit- Niemeijer 

  Leanne van Kalsbeek 

     

Leerkrachten ( telefoon of e-mail via schoolmailadres) 

mw. Dominique de vries groep 0-1 

mw. Gerda Zwarts  groep 0-1 

mw. Elma Zijlstra  groep 1-2 

mw. Carolien de Jager groep 3 

mw.  Kim Kramer  groep 3 

mw. Leanne van Kalsbeek groep 4 

mw.  Niesje Smit– Niemeijer groep 5-6 

mw. Vacature   groep 5-6  

mw.   Willeke Hagenbeek  groep 7-8 

mw. Sascha Hof  IB  

 

Vakleerkrachten 

lichamelijke oefening: hr.   Jeroen Ament en dhr. Bosma 

godsdienstonderwijs: mw. Angelika Chardon 

 

Onderwijs Assistenten 

mw.   Gerda Swarts   groep 1-2 

mw.   Vacature   groep 3-8 

Medezeggenschapsraad en Ouderraad 

MR Dhr. M. Wichmann 

MR Mevr. E. Zijlstra 

MR Mevr. J. Bruin 

MR Mevr.   P. Grissen-Joosten    

GMR Mevr. L. Uuldriks 

 

      

9 NAMEN EN ADRESSEN. 

 
 

mailto:info@ultiemonderwijs.nl
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OR Mevr. L. van der Pol (2)  

OR Mevr.  K. Roeder (3) 

OR Dhr. R. van Leeuwen 

OR Mevr. L. Diepstra-Mulder 

OR Mevr. R. Vonk 

OR Mevr. A. Berends- Blaauw (1) 

OR  Mevr.  M. Voorn- Rosing 
 

1) secretaris 
2) voorzitter 
3) penningmeester 

9.2 Van externe personen  

 Namen en telefoonnummers zijn gegeven volgens de nieuwe privacy wet. 

SWV Passend Onderwijs 20.01 Groningen en Noordenveld 

Postbus 8061 

9702 KB Groningen 

www.passendonderwijsgroningen.nl 

contactpersonen: Roel Weener  06 12060863 

    Marjet Westerhoff             06 27557709 

 

Commissie van Advies (CvA) en het Centraal informatiepunt(CI) Passend Onderwijs 

Postbus 8061 

9702 KB Groningen 

050 5209120 

Leerplichtambtenaar 

Sun Borger 0598 373700  leerlingzaken@bwri.nl 

Consultatieve leerlingbegeleider 

Stichting ULTIEM 

Lisan Hofman  0598 724844 

@ lisanhofman@ultiemonderwijs.nl 

 

Vertrouwenspersoon   

Compaen Postbus 50 9460 AB Gieten 0598 698119 

Bezoekadres: Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam 

Landelijke klachten commissie  onderwijs 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

info@onderwijsgeschillen.nl 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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030 280 9590 

Onderwijsinspectie  

0800 8051 

www.onderwijsinspectie.nl 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld. 

0900 111 3 111 

Tussenschoolse Opvang (TSO) maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-13.00 uur bereikbaar 

Mevr. Geke Kobus 

Teammanager Kids First COP groep 

Friesestraatweg 215b 

9743 AD Groningen 

www.kidsfirst.nl 

06 23 99 11 54 

geke.kobus@kidsfirst.nl 

  

Naschoolse opvang: 

Kindercentum 'Skippy' Dorpshuisweg 36 9617 BW Harkstede 050 404 

0592 

 

Internetsite: www.timpaankinderopvang.nl/bso 

 

De Apenrots in Westerbroek. 

Oudeweg 74 

9608 PN  

Westerbroek 

Tel: 0630567694 

 

Kids First 

Naast kinderdagverblijf kun je bij Kids First ook voor peuteropvang en buitenschoolse opvang op dit 

adres terecht. 

 

KC Kolham – KDV 

Eikenlaan 5 

9615 AP Kolham 

Tel: 0598-394519 

E-mail: netdroge@kidsfirst.nl 

Peuterspeelzaal 

Net Dröge Eikenlaan 5 9615 AP Kolham          0598 394519  

Zorg GGD Groningen 

De GGD zorg is onderdeel van het centrum voor Jeugd en Gezin. 

Sociaal verpleegkundige 

Kirsten de Jong    050 367 4000 

http://www.timpaankinderopvang.nl/bso
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Schoolarts  050 367 2536 

 

(Basisgezondheidsdienst afd. Jeugdzorg) 

Jeugdgezondheidszorg 

Bij een jeugdgezondheidsteam (JGZ) in uw buurt kun je als ouder/verzorger terecht met vragen over 

gezondheid, opgroeien en opvoeden. Je vindt hier ook het consultatiebureau. JGZ-teams kunnen 

onderdeel zijn van een Centrum voor Jeugd en Gezin of een sociaal team van de gemeente. 

 

U kunt met vragen langskomen, u kunt ze ook telefonisch stellen. Zij zijn maandag tot en met vrijdag 

bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 050 367 49 91. 

Logopedie 

Logopedische praktijk             De Vennen 96 

Delfzijl/Slochteren 

           9934 AH       Delfzijl     0598 422111   
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Er zijn een aantal regels opgesteld om onze missie en visie gestalte te kunnen geven. 

We willen op onze school een veilige school voor iedereen zijn, waarbij communicatie, aandacht voor het 

kind( veilig voelen / respect) en het zelfstandig oplossingen zoeken voor problemen het fundament 

vormen. 

We hebben hiervoor 3 basisregels opgesteld. De 5 hoofdregels met wat wij onder deze regels verstaan 

en de pleinregels  is de uitwerking van onze visie/missie. 

10.1 Basisregels 

De school heeft drie basisregels vastgesteld. 

1. We gaan respectvol met elkaar om. 

2. We zijn netjes op de schoolinrichting, de materialen en de schoolomgeving. 

3. Conflicten lossen wij op met woorden. 

10.2 Regels 

1. Samen spelen is gezellig. 

2. Eerst vragen dan pas lenen. 

3. Samen houden we de klas en het schoolplein netjes. 

4. Luisteren naar elkaar. 

5. Erover praten is geen klikken. 

6. Maak het goed na een ruzie. 

7. Geef elkaar complimentjes. 

8. Iedereen is weer ergens anders goed in. 

9. Iedereen hoort erbij. 

10. Zorg goed voor elkaar. 

 

10.3 Pleinregels 

We hebben een aantal gespecificeerde regels voor het plein geformuleerd: 

* Voor schooltijd en in de pauzetijden zijn alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 buiten op het plein 

* Als je naar binnen moet, vraag je dat aan de pleinwachten 

* Alle kinderen blijven onder schooltijd op het schoolterrein 

* Als je tijdens de schooltijd het terrein moet verlaten, moet dit onder toezicht van een volwassene 

* Iedereen loopt over het laantje naar en van school 

10.4 Algemeen geldende afspraken 

1. De ouders worden verzocht de kinderen zo zelfstandig mogelijk naar binnen te laten gaan. In 

verband met de grote groei in groep 1 dit jaar, vragen wij u de kinderen tot aan de deur van het KC te 

brengen. Uiteraard mogen nieuwe kinderen en hun ouders wel in de groep afscheid nemen. Maar na 

verloop van tijd zou dit moeten kunnen minderen. Dit in verband met veiligheid en overzichtelijkheid in 

de klas. 

2. Om 8.30 uur zit iedereen in de klas. De lessen starten. 

3. Elke morgen wordt gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig zijn. De afwezige leerlingen 

worden genoteerd. Mocht het niet duidelijk zijn wat de reden van afwezigheid is en /of er is geen 

afmelding van ouders binnen gekomen op school, dan zal er contact worden gezocht met thuis voor de 

10 Regels 
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nodige informatie. 

4. De groepen 1 en 2 kunnen om 8:20 uur het klaslokaal binnen. De leerkracht is dan aanwezig. De 

groepen 3 tot en met 8 blijven voor schooltijd (= 8:25 uur) buiten, behalve leerlingen die toestemming 

hebben om naar binnen te gaan. 

5. Vanaf groep 3 zorgt een 'klassendienst' voor eenvoudige hulpdiensten voor de leerkrachten, 

zoals uitdelen van boeken en schriften e.d.. 

6. In alle groepen draait elk kind dat naar de WC moet een stopbord op 'rood'. Dan weten de 

overige leerlingen dat de WC bezet is. 

7. Stichting ULTIEM heeft een collectieve verzekering afgesloten, waarbij alle kinderen onder 

schooltijd zijn verzekerd. Deze verzekering is ook bij excursies en schoolreizen van kracht. 

8. De aansprakelijkheid van de school voor uw kinderen loopt vanaf een kwartier voor schoolbegin 

tot een kwartier na schooltijd. Er is toezicht op het schoolplein vanaf 8:15 uur, in de pauze en bij het 

verlaten van de school. De kinderen mogen niet eerder op het schoolplein zijn.  

9. Soms gebeurt dit toch. De leerkrachten kunnen indien nodig ook van te voren worden 

aangesproken. Dit voorkomt dat een kind van het schoolplein zal worden afgestuurd omdat het nog geen 

tijd is. De tijd leert en dit is onze conclusie. 

10. Gevonden voorwerpen worden door de school een tijd bewaard. Komt er geen eigenaar opdagen, 

dan zullen de spullen worden weggedaan. Mocht uw kind iets missen ( b.v. gymkleding) , kom dan zo snel 

mogelijk vragen of er iets is blijven liggen op school of in de gymzaal. In de ruimte waar de 

kopieermachine zich bevindt staat een bak waarin gevonden voorwerpen worden bewaard. Bij de 

gymlessen is het verstandig om gymschoenen te dragen, weliswaar kunnen deze gymschoenen alleen in 

de gymzaal gedragen worden en niet buiten. We adviseren de kinderen gymtassen niet aan de kapstok 

te laten hangen, maar aan het eind van de dag weer mee naar huis te nemen. Alleen uit hygiënisch 

oogpunt al beter. 

11. Om de verspreiding van hoofdluis te voorkomen is een Lot team actief op onze school. Heeft u 

als ouder bezwaar dat uw kind na ieder vakantie gecontroleerd wordt dan wordt u verzocht dit kenbaar 

te maken aan de schoolleiding. 

12. Er is een pestprotocol / AVG veiligheidsbeleid van toepassing. 

13. Het kan soms gebeuren dat een leerling het werk niet binnen de gestelde tijd af heeft. In dat 

geval kan het voorkomen dat het werk voor of na schooltijd moet worden afgemaakt. De 

groepsleerkracht maakt dan in overleg met de leerling een afspraak. 

14. De leerlingen van groep 1-3 schrijven met een driekantige potlood. In groep 4 krijgen alle 

kinderen  een vulpen. 

15. In het belang van de gezondheid van het kind willen we graag dat de ouders er voor zorgen dat 

er geen snoep mee naar school wordt meegegeven. 

16. Bij traktaties adviseren we de ouders hun kinderen niet op snoep te laten trakteren en de 

traktaties voor leerlingen en leerkrachten gelijk te houden. 

17. Mobiele telefoons zijn verboden op school. Vindt u dat uw kind toch een telefoon mee moet 

naar school dan wordt de telefoon op een aparte plek in het lokaal neergelegd. 

18. Het is handig om de laarzen van de kinderen van een naam te voorzien. Bij slecht weer komen er 

zoveel kinderen met laarzen naar school dat het niet denkbeeldig is, dat ze verwisseld worden. 

19. Het is ons de laatste jaren opgevallen dat in de klas een kerstkaartje of een uitnodiging voor 

een verjaardagsfeest(je) gegeven wordt. Heel logisch maar we vragen u hier voorzichtig mee om te 

gaan gezien het feit dat er ook kinderen zijn die niets ontvangen. Dat is een somber moment en te 

voorkomen! 

 

 

 

 



 Schoolgids 2022 / 2023 

 

pagina 37 - 40 

 

 

11.1 Het blijkt dat kinderen beter presteren als ze tussendoor iets te eten krijgen. Voor de jongste 

kinderen geven we in de klas de gelegenheid om iets te eten en te drinken. De oudere kinderen kunnen 

dit in de pauze doen. U moet zelf iets van huis meegeven. Wilt u de drinkbekers niet te vol doen? Dit 

geeft geknoei bij het openmaken. 

Groente en fruit spelen een belangrijke rol. Veel kinderen nemen fruit mee voor de ochtendpauze. We 

blijven aan alle ouders vragen om fruit of groente mee te geven voor de ochtendpauze. NB Om de 

afvalberg niet te groot te laten worden, willen we u vragen het eten en drinken mee te geven in 

afsluitbare bekers en broodtrommels, deze zijn na de afwas weer te gebruiken. 

Iets meer werk misschien, maar het scheelt veel afval. 

11.2   Belangrijke spullen horen thuis 

Belangrijke spullen zoals bijv. mobiele telefoons, fototoestellen en fietscomputers horen thuis. Voor 

sommige kinderen hebben deze zaken een dermate aantrekkingskracht dat deze spullen niet veilig zijn. 

We verzoeken dan ook met klem om deze zaken thuis te laten. 

11.3  Brengen en halen per auto 

Tijdens het halen en brengen van de kinderen worden de ouders verzocht het fietspad en de opritten 

vrij te houden om hinder te voorkomen voor de overige weggebruikers en i.v.m. de verkeersveiligheid 

van de kinderen.  

Ouders van onze kleuters kunnen hun zoon(tje) en/of dochter(tje) opwachten bij het schoolplein. 

11.4  Kijkje in de klas 

Elke ouder heeft, na afspraak, de mogelijkheid een kijkje te nemen binnen de klas onder schooltijd. 

11.5   Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf maakt één keer per twee jaar individuele foto’s en groepsfoto’s. De foto's die 

gemaakt worden verplichten u tot niets. Als u ze niet wilt hebben geeft u de foto's weer mee naar 

school. De huidige tijd vraagt om een bestelling online en komen foto’s niet eens meer in handen totdat 

u de bestelling plaatst. (U ontvangt vaak een inlogcode) 

11.6   Nieuwsbrief  

Activiteiten zijn te volgen via de website, nieuwsbrief en in de groepen zelf. De nieuwsbrief verschijnt 

zo mogelijk 3- wekelijks met nieuws over actuele zaken. 

11.7  Vernielingen 

Het is niet zo, dat kinderen na schooltijd niet meer op het plein zouden mogen spelen.  

Vernielingen e.d. aan schoolgebouw, beplanting en/of materialen dienen door de ouders van het kind 

(dat de schade heeft aangericht)te worden vergoed. Zo nodig wordt er melding gedaan bij de politie. 

11.8 Burgerschap 

Door het actief uitdragen van onze missie en visie, door concreet invulling te geven aan de sociale 

veiligheid en door continu te werken aan onze kwaliteitszorg en de sfeer op school, leveren we een 

bijdrage aan 'goed' burgerschap. 

Burgerschap op school staat uitvoerig beschreven in een nieuw plan/ protocol. 

 

11 DIVERSEN 
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NB: Bij het schrijven van de nieuwe schoolgids was de jaarplanning voor ouders van de school en 

belangstellenden nog niet volledig. 

Daarom is deze nog niet toegevoegd en blijft de schoolgids alsnog in concept. 
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Onze visie en missie 
Visie 

Ieder kind verdient een plek waar hij mag ontwikkelen in zijn eigen tempo, waar hij mag spelen, waar 

geborgenheid wordt geboden en waar liefdevol voor hem gezorgd wordt. 

Missie 

Kids First COP groep is meer dan een opvangplek: we willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van 

hun leven plezier van hebben. 

Kinderen op de eerste plaats 

Ieder kind kan bij Kids First COP groep terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. 

We werken we kindgericht: respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hen liefdevolle aandacht en ge-

borgenheid, geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te 

zijn. We bieden de kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin zij zich in hun eigen tempo 

kunnen en mogen ontwikkelen. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. 

Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dàt is wat kinderen bij ons mogen 

zijn. 

Onze locaties 

Kids First COP groep is een organisatie met een uniform beleid, maar er mogen ook verschillen zijn. 

Eigenheid wordt op onze locaties gevormd door (pedagogisch)medewerkers, kinderen, hun ouders en 

onze samenwerkingspartners. Dat maakt elke locatie bijzonder en geeft het een plek binnen de directe 

omgeving. We voelen ons verbonden met de mensen en organisaties om ons heen en bieden in de wijk 

altijd een vast aanspreekpunt en een bekend gezicht. Onze maatschappelijke betrokkenheid is groot. 

De zorg voor kinderen is een samenspel van ouders, kinderopvang, school, sociaal domein en andere sa-

menwerkingspartners. We willen op de hoogte zijn van wat er leeft, om te kunnen helpen en te onder-

steunen waar het mogelijk en nodig is. 

Wijkgericht werken 

Wat we willen bereiken is dat er op verschillende locaties een integraal aanbod neergezet wordt waar 

ouders, samenwerkingspartners en medewerkers blij van worden. 

Wijkgericht werken sluit goed aan bij de ambitie van onze organisatie om de kwaliteit van het aanbod 

structureel naar een nog hoger niveau te brengen. Het is een proces waarin we zorgvuldig en goed sa-

menwerken met onze partners. 
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Beschikbaar stellen schoolgids via website 

 

In de WPO (artikel 13, lid 2) is opgenomen dat het bevoegd gezag een schoolgids uitreikt aan 

ouders/verzorgers of leerlingen bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids. 

Veel scholen vragen zich af of ze kunnen volstaan met het aanbieden van de schoolgids via hun website. 

 

De inspectie is mening dat scholen een schoolgids inderdaad digitaal mogen uitreiken of beschikbaar 

stellen. Dit is in lijn met de artikelen 2:13 - 2:17 uit de Algemene wet bestuursrecht, waarin het 

elektronisch verkeer tussen burgers en bestuursorganen is geregeld. Een school dient wel duidelijk en 

transparant aan de ouders en leerlingen te communiceren waar de schoolgids te vinden is. En als ouders 

niet digitaal bereikbaar zijn, moet de schoolgids op papier worden uitgereikt. 


