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KARDINAAL ALFRINKSCHOOL 
 

Katholieke BASISSCHOOL 

Geuzingerbrink 74 

7812 NX Emmen 

tel:   0591-658635 

Email: kardinaalalfrinkschool@primenius.nl 

website:  www.kardinaalalfrink.nl  

 

directeur:  Dhr. A. Heemskerk 

 

  

 

 
 

 

Geachte ouders, 

 

Het informatiebulletin 2017-2018 ligt voor U. Het bulletin is ter 

aanvulling van de schoolgids (zie ook de website). 

Wij hebben getracht alle mogelijke wetenswaardigheden in en om de 

school voor U te bundelen. 

Bewaart U dit boekje dus het hele schooljaar! 
In het Ouderportaal van ParnasSys kunt u ook terecht voor 

informatie over uw kind en diverse schoolactiviteiten. 

Bovendien kunt U met vragen en/of opmerkingen altijd op school 

terecht. 

Samen met de kinderen zullen we proberen er weer een fijn en 

leerzaam jaar van te maken. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

team Kardinaal Alfrinkschool 

mailto:kardinaalalfrinkschool@primenius.nl
http://www.kardinaalalfrink.nl/


   3 
 

 

KARDINAAL ALFRINKSCHOOL ................................................................... 1 

Uitgangspunten: ................................................................................................. 4 
Levensbeschouwelijke uitgangspunten: ......................................................................... 4 

Pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten: .................................................. 5 

Schooladviescommissie: ................................................................................... 6 

Medezeggenschapsraad: .................................................................................. 6 

Ouderraad: .......................................................................................................... 7 

Samenstelling team: ......................................................................................... 8 

Samenstelling van de werkcommissies 2017-2018: .................................. 9 

Schooltijden: .................................................................................................... 10 

Wist u dat: ........................................................................................................ 12 

Vakantierooster  2017-2018: ....................................................................... 12 

Vakantie- en verlofregeling: ......................................................................... 12 

Activiteiten schooljaar  2017-2018: .......................................................... 13 

Informatie ouders: ......................................................................................... 14 
KASjournaal:...................................................................................................................... 14 

Website: ............................................................................................................................. 14 

Informatieavonden, aanvang 19.30 uur: ...................................................................... 14 

10/15-minutengesprekken: ............................................................................................. 14 

Algemene ouderavond: ................................................................................... 14 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): .................................................................... 15 

Hoofdluis: .......................................................................................................... 16 

Gymnastiek: ...................................................................................................... 16 
Gymrooster: ....................................................................................................................... 16 

Kleding: .............................................................................................................. 17 

Op de fiets naar school: ................................................................................ 17 

Fruit: .................................................................................................................. 18 

Verjaardag: ………………………………………………………………………………………………....18 

Overblijven: ...................................................................................................... 18 

Het ontruimingsplan:  ..................................................................................... 19 

Cito-toets: ......................................................................................................... 19 

Verkeersexamen: ............................................................................................ 20 

Leerplichtwet: .................................................................................................. 21 

Kom je vandaag niet op school? ................................................................... 21 

Vervanging bij ziekte: ................................................................................... 22 

Speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften: ... 23 



 4 

Uitgangspunten: 
 

De Kardinaal Alfrinkschool is een Katholieke Basisschool gericht op 

onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. De school wil bijdragen aan 

een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van de 

leerlingen, door: 

 

Levensbeschouwelijke uitgangspunten: 
 

Onze school hanteert de relatie tussen God, schepping en mens als 

uitgangspunt. Wij willen de kinderen opvoeden vanuit de geest van 

het evangelie. Regelmatig wordt er met en door de kinderen gebeden 

om die relatie te doen groeien. 

Concreet betekent dit: 

 een sfeer van vertrouwen scheppen waarin ieder die bij de school 

hoort zich thuis voelt, 

 oog hebben voor het unieke karakter van ieder mens, de ruimte 

bieden om zich te verwonderen en 

op een eigen manier vorm te geven 

aan het denken en handelen, 

 extra aandacht en zorg hebben 

voor het zwakke kind en 

 leren om kritisch met de 

werkelijkheid om te gaan, 

verantwoordelijk te zijn voor 

elkaar, voor de natuur en de 

wereld om ons heen. 

 ondersteuning vanuit de parochie 

en 

 het hanteren van de 

catechesemethode “Trefwoord” 
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Pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten: 
 

Vanuit levensbeschouwelijke uitgangspunten ontstaan pedagogische 

en onderwijskundige uitgangspunten. Zij zijn nodig om gericht en 

doelbewust te kunnen opvoeden en het onderwijsleerproces te 

structureren. 

Concreet betekent dit: 

 vanuit een gevoel van geborgenheid en veiligheid kunnen kinderen 

zich beter ontplooien, 

 ieder kind heeft een individuele ontwikkeling waarop zoveel 

mogelijk moet worden ingespeeld, 

 de sociale ontwikkeling kan bevorderd worden door, waar mogelijk, 

samenwerken te stimuleren en aandacht te schenken aan elkaar, 

 kinderen leren zelfstandig te handelen, 

 het is belangrijk dat kinderen zich kunnen ontplooien op allerlei 

gebieden, 

 structuur en duidelijkheid geven kinderen extra steun, 

 vanuit een zekere orde en netheid kunnen kinderen beter werken, 

 als de kinderen de juiste hulpmiddelen geboden worden kunnen zij 

zelf problemen 

oplossen, waardoor 

het effect van het 

geleerde groter 

wordt en 

 een kind dat zich 

gelukkig voelt, is tot 

optimale prestaties 

in staat. 
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Schooladviescommissie: 

 

De schooladviescommissie van de Kardinaal Alfrinkschool bestaat uit: 

 

Voorzitter  André Schuddebeurs 

 

Secretariaat Linda Spinder 

   Bruntingerbrink 33 

   7812 VE Emmen 

 

Lid   Huub Vlemmix 

   Evelien Blanken 

  Vacant 

 

Dhr. A. Visser is klachtenfunctionaris voor onze school (zie 

schoolgids). Tel: 641980.  

Als u daar niet terecht kunt, dan kunt u zich wenden tot de 

vertrouwenspersoon van Primenius: mevr. A. Wemer. Tel. 06-

19492023. E-mail: annie@noorderlingen.eu.  

 

Medezeggenschapsraad: 
 

Deze raad bestaat uit: 

 

Paul Schokker   namens de ouders 

Inge Zwiers   namens de ouders 

Vacant           namens de ouders 

Miranda Walstra  namens het team 

Annemiek Gerdes  namens het team 

Claudia Tempel   namens het team 

mailto:annie@noorderlingen.eu
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Ouderraad: 
 

De ouderraad van de Kardinaal Alfrinkschool bestaat uit: 

 

Voorzitter           Evelien Blanken 

Penningmeester   Nathalie Hoving 

Secretariaat          Jacqueline Onderstijn 

Inkoop    Barbara Hobbelink 

Anouk de Jong 

Lief en Leed   Agnes Berkepies 

Lid     Miranda Meijer 

     Daniëla Sanders 
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Samenstelling team: 
 

Directeur    Arie Heemskerk 

groep 1A Miranda Walstra (waarnemend directeur)  

groep 1B       Annemieke Boer 

groep 2A      Angelien Wehkamp 

groep 2B            Annemiek Gerdes en Inge Hoving 

groep 3A    Anne Marissen 

groep 3B      Margo Wemhof en Kirsten Vedder   

groep 4A     Caroline Kraan 

groep 4B/5B   Anne-Marie Dobbe en Esther Bouwman 

groep 5A    Hilde Bouwland en Dianne van Hulzen 

groep 6A     Hermien Hanenbergh en Inge Hoving 

groep 6B/7B   Anton Lukassen 

groep 7A    Harm-Jan Meijer en Inge Hoving 

groep 8A       Claudia Tempel en Dominique Haarhuis 

groep 8B    Marjan Conijn en Kirsten Vedder 

I-Coach    Anton Lukassen en Inge Hoving (i.o.) 

Remedial teaching  Dianne v. Hulzen 

Intern begeleider  Martine van Breukelen 

Onderwijsassistente    Elly Platel 

Staf Miranda Walstra, Margo Wemhof, Claudia 

Tempel, Martine van Breukelen, Dianne 

van Hulzen en Arie Heemskerk 

Bouwcoördinator Miranda Walstra (1 – 2), Margo Wemhof 

(3 – 4 - 5) en Claudia Tempel (6 – 7 – 8) 

Identiteitscoördinator Anton Lukassen 

Leescoördinator  Marjan Conijn 

Intern Cultuur Coörd.  Anne Marissen 

ICT-er (bovenschools) Henk Dekker 

Conciërge    Paul Tels 

Schoonmaak   Ida van Waardhuizen  

     Schoonmaakbedrijf CSU 

Vrijwilligerswerk  Herma Valke 
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Samenstelling van de werkcommissies 2017-2018: 
 

 Sport: Marjan Conijn en  Hermien Hanenbergh  

 Documentatiecentrum: Marjan Conijn en Herma Valke 

 Bibliobus/bibliotheek: Annemieke Boer gr. 1/2,  Marjan Conijn  gr. 

3 t/m 8 

 Informatiebulletin: Arie Heemskerk 

 KASjournaal: Margo Wemhof, Miranda Walstra, Herma Valke en 

Arie Heemskerk 

 Vieringen: Hilde Bouwland, Anne-Marie Dobbe, Anton Lukassen, 

Inge Hoving, Caroline Kraan, Kirsten Vedder en Anne Marissen 

 Onderhoudsdienst: Arie Heemskerk, Harm-Jan Meijer en Paul 

Tels 

 Cultuurmenu: Anne Marissen, Angelien Wehkamp en Hermien 

Hanenbergh 

 Medezeggenschapsraad: Miranda Walstra, Annemiek Gerdes en 

Claudia Tempel 

 Interne Begeleider: Martine van Breukelen 

 Keten “Jeugd en gezin”: Martine van Breukelen 

 Werkgroep ICT: Anton Lukassen en Harm-Jan Meijer 

 Schoolkamp: Dianne v. Hulzen, Miranda Walstra en Arie 

Heemskerk 

 School-TV: Hermien Hanenbergh 

 Jeugdbladen en jeugdboeken: Annemieke Boer 

 Bijwonen Ouderraad: Annemieke Boer, Elly Platel, Arie Heemskerk 

 Bijwonen directieberaad: Arie Heemskerk 

 Bijwonen Primenius/Schooladviescommissie: Arie Heemskerk 

 Schoolfeest groep 1 en 2: Leerkrachten groep 1 en 2 

 Schoolreisje groep 3 en 4: Leerkrachten groep 3 en 4 

 Schoolfotograaf: Annemieke Boer en Elly Platel 

 Beleids- en verantwoordingsdocumenten: Arie Heemskerk en team 

 Opruimen bergingen: Team, coördinator Harm-Jan Meijer 

 Uitwerken notulen: Claudia Tempel  

 Kinderboekenweek: Marjan Conijn, Dianne v. Hulzen, Claudia 

Tempel en Kirsten Vedder 
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 Bestellen enz.: Miranda Walstra 

 Lief en leed: Claudia Tempel en Annemieke Boer 

 ARBO: Arie Heemskerk en Miranda Walstra 

 Bestellingen keuken / kopieerapparatuur: Paul Tels en Herma 

Valke 

 B.H.V: Annemiek Gerdes,  Harm-Jan Meijer, Esther Bouwman, 

Angelien Wehkamp, Margo Wemhof, Marjan Conijn, Dianne v. 

Hulzen, Paul Tels, Anne-Marie Dobbe, Anton Lukassen en Claudia 

Tempel 

 Dyslexie: Dianne v. Hulzen en Martine van Breukelen 

 Hoogbegaafdheid: Dianne v. Hulzen en Martine van Breukelen 

 L.O.T. (Luizen Opsporings Team): Dianne v. Hulzen 

 Project groep 1 t/m 8:  Margo Wemhof, Anne-Marie Dobbe, 

Angelien Wehkamp, Anne Marissen, Dominique Haarhuis en Esther 

Bouwman 

 Carnaval: Annemiek Gerdes en Claudia Tempel 

 Sinterklaas: Hermien Hanenbergh, Elly Platel, Angelien Wehkamp, 

Annemieke Boer, Margo Wemhof en Kirsten Vedder 

 Overblijven:  Annemieke Boer 

 Bestellen materiaal handvaardigheid: Marjan Conijn en Hermien 

Hanenbergh 

 Bestellen STAM (o.a. stickers en beloningskaarten): Annemieke 

Boer 

 Bestellen Cito-materiaal: Martine van Breukelen en Paul Tels 

 Verkeerscommissie: Elly Platel en Claudia Tempel 

 Coördinatoren bewegingsonderwijs: Angelien Wehkamp, Annemiek 

Gerdes en Harm-Jan Meijer 

 Contact persoon Avond4daagse: Miranda Walstra 

 Coördinatoren “Speel je wijs”: Anne Marissen en Annemiek 

Gerdes 

 Koningsspelen: Angelien Wehkamp, Marjan Conijn, Harm-Jan 

Meijer en Hilde Bouwland 

 Kleutertuin: Annemiek Gerdes en Angelien Wehkamp 

 Verspreiden foto’s via “We-transfer”: Inge Hoving 
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 Werkgroep L(eerling) A(dvies) R(aad): Claudia Tempel, Kirsten 

Vedder, Marjan Conijn en Angelien Wehkamp 

 3D-Printer: Harm-Jan Meijer en Paul Tels 

 Coördinatoren Kanjertraining: Angelien Wehkamp, Inge Hoving, 

Caroline Kraan, Margo Wemhof, Dominique Haarhuis en Harm-Jan 

Meijer 

 Werkgroep “Met Sprongen Vooruit”: Hilde Bouwland, Miranda 

Walstra, Claudia Tempel en Margo Wemhof 
 

 

Schooltijden: 
 

groep 1: 
maan-, dins- en donderdag : 08:30 - 12:00 uur 

                            : 13:00 – 15:00 uur 

woensdag                   : 08:30 – 12:15 uur 

vrijdag                    : hele dag vrij 

 

groep 2, 3 en 4: 
maan-, dins- en donderdag : 08:30 - 12:00 uur 

                            : 13:00 – 15:00 uur 

woensdag           : 08:30 – 12:15 uur 

vrijdag    : 08.30 - 12.00 uur 

        ’s middags vrij 

 

groep 5 t/m 8: 
maan-, dins-, donder-     : 08:30 – 12:00 uur 

en vrijdag                 : 13:00 – 15:00 uur 

woensdag                   : 08:30 – 12:15 uur 
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Wist u dat: 
 

 de groepen 1 t/m 8 gemiddeld minimaal 940 uur per jaar naar 

school moeten; 

 de groepen 5 t/m 8 als uitgangspunt hebben dat ze 5 dagen per 

week naar school gaan; 

 daar incidenteel van mag worden afgeweken (ouders op tijd 

informeren); 

 schooldagen ook langer dan 5,5 uur mogen duren; 

 het activiteitenplan (rooster van lesuren) op school ter inzage ligt; 

   een en ander de instemming van de MR behoeft. 
 

 

Vakantierooster  2017-2018: 
 

Studiedag Primenius - 5 oktober 2017 

Herfstvakantie   - 23 oktober t/m 27 oktober 2017 

Kerstvakantie          - 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie      - 26 februari  t/m 2 maart 2018 

Paasweekend           - 30 maart t/m 2 april 2018  

Meivakantie (incl. Koningsdag, 5 mei en Hemelvaart) 

     - 27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksterweekend  - 21 mei 2018 

Zomervakantie         - 23 juli  t/m 31 augustus 2018 

 

 

Vakantie- en verlofregeling: 
 

In uitzonderlijke gevallen mag de directeur vakantieverlof verlenen. 

Meer informatie hierover kunt u vinden verderop in dit 

informatiebulletin en de schoolgids op de website. 
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Activiteiten schooljaar  2017-2018: 

 

 18, 19, 21, 25, 27 en 28 sept.: Informatieavonden (zie voor 

de indeling: blz. 14) 

 18, 20, 25, 27 en 29 sept.: schoolvoetbaltoernooi 

Bargeres 

 4 t/m 13 oktober:    Kinderboekenweek 

 8 november:     schoolontbijt (indien ingeloot) 

 9 november:     Lichtjesfeest 

 5 december:     Sinterklaasfeest 

 21 december:     Kerstviering 

 12 februari:     Carnaval 

 29 maart:      Paasviering 

 30 maart:      schoolvoetbal Meerdijk 

 14 t/m 24 mei    Project ‘Ameland’ 

 24 mei      Open avond, afsluiting project 

 16 mei:      voorlichting schoolkamp 

 24 mei:      atletiek Meerdijk 

 28 mei t/m 1 juni     avond-4-daagse 

 10 juli (uitwijk – 17 juli) :   waterfeest groepen 1 en 2 

 05 juni:      schoolreisje groep 3 en 4  

 ?juli:      slagbaltoernooi Bargeres 

 10 t/m 22 juni:    schoolkamp 

 11 en 12 juli:      musical groep 8A + 

8B enafscheidsavond groep 8A 

en 8B 

 18 juli:      tutorontbijt 
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Informatie ouders: 
  
KASjournaal: 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Net zoals de afgelopen jaren, 

verschijnt er iedere donderdag een KAS-journaal, een brief met 

informatie over onze school.  

Ieder gezin krijgt via de mail deze nieuwsbrief toegezonden (bij 

geen ontvangst: meld dit dan a.u.b. bij school). Daarnaast staat de 

nieuwsbrief ook iedere week op de website van onze school: 

www.kardinaalalfrink.nl. Ook hangen de nieuwsbrieven in de groepen. 

 

Klasbord 
De groeps-app. 

 

Website 
Zowel het KASjournaal als ook de schoolgids zijn terug te vinden op 

onze website www.kardinaalalfrink.nl 

 

Informatieavonden,  aanvang 19.30 uur (of anders vermeld) 

18 september: groep 1B 

19 september: groep 6B/7B 

21 september: groep 3A, 3B en 4B/5B 

25 september: groep 2B, 4A en 6A 

27 september: groep 1A 

28 september: groep 2A, 5A en 7A 

09 oktober: groep 8A en 8B (vooral in het teken van het 

Voortgezet Onderwijs) 

  

10/15-minutengesprekken :  30-10, 31-10 en 02-11-2017 

      19-02 en 20-02-2018 
  

Algemene ouderavond:   Woensdag 18 oktober 2017 
 

Behalve op deze specifieke momenten, kunt u natuurlijk altijd 

terecht voor een gesprek met één van de leerkrachten van de school. 
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In het belang van de leerlingen het liefst na schooltijd. 

In dit verband is het misschien goed U erop te attenderen, dat 

bepaalde medische voorschriften en huiselijke omstandigheden, 

sterk op de leerprestaties kunnen inwerken en dat het daarom goed 

is, de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): 
 

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers 

hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met 

uw kind en eventueel met u als ouder of verzorger.  

Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en in 

groep 7, en vindt plaats in de school. Dit preventief 

gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente JGZ.  

Bij het onderzoek wordt een aantal lichamelijke aspecten bekeken, 

daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het 

kind in de brede zin van het woord. 

Per groep kan de inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de 

duidelijkheid: tijdens het onderzoek worden geen inentingen 

gegeven.  Tenzij u bezwaar heeft, bent u niet bij het onderzoek 

aanwezig. Wel wordt u op de hoogte gesteld wanneer het onderzoek 

bij uw kind plaats vindt. Na afloop van het onderzoek bespreekt de 

JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw 

kind op school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders 

daarvoor toestemming hebben gegeven. 

De jeugdarts en de verpleegkundige houden ook spreekuur bij ons op 

school. Ouders en leerkrachten kunnen zelf ook een afspraak maken 

voor het spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van 

de basisschool. 

Vragen over gezicht-, gehoor- en groeiproblemen, 

ontwikkelingsproblemen, gedrag en chronische ziektes kunt u met de 

jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij 

vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, overgewicht, 

voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de 

logopediste worden ingezet. 
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Als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak kunt u er altijd terecht. 

U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via het volgende 

telefoonnummer; 0591-656573 of via het mailadres; 

Jgz.emmen@ggddrenthe.nl. 

Een logopedische screening vindt plaats in groep 1 of 2 door 

logopedisten die in dienst zijn van de GGD.  

 

MRT (motorische remedial teaching): 

Op vrijdag is er op school een mrt—er aanwezig. Zij begeleidt 

kinderen die daar op voorspraak van de interne begeleider voor in 

aanmerking komen. 
 

Hoofdluis: 

De afgelopen jaren is gebleken dat de bestrijding van hoofdluis een 

hardnekkig probleem was. Daarom hebben we besloten dit grondig 

aan te pakken d.m.v. hoofdluiscontroles na iedere vakantie. 

 

Gymnastiek: 

Voorgeschreven kleding: 
 meisjes:  turnpakje of T-shirt en korte broek +  

   gymschoenen 

 jongens:  T-shirt en korte broek + gymschoenen 

Na de lessen mogen de kinderen douchen. Als u dat, net als wij, ook 

belangrijk vindt, geef Uw kind dan een handdoek mee.  

Wilt U de naam in de gymkleding en handdoek aanbrengen, zodat we 

verloren spullen gemakkelijk terug kunnen geven? 

 

Gymrooster: Voor elke groep is dit een blokuur gym, dat betekent 
twee lessen achter elkaar. 
groep 3A  maandagmiddag 

groep 3B    maandagmiddag 

groep 4A  maandagmiddag 

groep 4B/5B maandagmiddag 

groep 5A  vrijdagmiddag 

groep 6A  vrijdagmiddag 

groep 6B/7B donderdagmiddag 

mailto:Jgz.emmen@ggddrenthe.nl
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groep 7A  donderdagmiddag 

groep 8A    dinsdagmorgen 

groep 8B  dinsdagmorgen 

 

Kleding: 
 

Mist Uw zoon zijn trainingsjack? 

Of Uw dochter haar regenjas?  

De kans is groot dat het op school is blijven hangen of liggen. Deze 

kledingstukken worden verzameld in een ton. Als U iets mist, komt U 

dan even kijken.  

Om vermissingen te voorkomen, kunt U het beste gymkleding, jassen, 

schoenen, laarzen, handdoeken etc. van een duidelijk 

herkenningsteken voorzien. 

 

Op de fiets naar school: 
 

Wie ver van school woont, hoeft niet te lopen maar mag met de fiets 

komen.  

 

Het is wel voor eigen risico, dus denk erom: 
- plaats je fiets goed in het rek, 

- help een ander die het niet voor elkaar krijgt, 

- zet je fiets op slot, 

- haal je fiets, bij het naar huis gaan, voorzichtig uit het rek en 

- hang een labeltje aan je sleutel, zo verlies je het niet zo snel. 
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Fruit: 
 

U kunt Uw kind 's morgens fruit en drinken meegeven naar school. De 

kleuters eten om 10.00 uur het fruit in de klas, de kinderen van de 

andere groepen kunnen het vlak voor de pauze opeten. Wilt U het 

fruit in een bakje, voorzien van naam, meegeven? Dit voorkomt 

verlies en geknoei. 

 

Verjaardag: 
 

Als Uw kind jarig is, dan is het feest.  

Er wordt in de groep voor het kind gezongen en er mag getrakteerd 

worden. Voor de juf of meester hoeft dat niet iets speciaals te zijn, 

zij doen gewoon met de kinderen mee. 

Bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje. Als uw kind kinderen 

van school uitnodigt, wilt u er dan voor zorgen dat de uitnodigingen 

niet in de klas worden uitgedeeld maar buiten of, nog liever, thuis of 

met de post. 

Ditzelfde geldt voor de Kerstkaartjes. 

Het voorkomt teleurstelling bij de overige kinderen! 

 

Overblijven: 
 

De mogelijkheid bestaat uw kind tussen de middag op school te laten 

overblijven. 
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Voor de groepen 1 t/m 3 wordt het overblijven geregeld door 

overblijfouders. De overblijfouders ontvangen hiervoor een 

onkostenvergoeding. Voor de groepen 4 t/m 8 wordt het overblijven 

geregeld door de leerkrachten, terwijl één van de  

overblijfcoördinatoren voor de financiële afwikkeling zorgt. 

 

Betaling voor het overblijven in groep 1 t/m 8 wordt geregeld 

middels een 10- of 20 strippenkaart, resp. € 15,00 en € 25,00.  

De strippenkaart blijft in het beheer van de overblijfouders. 

Wanneer de kaart vol is krijgt uw kind een briefje mee naar huis. 

Als uw kind incidenteel overblijft dan kunt u € 2,50 in een envelop 

doen met daarop de naam van uw kind en deze ’s morgens ven. Bij 

nabetaling wordt € 3,00 in rekening gebracht. 

De coördinatoren van het overblijven voor groep 1 t/m 8 zijn: 

Harold Bakker, Christina Grooten,  Lenda Elzinga en Anouk de Jong 

 

Het laten overblijven van uw kind(eren) is in principe alleen bedoeld 

voor ouders/verzorgers die bijvoorbeeld allebei werken of door 

omstandigheden een keer niet thuis kunnen zijn tussen de middag en 

geen opvang thuis kunnen regelen.  

 

Het ontruimingsplan: 

 

Elke school in Nederland moet een ontruimingsplan hebben, dat geldt 

dus ook voor ons. Een plan dat er in voorziet, dat we, als  op enig 

moment de school ontruimd zou moeten worden, weten wie wat moet 

doen, waar en wanneer.  

Om dat in goede banen te leiden volgen we jaarlijks met 11 

personeelsleden de BHV-herhalingscursus, om op die manier goed 

voorbereid te zijn voor als een ontruiming nodig is. Daarnaast 

oefenen we met alle kinderen 1x per jaar een ontruiming.  

Mocht u als ouder ooit op het moment van een ontruiming (echt of om 

te oefenen) in school zijn, dan verzoeken wij u met klem, om de 

aanwijzingen van de BHV-ers (te herkennen aan de fluorescerende 
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hesjes) op te volgen. Mocht u het ontruimingsplan een keer willen 

inzien, dan kan dat bij meester Heemskerk in kantoor. 

 

Cito-toets: 
 

Elke basisschool in Nederland is verplicht om een eindtoets af te 

nemen. Wij gebruiken daarvoor de Cito-toets. Deze toets voor groep 

8 wordt afgenomen op 17, 18 en 19 april 2018. Om tot een 

verantwoorde beslissing te komen voor toelating tot het voortgezet 

onderwijs, zal gebruik gemaakt worden van de Plaatsingswijzer. Bij 

dit (digitale) instrument vullen we de Cito-toets gegevens van de 

groepen 6, 7 en 8 in. Met deze gegevens en het oordeel van de 

leerkrachten van groep 8 wordt het advies bepaald. 

 

Verkeersexamen: 
 

Groep 7 heeft als 

afsluiting van de 

verkeerslessen op 5 

april 2018 een 

theoretisch 

verkeersexamen. 

In samenwerking met 

VVN wordt hierop 

volgend een praktisch 

verkeersexamen 

afgenomen (datum 

volgt). 
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Leerplichtwet: 
 

Met ingang van 1-8-1994 is de herziene leerplichtwet van kracht 

geworden. (WBO art.11). In welke gevallen kan er door de directie 

van de school verlof gegeven worden? 

A. Verlof voor vakantie; 

Er kan verlof worden verleend indien de specifieke aard van het 

beroep van één van de ouders hen slechts in staat stelt buiten de 

schoolvakanties om op vakantie te gaan. (1x per schooljaar, 

maximaal 10 dagen). 

Dit is niet toegestaan tijdens de eerste 2 weken van het 

schooljaar. (art. 11: f en art. 13a). 

B. Verlof op basis van andere gewichtige omstandigheden. 

De directie is bevoegd verlof te verlenen op grond van zogenaamde 

andere gewichtige omstandigheden tot een maximum van 10 dagen 

per schooljaar. (art. 11: g en art. 14: 1 en 2). 

In geval van twijfel vindt er vooroverleg plaats met de 

leerplichtambtenaar. Indien het verlof wordt verleend voor meer 

dan 10 schooldagen, beslist de leerplichtambtenaar (art. 14: 3) na 

overleg met de directeur van de school. 

 

Kom je vandaag niet op school? 
 

Is er een dag dat je niet op school komt, 

omdat je naar een bruiloft gaat 

of naar een begrafenis moet, 

of iets anders doet, 

denk erom, niet vergeten: laat het meester of juf even weten!!!! 
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Vervanging bij ziekte: 
 

1. Eerst wordt binnen het eigen team naar vervanging gezocht door 

uitbreiding parttimers en/of het inzetten van de 

onderwijsassistente. 

2. Daarna wordt de invallerlijst (via SLIM, een aan onze stichting 

gekoppeld uitzendbureau voor onderwijskrachten) geraadpleegd 

of een eigen schoolgebonden invaller wordt gevraagd (ook via 

SLIM). 

3. Mocht er nog steeds geen vervanger/ster gevonden zijn dan wordt 

een stagiaire of hospitant (mocht zo iemand aanwezig zijn) 

ingezet. Dit gebeurt dan onder supervisie van een 

mentor/mentrix. 

4. Mocht ook dat niet lukken, dan wordt er een beroep gedaan op 

ambulante tijden van de Remedial Teacher. Dit mag alleen voor 

kortlopende invalperiodes (hoogstens 1 dag) 

5. Tenslotte blijft over: de groep waar geen leerkracht is opdelen of 

samenvoegen of de zogenaamde tussendeurconstructie (ook deze 

oplossing is voor hoogstens 1 dag) 

6. Als er een dag gewerkt is zoals bedoeld in stap 4 en 5 en er voor 

14.00 uur ’s middags geen vervanging geregeld is voor de volgende 

dag, gaat er een brief van de directie uit waarin gemeld wordt dat 

er de volgende dag/dagen geen school is. 

Indien stap 6 gehanteerd wordt, wordt de inspectie op de hoogte 

gesteld.
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Speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften: 

We willen kinderen die zich anders ontwikkelen of gedragen dan 

verwacht, toch een plaats binnen de school geven door adequate 

begeleiding en ondersteuning. 

Onze school is georganiseerd binnen het samenwerkingsverband 

22.02 (Emmen/Borger-Odoorn), ten einde integrale leerlingenzorg te 

kunnen bieden. Om de zorg binnen de school goed te organiseren is 

er een  meerschools intern begeleider aangesteld (voor 2,5 dag per 

week). Daar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun 

vragen over hun kind die in de groep problemen ondervindt aangaande 

gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. 

Uiteraard is die aandacht en hulp er ook als kinderen wat meer aan 

kunnen. Daarnaast is er een remedial teacher. De remedial teacher is 

enkele dagdelen per week vrij geroosterd en wordt met name ingezet 

voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, die soms ook 

even buiten de groep moet plaatsvinden. De hoofdtaak van de MIB-er 

is het coachen van leerkrachten op alle facetten van het onderwijs-

terrein.  

Wanneer de school de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kan 

geven en hulp van buitenaf nodig heeft, melden wij het probleem aan 

bij het zorgteam van het samenwerkingsverband, uiteraard in overleg 

en met toestemming van de ouders. Mocht uiteindelijk blijken, dat 

wij als school een kind onvoldoende begeleiding kunnen bieden, dan 

melden we een kind aan bij de Commissie van Advies. Deze commissie 

bestaat uit deskundigen en heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien 

van (tijdelijke) plaatsing in het speciaal basisonderwijs, middels een 

toelaatbaarheidsverklaring. 

Steeds dient in alle gevallen de vraag gesteld te worden: “Wat is het 

beste voor het kind?” 

  

 

 


