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Voorwoord
Voor ouders is het kiezen van een school geen gemakkelijke opgave. Daarom heeft elke school een
schoolgids. Zo'n gids geeft informatie over de school.
Met deze gids hopen we ouders, die op zoek zijn naar een goede school, te helpen bij hun keuze.
We proberen zo duidelijk mogelijk informatie te geven over ons onderwijs, maar ook over de ontwikkelingen en
de plannen voor de toekomst.
Naast algemene informatie bevat deze gids informatie over zaken van organisatorische aard, diverse
leermethodes, doelstellingen en verdere afspraken.
We hebben gestreefd naar volledigheid en duidelijkheid in de informatie die u aantreft.
Als u suggesties hebt voor verbetering, bijvoorbeeld betreffende de inhoud, dan waarderen wij het zeer als u
deze bij de directie kenbaar maakt.
Deze schoolgids is geschreven door de locatieleider en het team van de school en is vastgesteld door de
medezeggenschapsraad van de school.
Met het aanbieden van deze schoolgids spreken we ook de wens uit, dat het komend schooljaar plezierig en
succesvol mag zijn voor de leerlingen en uiteraard ook voor u als ouders/verzorgers.

Sanne Holman
locatieleider
Namens het team van openbare basisschool de Dordtse Til
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1. De school
Onze school is de enige basisschool in het dorp Nieuw-Dordrecht.
De naam “Dordtse” komt van de plaats Nieuw-Dordrecht en “Til” van duivenhok.
Het woord Til geeft aan dat kinderen van diverse afkomst, geloof, ras, sekse, nationaliteit of sociale
achtergrond welkom zijn in onze school.
De school is gehuisvest in een redelijk nieuw gebouw met 8 leslokalen, een speellokaal (annex
gemeenschapsruimte) en een ontmoetingsruimte waar de computers, het documentatiecentrum, en
de leerlingbibliotheek staan. Per 2 lokalen is er een eigen in- en uitgang.
Rondom de school zijn er speelplaatsen waarop de kinderen naar hartelust kunnen spelen.
De voorschool Dordtse Til is ook in hetzelfde gebouw gehuisvest.
Schoolgrootte
We starten dit schooljaar met 107 leerlingen. Dit is iets minder dan vorig jaar. De daling van het
leerlingenaantal is echter nog niet gestabiliseerd. Het aantal geboortes in Nieuw Dordrecht neemt nog
steeds af. Wij blijven de komende jaren dan ook te maken houden met een terugloop van het aantal
leerlingen.
De kinderen zijn verdeeld over vijf groepen. Dat betekent dat wij groepen moeten combineren en dus
moeten splitsen, om het aantal leerlingen zo evenredig mogelijk te verdelen.
Directie
Cluster-directeur: Dennie Lambers
Locatieleider: Sanne Holman
Inzet personeel 2018-2019

1/2
3/4a
4a/5
6/7a
7b/8

Maandag
Anneke
Eising
Jitske
Vermeulen
Hellen
Klingenberg
Renate
Visscher
Frank v/d
Zanden

Dinsdag
Anneke
Eising
Jitske
Vermeulen
Hellen
Klingenberg
Renate
Visscher
Frank v/d
Zanden

Woensdag
Jennie
Feringa
Jitske
Vermeulen
Anja van
Oostrum
Renate
Visscher
Hellen
Klingenberg

Donderdag
Jennie
Feringa
Jitske
Vermeulen
Anja van
Oostrum
Nicole de
Jong
Frank v/d
Zanden

Intern begeleider
Nicole de Jong
Onderwijsassistent
Lyda Hof
Schoolhulp
Wendy Scheepstra
Leescoördinator en cultuurcoördinator (ICC-er)
Hellen Klingenberg
Rekencoördinator
Renate Visscher
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
Anja van Oostrum, Renate Visscher, Anneke Eising en Jitske Vermeulen.
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Vrijdag
X
Anneke
Eising
Anja van
Oostrum
Nicole de
Jong
Frank v/d
Zanden

2. Waar onze school voor staat
2.1 Identiteit
Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij
hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen leggen
voor hun latere leven. De gemeente Emmen zorgt, in de rol van schoolbestuur, voor een
uitdagende en kansrijke leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de nieuwste leermethoden
aangeboden worden voor leerlingen en medewerkers.
Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het uitgangspunt van Openbaar Onderwijs Emmen. Zo
houden we onze dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zeker nu op
sommige scholen het aantal leerlingen daalt.
Het schoolbestuur van Openbaar Onderwijs Emmen telt 28 openbare basisscholen, een school
voor speciaal onderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
In een slagvaardige en toekomstbestendige onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces
centraal. We streven naar een zo hoog mogelijke onderwijsopbrengst voor iedere leerling.
Om dit te kunnen bereiken is in 2016 een verandering in de organisatiestructuur doorgevoerd.
De scholen zijn geclusterd in 10 onderwijsteams, per onderwijsteam één clusterdirecteur en op
elke school een locatieleider.
De clusterdirecteur geeft integraal leiding aan een cluster van scholen en hun locatieleiders m.b.t.
de bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel.
De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie op de school en is het
aanspreekpunt voor ouders.
De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch nauw met elkaar
samen.
Op deze manier wordt er kennis en expertise gedeeld en uitgewisseld.
2.2 Missie
Niet apart, maar samen
Wij zien het als onze opdracht om de leerling te helpen zich te ontwikkelen tot een solidaire,
zelfverantwoordelijke en zelfstandige persoon die een positief zelfbeeld heeft.

2.3 Visie
De leerkrachten hebben positieve verwachtingen over het effect van hun eigen onderwijs en de
mogelijkheden van hun leerlingen.
Elk kind heeft talenten en mogelijkheden. We proberen het beste uit elke leerling te halen.
De Dordtse Til is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Een goed pegagogisch
klimaat is een voorwaarde voor ontwikkeling.
Opbrengstgericht werken is de basis van ons lesgeven. Systematische evaluatie van de
leerlingprestaties zijn vanzelfsprekend.
Ruimtes en lokalen worden effectief ingericht als leerrijke omgeving.
De Dordtse Til werkt met een breed onderwijsaanbod. Van cognitief, expressief, lichamelijk tot
sociaal-emotioneel.
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan normen en waarden.
Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en externe deskundigen is de basis voor
succes.
Educatief partnerschap. Samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
leerlingen.
Telkens zijn we op zoek naar mogelijke verbeteringen voor ons onderwijs. We werken als een
lerende organisatie.
In de basis werken we vanuit de BAS-principes. We hanteren de kenmerken van adaptief
onderwijs (onderwijs op maat).
Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen leerproces. Ze hebben zelf inzicht in en invloed op hun
eigen ontwikkeling.
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3. Onderwijs
3.1 Ontwikkelingen van ons onderwijs
Kwintoo
We maken voor het borgen van onze kwaliteitszorg gebruik van Kwintoo. Daar zijn we vorig
schooljaar mee begonnen. Kwintoo geeft op een effectieve en efficiënte wijze inzicht op de
kwaliteit van het onderwijs binnen onze school. De leerkrachten vullen kwaliteitskaarten in en de
resultaten worden gezamenlijk besproken. Zo krijgen we in beeld waar de sterke punten,
aandachtspunten en verbeterpunten voor onze school liggen. Met deze kennis maken we keuzes
voor het blijven leveren van goed onderwijs.
Voorschool de Dordtse Til
In de voorschool wordt ervoor gezorgd dat uw kind de
allerbeste start krijgt op onze basisschool. Ons hoofddoel
daarbij is: spelend ontwikkelen van peuter naar kleuter!
De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen
afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse
educatie.
Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt
voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en
leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week, verdeeld
over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen
in een groep van maximaal 16 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben
voor een goede start op de basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel
dat nauw samenwerkt met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en de
activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande leerlijn is de overgang naar de
basisschool makkelijker.
ICT; werken met chromebooks
Op het gebied van ICT zal er vanaf dit schooljaar heel wat veranderen. Het WIFI-netwerk is
verbeterd waardoor er meer devices toegang kunnen krijgen. Alle leerlingcomputers verdwijnen en
zijn inmiddels vervangen door chromebooks. We gaan dit schooljaar gebruiken om de
leerkrachten bij te scholen over het gebruik van chromebooks bij de lessen. Vanuit deze scholing
gaan we keuzes maken voor de manier van inzet bij ons op school.
We hebben momenteel de beschikking over 29 chromebooks die voor de lessen ingezet gaan
worden. Er kan met een complete groep tegelijk op een eigen notebook worden gewerkt.
De chromebooks zijn opgeslagen in een verrijdbare oplaadkar.
Impulsgelden muziekonderwijs
Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben we drie jaar lang de beschikking over
subsidiegelden vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarmee beogen
we het muziekonderwijs op obs de Dordtse Til weer een impuls te geven. In
de komende drie jaren zullen we werken aan een doorgaande leerlijn voor
muziekonderwijs van groep 1 t/m 8.
De leerkrachten zullen bijgeschoold worden en muziek gaat weer een vast
onderdeel vormen van ons lesaanbod.
In 2016-2017 zijn er alvast een nieuwe digitale muziekmethode
aangeschaft en nieuwe muziekinstrumenten.
In 2018-2019 krijgen groep 4 en groep 5 beiden het eerste jaar KlasseMuziek aangeboden door
een muziekdocent.
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Clustervorming
Vanaf 1 augustus 2016 is de wijziging van de organisatiestructuur van OOE
(Openbaar Onderwijs Emmen) echt een feit. Er wordt gewerkt met 10
clusters van elk 2 tot 4 scholen.
Obs de Dordtse Til vormt een cluster met obs de Viersprong, obs de Spil en
obs de Planeet.
Het zogenoemde “cluster Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht”.
Afgelopen schooljaar zijn we meerdere malen bij elkaar geweest voor
bouwoverleggen en studie(mid)dagen.
Er wordt als onderwijsteam samengewerkt. Dit moet langzamerhand vorm
gaan krijgen. Dennie Lambers zal hier als clusterdirecteur verantwoordelijk
voor zijn.

Engels
Vorig schooljaar zijn we in cluster 7 gestart met Engels vanaf groep 1. Dagelijks zal er aandacht
worden besteed aan de Engelse taal. Het gaat in dit geval om de mondelinge taalvaardigheid. In
de onderbouw zal dit spelenderwijs gebeuren d.m.v. liedjes, versjes, spelletjes etc. In de
bovenbouw zal de nadruk ook op de mondelinge taalvaardigheid liggen maar zal het schrijven van
de Engels taal langzamerhand meer vorm gaan krijgen. Ook hier zal het d.m.v. dagelijkse (korte)
momenten zijn. Om de leerkrachten te ondersteunen zal er in 2018-2019 op obs de Dordtse Til
gekeken worden naar de mogelijkheid voor de aanschaf van een methode Engels van groep 1 t/m
8.
Om het niveau van het Engels voor de leerlingen van cluster 7 een extra impuls te geven is er een
samenwerking met het Esdal College te Klazienaveen. Leerlingen van alle groepen 8 binnen het
cluster gaan op maandagmiddag (mits de ouders hiervoor toestemming geven d.m.v. een
toestemmingsformulier) zelfstandig naar het Esdal College en krijgen daar les van de docent
Engels (het jaarprogramma is inmiddels doorgesproken).
Doel hiervan is dat de kinderen nog meer bagage meekrijgen richting het voortgezet onderwijs
(ongeacht welke richting ze kiezen of welke onderwijsinstelling de voorkeur heeft).
Bijkomend voordeel is dat de drempel naar het voortgezet onderwijs wordt verlaagd. De leerlingen
leren nu al meer zelfstandig te functioneren buiten de veilige muren van de basisschool.
Daarnaast krijgen ze het vertrouwen van de school en de ouders/verzorgers dat de afspraken die
worden gemaakt (bijvoorbeeld op tijd aanwezig zijn bij het Esdal College) worden nagekomen.
Wetenschap en Technologie
Naast Engels zullen de leerlingen van groep 8 ook les krijgen van de docent Wetenschap en
Technologie. Ook hiervoor geldt hetzelfde; we kunnen gebruik maken van alle faciliteiten
waardoor aan de les Wetenschap en Technologie nog meer inhoud kan worden gegeven.
Op de basisschool gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 aan de slag met de kar van
Techniek Talent Energie (die op alle scholen is aangeschaft en waar alle teams een eerste
bijeenkomst van hebben gehad). De planning hiervan verschilt per school en
zal binnen het eigen team worden besproken.
De Gezonde School
Wij doen met alle scholen uit Klazienaveen mee aan het het project de
Gezonde School. Dat houdt in dat wij een gezonder beleid gaan voeren
m.b.t. eten en sport op school.
We hebben in schooljaar 2016-2017 het voedingsbeleid ingesteld
(zie bijlage 1).
Naast het vignet ‘voeding’ van de Gezonde School hebben we ook het
vignet ‘bewegen en sport’ behaald.
In 2018-2019 gaan we verder op de ingeslagen weg. Met gezond
voedingsbeleid, aandacht voor voeding d.m.v. themaweken en veel
beweegmomenten. Op de maandagmiddagen wordt er op het Esdal College
te Klazienaveen voor de groepen 8 van cluster 7 ook extra
bewegingsonderwijs aangeboden.
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3.2 Activiteiten in groep 1 en 2
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht
voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters
door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol.
De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen,
rekenen en schrijven in groep 3.
In het kader van Preventieve Aanpak Leesonderwijs bieden wij de leerlingen van groep 2
meerdere letters aan. Wij streven er naar dat zij aan het eind van groep 2 vijftien letters kunnen
herkennen en benoemen.
We werken in de kleutergroep vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de
kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in
het speellokaal en op het schoolplein. In de kleutergroep werken we aan de hand van thema’s.
Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.
Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Liefde voor
boeken wordt gestimuleerd via het project “Boekenpret” en uitleen van boeken op de
donderdagmiddagen.
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Ze spelen op het
schoolplein of in het speellokaal.
De meeste kinderen zitten twee, heel soms drie jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van
hun geboortedatum en aanleg. Soms zit een kind ook korter dan twee jaar in een kleutergroep.
Kinderen die in de periode sept. t/m dec. jarig zijn, en zich goed ontwikkelen, stromen in principe
het daaropvolgende schooljaar door naar groep 2.
Uiteraard wordt hierover overleg met u gevoerd.
Om kinderen goed te kunnen volgen en begeleiden gebruiken we, naast de observaties, de
onafhankelijke toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters van het Cito. Verder
gebruiken we het LVS (leerlingvolgsysteem) DORR.

3.3 Activiteiten in groep 3 t/m 8
3.3.1 Technisch lezen
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen.
Er wordt vanaf 2016-2017 gewerkt met de methode “Veilig leren lezen - kimversie”.
We maken daarvoor gebruik van de nieuwe digitale versie van deze methode, die nog meer gericht
is op de individuele mogelijkheden van de leerlingen.
We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke
woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na.
Leren lezen in groep 3 is heel belangrijk. Ook ondersteuning vanuit huis is hierbij onmisbaar.
Veel samen lezen, voorlezen, extra oefenen zodat er voldoende leeskilometers worden gemaakt.
Voor het voortgezet technisch lezen maken we gebruik van de methode “Estafette”.
3.3.2 Begrijpend lezen
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen.
We werken de methode “Leeslink” voor begrijpend lezen in groep 4 t/m 8. Dit is een digitale
lesmethode voor begrijpend lezen, waarbij er teksten worden gebruikt voor het leren begrijpen en
lezen van teksten.
Op de Dordtse Til leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook
liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en er is een bibliotheek waar
kinderen boeken kunnen lenen om te lezen in de klas. Deze schoolbibliotheek is in 2016-2017 weer
grotendeels vernieuwd.
Ook zien we graag dat de kinderen gratis boeken lenen uit de bibliobus
(donderdag van 11:00 - 12:00 uur).
We besteden aandacht aan de kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de voorleesdagen.
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3.3.3 Schrijven
Kinderen leren op de Dordtse Til schrijven met de methode “Pennenstreken”.
Vanaf schooljaar 2016-2017 is groep 3 begonnen met de vernieuwde versie van “Pennenstreken”.
In 2017-2018 heeft dit een vervolg in groep 4. In 2018-2019 volgt groep 5.
Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift
krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.
In groep 7 en 8 ligt het handschrift van kinderen wel al aardig vast. In deze groepen wordt dan ook
geen schrijfles meer gegeven.
3.3.4 Taal en spelling
Wij werken met de nieuwste uitgave 2015 van de methode “Taal op Maat” en “Spelling op Maat” in
de groepen 4 t/m 8. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een
boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk proberen we de
kinderen foutloos te leren schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan leren praten,
luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening
onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is ook op luisteren en spreken gericht.
3.3.5 Rekenen
We werken met de methode “Pluspunt”. De methode voldoet aan alle kerndoelen die het SLO stelt
voor een goede rekenmethode. Onder leiding van de rekencoördinator wordt er binnen de methode
doelgericht gewerkt. Zo voorkomen we dat er teveel doelen per blok worden aangeboden en dat het
voor kinderen overzichtelijk blijft. Vooraf aan elk blok wordt er gekeken wat leerlingen al kunnen van
de aan te bieden doelen. Zo kunnen we tijdens de lessen goed bepalen waar de meeste aandacht
voor nodig is. Na afloop van een blok wordt er weer getoetst om te kijken of de opgedane kennis
beheerst wordt.
3.3.6 Wereldoriëntatie
Op de Dordtse Til praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen
en we brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet
alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de
natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de
hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten,
schooltelevisie, werkstukjes enzovoort.
Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan we werken met de methode “Blink – geïntegreerd”.
Dit nieuwe pakket biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend
leren. Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken.
Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses,
om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere
structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende
ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er
ook voor zorgen dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen.
Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21st century skills
worden gedekt.
3.3.7 Geestelijke stromingen
Het karakter van onze openbare school komt tot uiting in het openstaan voor alle
levensovertuigingen. Het onderwijs is niet politiek of religieus gekleurd. Wel is er aandacht voor
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Tijdens de lessen wereldoriëntatie maken de
leerlingen uit de bovenbouw kennis met andere culturen en godsdiensten.
Groep 7 krijgt godsdienstige vorming van een GVO docent en groep 8 krijgt humanistische vorming
van een HVO docent.
3.3.8 Verkeer
De groepen 1 t/m 3 gebruiken de methode “Een rondje verkeer”.
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland.
Vanaf het moment dat de kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met verkeer.
Op school wordt hierop ingespeeld. Naast het leren van de verkeersregels, wordt vooral de nadruk
gelegd op het toepassen van de regels en het gedrag in het verkeer.
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Het verkeersonderwijs bij ons op school wordt in groep 7 afgesloten met een theoretisch examen en
een praktische verkeersproef.
Onze school heeft het Drents Verkeerslabel behaald. We bieden een verkeersveilige omgeving voor
kinderen (o.a. met brigadiers) en organiseren extra praktijklessen. Dit wordt georganiseerd door een
zeer actieve groep ‘verkeersouders’. Zij hebben het verkeerslabel mede mogelijk gemaakt en
zorgen ervoor dat we aan de eisen blijven voldoen.
Om de drie jaar vindt er inspectie plaats op het gebied van verkeer binnen de school. Er zijn
bepaalde eisen waaraan je je als school moet houden. In schooljaar 2017-2018 hebben we de hercertificering met vlag en wimpel gehaald. Meer informatie vindt u hier:
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/project/Drents-verkeersveiligheidslabel
3.3.9 Engels
Zie 3.1. We zullen ons het komende schooljaar gaan oriënteren op een methode voor Engels van
groep 1 t/m 8. Deze methode zal als leidraad dienen.
3.3.10 Lichamelijke oefening
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer in de week gymles in het gymlokaal bij
“De Klink”. Groep 3 heeft tot aan de kerstvakantie de gymlessen eerst nog in ons eigen speellokaal.
Kinderen uit deze groepen moeten een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen zonder
zwarte zolen meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen,
niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer eventueel naam in gymschoenen en
kleding. Voor de veiligheid van uw kind tijdens de gymlessen geven wij het advies om sieraden als
kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. Als de sieraden niet uit kunnen (bijv. oorbellen)
dan kunnen deze thuis afgeplakt worden met pleisters. Het is voor de veiligheid van uw kind! De
leerkracht kan altijd beslissen dat een kind niet mee kan doen, i.v.m. gevaar. Voor blessures door
sieraden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, de verantwoording ligt bij de ouders zelf.
De kinderen van groep 7 en 8 douchen/wassen zich na afloop van de gym. Geef uw kind(eren) dus
washand en/of handdoek mee. Alleen deodorant is niet afdoende. Deodorantspuiten zijn niet
toegestaan, rollers mogen wel.
Als leidraad bij de gymlessen gebruiken we de methode: “Basislessen bewegingsonderwijs”.
3.3.11 Expressie
In 2016-2017 hebben we op vrijdagmiddagen de ateliers ingevoerd. Hier gaan we de komende
jaren vervolg aan geven. In de ateliers komen verschillende expressievormen aan bod.
Binnen de ateliers willen we leerlingen in aanraking laten komen met diverse werkvormen en
expressieve activiteiten. Deze kunnen liggen op het gebied van muziek, dans, toneel,
handvaardigheid, tekenen, etc.
Bij de ateliers maken we gebruik van de kwaliteiten van de leerkrachten, maar er worden ook extern
mensen gevraagd voor het invullen van een atelier.
3.3.12 ICT
Zie 3.1
3.3.13 Sociale competentie, burgerschapsvorming en sociale integratie
Als school investeren we in sociale competentie. Dit doen we enerzijds vanuit de gedachte dat
sociale en cognitieve competenties elkaar positief beïnvloeden en anderzijds vanuit beleid op het
gebied van burgerschap, waarden en normen, sociale integratie en veiligheid.
Sociale competentie dient ter bevordering van democratisch burgerschap en sociale integratie.
Een leerling die sociaal competent functioneert zal des te beter functioneren op school, in
clubverband of in teamverband.
Met andere woorden; deze leerling zal beter sociaal participeren en sociaal integreren. Binnen
school is de ontwikkeling van sociaal competent gedrag er op gericht, dat kinderen op een goede
manier leren omgaan met elkaar en met het onderwijzend personeel en in bredere zin, dat ze zich
op een sociaal aanvaardbare en voor hen prettige manier kunnen handhaven in de maatschappij.
De methode ”Leefstijl” is voor ons het uitgangspunt wat betreft het onderdeel sociale competentie,
burgerschap en sociale integratie. In deze methode komen onderwerpen als: zelfvertrouwen,
conflicthantering, taakhouding, samen spelen en werken aan de orde.
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Ook wordt er aandacht besteed aan thema’s die gerelateerd zijn aan burgerschapsvorming, zoals:
democratische waarden, de multiculturele samenleving, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid in
de samenleving en sociale betrokkenheid. De methode wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 8.
Het is ook gebruikelijk dat er jaarlijks aandacht besteed wordt aan de 4 mei-herdenking.
Er komt dan een gastspreker voor de groepen 7 en 8. De school heeft het RAF-oorlogssmonument
in Nieuw-Dordrecht geadopteerd en is daar met de hoogste groepen aanwezig tijdens de 4
meiviering.
3.4 Extra activiteiten
3.4.1 RAF-monument
De Stichting RAF-Monument Nieuw-Dordrecht stelt zich als belangrijkste taak de jaarlijkse
herdenking op 4 mei te organiseren op de begraafplaats van Nieuw-Dordrecht. Daarnaast stelt de
stichting zich ten doel de herinnering aan de 24 gevallen RAF-bemanningsleden die zijn begraven
op de begraafplaats in Nieuw Dordrecht levend te houden en daarmee het besef wat vrijheid
betekent.
3.4.2 Pestprotocol
Het pestprotocol is onderdeel van het beleidsplan Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie
(AG&SI). Het betreft hier een integraal beleidsplan dat zich richt op alle vormen van AG&SI, die
binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen.
Van incidenten die plaatsvinden, worden verslagen gemaakt.
Zowel het beleidsplan als de verslaglegging van de incidenten, liggen op school ter inzage.
In het pestprotocol staat beschreven hoe wij met pestgedrag op school omgaan en hoe er
gehandeld wordt in situaties waain pestgedrag wordt gesignaleerd.
Het pestprotocol, dat aan het begin van elk schooljaar met de kinderen doorgenomen wordt, geeft
voor de kinderen de kaders aan van sociaal aanvaardbaar gedrag. De zekerheid dat de daarin
beschreven afspraken nagekomen worden, moet er toe bijdragen dat de kinderen een gevoel van
veiligheid ervaren. Mede door het geven van de lessen van de methode “Leefstijl”, proberen we de
voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de kinderen deze afspraken te kunnen laten nakomen.
De ouders zijn uiteraard op de hoogte van het hanteren van het pestprotocol. Nieuwe ouders
tekenen hiervoor bij de intake. Het pestprotocol ligt ter inzage op school en is te vinden op onze
website.
3.4.3 Veiligheidsplan
Er is een bovenschools veiligheidsplan opgesteld, waarin alle protocollen en beleidstukken die te
maken hebben met veiligheid zijn samengevoegd. Het is een plan met veel uitleg en bruikbare
protocollen, voor verschillende situaties die met veiligheid en veiligheidsbeleving te maken hebben
voor zowel leerlingen als medewerkers. Het veiligheidsplan is te vinden op school en op de website
van de school. Het bevat o.a. de klachtenregeling, het gedragsprotocol, het pestprotocol, meldcode
huiselijk geweld en het protocol verwijdering en schorsing van een leerling
In de wet is opgenomen dat scholen verplicht zijn om jaarlijks de veiligheidsbeleving bij leerlingen te
monitoren met een instrument dat valide, betrouwbaar en gestandaardiseerd is. De inspectie houdt
hier ook toezicht op.
Op elke school is een contactpersoon c.q. veiligheidscoördinator aanwezig. Op onze school is dat
Hellen Klingenberg. Bij de contactpersoon kan iedereen, ouders, leerlingen en medewerkers terecht
met een klacht. De contactpersoon lost het probleem niet op, maar weet wel bij wie je moet zijn. In
de meeste gevallen is dat een vertrouwenspersoon. Die werkt niet op de school van uw kind. Deze
vertrouwenspersoon weet welke weg je verder kunt bewandelen.
De vertrouwenspersonen die voor de gemeente Emmen zijn aangesteld zijn: Jennifer Bakker en
Maarten de Wit. Zij zijn werkzaam bij de Stichting Welzijnsgroep Sedna.
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
0591-680850
Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het veiligheidsbeleid van de school.
U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de locatieleider.
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4. De zorg voor kinderen
4.1 Nieuwe leerlingen
Wanneer ouders/verzorgers contact opnemen omdat zij overwegen hun kind(eren) op onze school in
te schrijven, wordt allereerst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de locatieleider.
Tijdens het intakegesprek geeft de locatieleider informatie over de school en hebben ouders de
gelegenheid om vragen te stellen. De onderwijsbehoeften van het kind worden besproken, zodat
goed kan worden ingeschat of obs de Dordtse Til de juiste plek is voor het kind. In de meeste
gevallen zal er geen belemmering zijn en kan vervolgens het inschrijfformulier worden ingevuld.
Hierbij hoort ook een ouderverklaring m.b.t. vooropleiding van ouders.
Na afloop van het gesprek krijgen de ouder/verzorgers een rondleiding door de school en kunnen ze,
zo mogelijk, kennismaken met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Na aanmelding mogen kinderen
in de leeftijd van drie jaar en 10 maanden al komen kennismaken. Dat mag maximaal 4 keer een
dagdeel tot ze 4 jaar zijn. Zo kunnen deze kinderen vast wennen aan de groep. Met de
ouders/verzorgers wordt een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken.
4.2 Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn
dat:

Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;

Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen
voor een passende plek indien er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften van een kind);

Scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan
leerlingen vanuit onderwijs en zorg;

Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan
worden.
Samenwerkingsverband
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen.
Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger – Odoorn zijn verenigd in het
Samenwerkingsverband (SWV) 22.02-PO.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste
op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke
extra ondersteuning op iedere basisschool geboden kan worden. De basis- en schoolspecifieke
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel
opvragen bij de school.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden, kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst met het ondersteuningsteam, de
consultatiegroep, contact opgenomen. Zij brengen samen met de school andere mogelijkheden voor
ondersteuning in kaart. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te
allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat
opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school
een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, na overleg met u als ouders /
verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het
samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring
vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend
Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en
vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een rol in de adequate
informatievoorziening aan ouders.
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Het Samenwerkingsverband 22.02 heeft een eigen website: http://www.swv2202-PO.nl
Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib-er). Deze onderwijsmedewerker is in staat
verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoering van Passend Onderwijs op de school.

4.3 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen
4.3.1 Dagelijks werk
Het dagelijks werk van kinderen wordt nauwlettend bekeken door de groepsleerkracht. Dit houdt
niet in dat al dit dagelijkse werk direct beoordeeld wordt. Het kind krijgt de gelegenheid om zich de
oefenstof eigen te maken. Door het oefenen, fouten verbeteren en eventueel herhalen bieden we
het kind de kans iets te leren. Tijdens deze oefenfase zal het kind veelal zelfstandig opdrachten
uitvoeren. In sommige gevallen hoort daar ook bij dat het kind zijn eigen werk controleert op fouten.
Zoals gezegd, dit alles onder het toeziend oog van de leerkracht.
4.3.2 Methodegebonden toetsen
Na een bepaalde tijd wordt de oefenfase afgesloten door een toets te maken. Aan de hand van de
resultaten van deze toets bepaalt de leerkracht de verdere aanpak. Deze toetsen worden
beoordeeld. Deze beoordeling speelt een grote rol bij het bepalen van het resultaat op het rapport.
4.3.3 Methodeonafhankelijke toetsen (leerlingvolgsysteem)
Op obs de Dordtse Til gebruiken we het leerlingvolgsysteem van CITO.
Met een leerlingvolgsysteem kan een school 2 tot 4 keer per jaar peilen of de verschillende
jaargroepen en de afzonderlijke leerlingen voldoende vorderingen maken. Uitvallers worden snel
gesignaleerd. Door de toetsen kan worden nagegaan wat de problemen zijn en hoe die problemen
kunnen worden aangepakt.
Met leerlingvolgsysteem SCOL observeren we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen.
Bij de kleuters maken we ook nog gebruik van DORR (Dagelijks Observeren Rapporteren
Registreren) om de ontwikkeling van kleuters goed vast te kunnen leggen.
In bijlage 4 vindt u de toetskalender voor schooljaar 2018-2019.
4.3.4 Rapporten
De ontwikkeling van het kind wordt weergegeven in een rapport. De rapporten worden drie keer per
jaar verstrekt in november/december, februari/maart en in juli. Groep 1 krijgt 1x per jaar een rapport
vlak voor de zomervakantie. Groep 2 krijgt 2 rapporten in februari/maart en in juli.
4.3.5 Contactavonden
We hebben ervoor gekozen om niet meer te werken met de omgekeerde oudergesprekken. De
optie voor een startgesprek aan het begin van het schooljaar blijft wel. Wanneer leekracht of ouders
de behoefte hebben om aan het begin van het schooljaar met elkaar te spreken, kan er een
afspraak worden gemaakt.
In november/december en in februari/maart volgen twee rapportbesprekingen/contactavonden.
Voor groep 8 zal het gesprek in februari in het teken staan van de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs. Tijdens dit gesprek wordt het definitieve advies gegeven voor de plaatsing in het
voortgezet onderwijs. Er is dan nog tot 1 april de tijd om uw kind aan te melden bij een passende
vervolgschool. Uw kind is bij dit laatste gesprek aanwezig.
Voor de ouders van leerlingen in groep 7 is er in juni/juli i.p.v. de rapportbespreking een voorlopig
adviesgesprek voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek krijgt u een
indicatie van het juiste vervolgonderwijs voor uw kind, zodat u in groep 8 gericht met uw kind kan
gaan kijken naar een goede school.
De contactavond van juli is facultatief. De ouders of de leerkracht kan aangeven of een gesprek
wel/niet nodig is.
Indien er op andere momenten aanleiding is om over uw kind te praten, wordt u uitgenodigd voor
een gesprek. Ook kunt u zelf een gesprek aanvragen.
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4.4 De speciale zorg
Niet iedereen is gelijk. Ook kinderen verschillen in aanleg en ontwikkeling. Het beste is dat ieder kind
zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Tegenwoordig is er veel aandacht binnen het onderwijs voor
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze kinderen dienen zo snel en deskundig mogelijk te
worden ondersteund. Indien uw kind problemen heeft in het onderwijsleerproces, zal in eerste
instantie de leerkracht proberen het kind extra aandacht te geven. Als de problemen niet of
onvoldoende afnemen, kan de leerkracht het probleem bespreken met de intern begeleider binnen de
school.
4.4.1 Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) heeft als taak de leerlingenzorg te coördineren. De leerkracht bespreekt
de vorderingen van de leerlingen met de IB-er. Ook ouders kunnen terecht bij de intern begeleider
wanneer ze zorgen hebben over hun kind. Deze zorgen hoeven niet altijd gerelateerd te zijn aan de
cognitieve ontwikkeling van de leerling, maar het kan ook te maken hebben met de sociaalemotionele ontwikkeling.
4.4.2 Leerlingbespreking
Drie keer per jaar worden er met het gehele team leerlingbesprekingen gehouden op school, onder
leiding van de intern begeleider. Het doel van die besprekingen is om binnen het team gezamenlijk
oplossingen te zoeken voor problemen die kinderen op school hebben.
4.4.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit
van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning kan bieden. Het legt
vast waar onze school voor staat. Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school en is te
vinden op de website.
4.4.4 Consultatiegroep
De Consultatiegroep wordt gevormd door vier adviseurs passend onderwijs, een orthopedagoog en
een ambulante begeleider RENN 4. Zij hebben als belangrijkste taak scholen te ondersteunen en te
adviseren bij het vorm en inhoud geven van passend onderwijs. Daarbij zal met name aandacht zijn
voor de schoolondersteuningsprofielen, de basisondersteuning, kinderen met specifieke
leerbehoeften, aanvragen arrangementen en aanvragen toelaatbaarheidsverklaring S(B)O.
Het schoolteam heeft op afroep contact met de contactpersoon van de Consultatiegroep van de
gemeente Emmen. De contactpersoon zoekt samen met de leerkracht en de intern begeleider naar
de beste hulp die aan het kind kan worden geboden. Soms is een klein onderzoek noodzakelijk. Dit
kan bestaan uit het afnemen van een toets of het doen van observaties in de groep.
Uiteraard wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd indien uw kind extra hulp nodig heeft en worden
de problemen met u besproken.
4.4.5 Speciaal onderwijs
Een speciale school voor basisonderwijs biedt vaak een goede oplossing als een school voor
basisonderwijs er niet meer in slaagt een leerling te helpen en/of op te vangen. Als een kind in
aanmerking komt voor een speciale school voor basisonderwijs moet er eerst een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit gaat wederom via de Consultatiegroep.
In dit gehele proces begeleidt de school de ouders en het kind. Voor meer informatie wordt
verwezen naar het zorgplan. Deze ligt ter inzage op school en staat op de website.
4.4.6 Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk probeert problemen van leerlingen vroegtijdig te onderkennen en
deze binnen de schoolsituatie op te lossen. De meeste gesprekken worden door de school
geïnitieerd. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd bij de ouders. Ook kunt u als ouders om
hulp vragen via het schoolmaatschappelijk werk.
Onze schoolmaatschappelijk werkster is op afroep beschikbaar. Eén keer in de zes weken is er
overleg tussen de schoolmaatschappelijk werkster, schoolverpleegkundige en de ib-er. Bij ons is de
schoolmaatschappelijk werkster Meike Eiting.
Zij is bereikbaar via Welzijnsgroep Sedna. Tel: 0591-680850
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4.4.7 Begeleiding (hoog)begaafde leerlingen
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht. Binnen de methodes is extra
oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze
leerlingen de methode “Levelwerk” waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen
stromen leerlingen versneld door. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het zorgplan en het
‘beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid’.
4.4.8 Onderwijs aan anderstalige leerlingen
Anderstalige kinderen worden binnen de gemeente Emmen opgevangen binnen het
expertisecentrum anderstaligen (ECA). http://www.eca.openbaaronderwijsemmen.nl
4.4.9 Zittenblijven en/of aangepaste programma’s
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we
dan in overleg met de ouders/verzorgers het besluit om het kind een verlenging te geven van het
schooljaar. Dit gebeurt niet wanneer een kind op één onderdeel onvoldoende scoort, maar behoort
wel tot de mogelijkheden wanneer dit voor meerdere onderdelen het geval is. Ook de sociaalemotionele ontwikkeling speelt hierbij een rol. We gaan alleen over tot een doublure wanneer dit
naar alle waarschijnlijkheid een meerwaarde heeft voor de leerling. Wanneer we dit niet
verwachten, gaat een leerling bij voorkeur gewoon door met een eigen programma.
Voor bepaalde vakgebieden komt uw leerling dan op een eigen leerlijn. De leerling haalt op dat
gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepast programma zo op
dat er wel aansluiting is bij het vervolgonderwijs. Als ouder kunt u natuurlijk een advies naast u
neerleggen. We laten u in dit geval wel voor dit besluit tekenen, want dat valt dan onder uw eigen
verantwoordelijkheid. Onze inspanningsverplichting blijven wij natuurlijk nakomen.
4.4.10 Schorsing of verwijdering
Ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouder/verzorger kan aanleiding zijn om de leerling van
de school te verwijderen.
Bij de volgende ernstige overtredingen worden ouders/verzorgers gevraagd hun kind van school op
te halen:
- bij ernstig storend en/of agressief gedrag en/of het niet willen hanteren van de normale
schoolomgangsregels;
- bij het moedwillig vernielen van andermans eigendom(men);
- het niet willen luisteren naar de teamleden van de school;
- diefstal (waarbij ook de politie wordt ingeschakeld).
Veelal dient dan eerst een gesprek plaats te vinden (waarbij bijv. de leerplichtambtenaar ook
aanwezig is) met een van de ouders/verzorgers, alvorens het kind weer wordt toegelaten.
Geeft een kind vaker zeer ernstige problemen, dan kan zelfs besloten worden het kind definitief van
school te verwijderen.
Schorsing is de taak van het bevoegd gezag en de school. De wettelijke regels worden hiertoe
gevolgd. De inspectie van het primair onderwijs zal in kennis worden gesteld.
Een kind kan niet verwijderd worden voordat er een nieuwe school voor het kind gevonden is.
De tekst van verwijdering, toelating en schorsing ligt op school ter inzage. Voor meer informatie kunt
u terecht bij de locatieleider en bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen:
mevr. N. de Vries. tel. 0591-689301/06-52490102
4.4.11 Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het opvoeden van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school.
Overdag, als het kind naar school gaat, neemt uw zoon of dochter deel aan de activiteiten op
school. Met deze activiteiten bedoelen we nu niet alleen het maken van een lesje of een opdracht.
Er gebeurt immers nogal wat tijdens zo’n ‘gewone’ schooldag in opvoedkundig opzicht:
- Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan de kinderen, zowel individueel als groepsgericht.
- We proberen een goede sfeer in school te creëren (veiligheid).
- Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van normen en waarden.
- De kinderen wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.
- Er moet rekening worden gehouden met andere kinderen.
Zoals gezegd: “De opvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”. Daarom is een goede
onderlinge verstandhouding (ouders-school) buitengewoon belangrijk. We moeten weten wat we
van elkaar kunnen verwachten.
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4.5 Voortgezet onderwijs
De keuze voor vervolgonderwijs is een stap die in goed overleg tussen kind, ouders/verzorgers,
leerkracht van groep 8 en de directie van de school wordt genomen.
Gedurende de tijd dat het kind op de basisschool zit is er regelmatig contact tussen
ouders/verzorgers en groepsleerkrachten, zijn er rapportbesprekingen en eventueel aanvullende
contacten. Kortom, de leerkracht van groep 8 en de ouders/verzorgers hebben een beeld van de
leerling; zij kennen het kind. Bij de laatste contactavond in groep 7 vertelt de groepsleerkracht aan
welk schooltype hij/zij denkt. Het gaat hier om een voorlopig advies. Ook wordt er tijdens dit gesprek
de mogelijkheid voor leerwegondersteuning besproken, wanneer dit wenselijk is. Hiermee kan uw
kind extra ondersteuning krijgen op het voorgezet onderwijs.
4.5.1 Advies
In februari vinden de verwijzingsgesprekken VO in groep 8 plaats. Het advies komt tot stand door
middel van het instrument ‘plaatsingswijzer’. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten op de
methodeonafhankelijke toetsen van de laatste drie jaren. Daarnaast speelt houding, inzet en
totaalbeeld van het kind een grote rol bij het uiteindelijke advies.
De leerling is aanwezig bij dit adviesgesprek, zodat de wensen en verwachtingen van alle partijen
kunnen worden meegenomen. De aanmelding bij het voortgezet onderwijs vindt plaats vóór 1 april
van het desbetreffende jaar.
4.5.2 Eindtoets
In april wordt er een Eindtoets gemaakt. Deze toets wordt in principe door alle leerlingen gemaakt.
In 2017-2018 gaan we ons beraden op de af te nemen Eindtoets. Het kan zijn dat we gaan kiezen
voor een andere Eindtoets dan de Centrale Eindtoets. Alle Eindtoetsen vinden in dezelfde
afnameperiode plaats.
Wanneer een kind al een beschikking heeft gekregen voor Praktijkonderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs hoeft hij/zij niet mee te doen aan de Eindtoets.
De Eindtoets dient als meetmoment voor de opgedane kennis aan het einde van de schoolloopbaan
op de basisschool. Scholen worden daarop ook gecontroleerd door de onderwijsinspectie.
Wanneer de uitslag van de Eindtoets een hoger advies geeft dan gegeven in februari, hebben we
de plicht om ons advies te heroverwegen en indien nodig bij te stellen. Wanneer de uitslag van de
Eindtoets lager uitvalt dan ons gegeven advies hoeven we ons advies niet aan te passen.
4.5.3 Voorlichting voortgezet onderwijs
De scholen voor voortgezet onderwijs houden ieder jaar vanaf oktober open dagen.
Ouders/verzorgers wordt aangeraden die te bezoeken samen met de kinderen. Er worden ook vaak
lesjesmiddagen/kijkmiddagen aangeboden door diverse VO-scholen. Uw kind mag, wanneer
wenselijk en in overleg met de leerkracht, naar 1 van deze middagen toe onder schooltijd.
4.5.4 Overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs
Naast de gebruikelijke onderwijskundige rapporten, een uitschrijfformulier en een afschrift van de
Eindtoets-uitslag, die naar de ontvangende school worden gestuurd, informeren we de scholen zo
nodig ook mondeling over onze leerlingen. Omgekeerd krijgen wij ook informatie over hoe onze
oud-leerlingen het doen. Dat geldt alleen gedurende het eerste jaar. Van de overige jaren
ontvangen we wel de rapportcijfers. We blijven onze leerlingen volgen.

4.6 Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks komen diverse buitenschoolse activiteiten voor. Een paar voorbeelden zijn:
- Schoolvoetbal
- Schoolreizen
- Sportdag
- Avond4daagse
Hiernaast worden er diverse excursies georganiseerd en doen we mee met Kunstmenu en
Podiumplan (culturele activiteiten).
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5. De leraren
5.1 Vervanging bij ziekte, compensatieverlof, studieverlof en scholing
In het afgelopen jaar zijn ook scholen van Openbaar Onderwijs Emmen enkele keren geconfronteerd
met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden
afwezig was. Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het protocol
“Vervanging bij ziekte” door het bestuur vastgesteld. Het protocol ligt ter inzage op school.
5.2 Stagiaires
Ieder jaar hebben we stagiaires van de pabo in Emmen (Stenden University) en het Drenthe College.
Afhankelijk van hun studiejaar zijn ze een dag, enkele dagen, een week of enkele weken achtereen
op de stageschool aanwezig. De groepsleerkracht is dan de begeleider van de student.
Ook lopen er regelmatig studenten van het Esdal College en andere scholen van voortgezet
onderwijs stage bij ons op school. Dit is in het kader van de zogenaamde ‘maatschappelijke stage’.
Dit is slechts één week.
Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte hoe en waar de studenten daadwerkelijk worden
ingezet.
5.3 Scholing
De Dordtse Til zet in op kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel. Nog belangrijker dan de
methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind(eren)
toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.
De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we
op de voet. Daarom is er elk schooljaar een aantal studiemiddagen, zijn er elke week vergaderingen
voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen
verrichten.
Het doel van scholing van de leerkrachten is het beter laten functioneren van de school. Cursussen
worden dan vaak gevolgd door het hele team. Veelal heeft deze scholing te maken met
ontwikkelingen in het onderwijs. Naast deze scholing van het gehele team komt het ook voor dat
teamleden zich individueel inschrijven voor een cursus. Het gebeurt ook dat teamleden die speciale
taken uitoefenen op de school, bepaalde bijeenkomsten volgen.
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6. De ouders
6.1 Informatievoorziening
De Dordtse Til acht het van groot belang om de ouders zo goed mogelijk te informeren over de gang
van zaken op school. Daarom ontvangt u elke maand een nieuwsbrief. Daarnaast organiseren wij
ieder jaar een informatieavond/zakelijke ouderavond voor ouders. Tijdens deze avond leggen de
medezeggenschapsraad, de ouderraad en de tussenschoolse opvang verantwoording aan u af en
krijgt u informatie over alle zaken die met het onderwijs in de betreffende groepen te maken heeft.
Drie keer per jaar (waar nodig vaker) zijn er gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van de
leerling.
Via de app Klasbord kunt u de klas en de school volgen. We plaatsen hierop regelmatig informatieve
berichten en foto’s van leuke activiteiten.
Op de website van de school kunt u alle benodigde gegevens vinden om nog eens na te lezen.
Hierop worden ook de nieuwsbrieven geplaatst en de laatste versie van de schoolgids.
Website: www.obs-dordtsetil.nl
6.1.1 Informatievoorziening aan gescheiden ouders
De school probeert een veilig klimaat te scheppen voor leerlingen en houdt zich afzijdig van een
conflict tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen, door in principe, beide ouders
gelijktijdig van informatie te voorzien.
Er zijn echter wel uitzonderingen wat betreft het verstrekken van informatie aan een niet met het
gezag belaste ouder, te weten:
 de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde manier)
aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven.
 de informatie hoeft niet verstrekt te worden als het belang van het kind zich daartegen
verzet.
 de informatie hoeft niet verstrekt te worden als de ouder het kind niet heeft erkend.
In het geval van een echtscheiding zal met beide ouders overlegd worden hoe de
informatievoorziening zal plaatsvinden.
6.2 De medezeggenschapsraad (mr)
Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders/verzorgers zijn
gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten
functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een
medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden
van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De
medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en
door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Elke twee jaar treedt in de maand oktober van elk oneven jaar de complete raad af volgens een
rooster van aftreden en worden (eventueel) nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
De leden van de medezeggenschapsraad staan in de bijlage van deze gids vermeld. Tussentijdse
wisselingen worden bekendgemaakt via de Nieuwsbrief. De vergaderdata van de mr worden in de
Nieuwsbrief vermeld.
6.2.1 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Emmen heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen
bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van
belang zijn.Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een
reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te
doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te
onthouden van instemming met betrekking tot voorstellen van het bestuur.
Ook onze school wordt vertegenwoordigd in de GMR door een mr-lid. Vergaderdata van de GMR
worden in de Nieuwsbrief vermeld.

18

6.3 De ouderraad (or)
De Dordtse Til heeft een ouderraad. De belangrijkste doelstellingen van de or zijn:
* meewerken van ouders/verzorgers op school bevorderen;
* de ouderbijdrage beheren;
* de ouders/verzorgers vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties
(bijvoorbeeld gemeente);
* mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.
Omdat ouderraadsleden álle ouders/verzorgers willen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat ze
weten wat onder de ouders/verzorgers leeft.
Tussentijdse wisselingen worden vermeld in de Nieuwsbrief. De vergaderdata van de or worden in
de Nieuwsbrief vermeld. De mr en de or organiseren jaarlijks de zakelijke ouderavond.
6.4 Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad geeft jaarlijks een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de
ouderbijdrage. De ouderraad beheert ook deze kas.
Ouders wordt gevraagd om een bedrag in het schoolfonds te storten om extra activiteiten te kunnen
organiseren voor de leerlingen van school. Dit bedrag is vrijwillig, maar wel nodig om deze activiteiten
te kunnen organiseren. De hoogte van dit bedrag is per school verschillend.
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de ouders over de inzet van de ouderbijdrage. De
wetgeving zegt hierover het volgende:
“Scholen mogen een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits deze bijdrage vrijwillig is en
ouders in de medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Scholen moeten die vrijwillige
bijdrage vervolgens opnemen in de Schoolgids”.
Ouders op hun beurt hoeven deze bijdrage niet te betalen als ze dat niet kunnen of willen. Het kan
dan wel zijn dat hun kind niet kan meedoen aan de activiteit. Dit geldt alleen voor zaken die niet
binnen het lesprogramma verplicht zijn. Gaat het bijvoorbeeld om tablets die nodig zijn in de les, dan
moeten alle leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, ongeacht of hun ouders hebben betaald.
Soms kan bij betalingsproblemen, voor de schoolreisbijdrage, schoolfonds of b.v. sportdeelname een
beroep gedaan worden op:


Stichting Leergeld Emmen e.o.
T 06-27289980; E leergeldemmen@live.nl.



www.participatiewebshop.emmen.nl
Via deze webshop kunt u producten bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4
en 18 jaar. Hierbij kunt u denken aan sport- of muzieklessen, schoolkosten, een abonnement
of een bezoek aan het theater.
Om gebruik te kunnen maken van de webshop, moet de participatieregeling schoolgaande
kinderen worden aangevraagd. De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de
website.



Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in
gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van
een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde
gevallen de sportattributen.
De aanvraag kan ingediend worden bij Combinatiefunctionaris Sport Gemeente Emmen (zie
bijlage 6)

6.5 Tussenschoolse opvang
Voor €2,- kan uw kind tussen de middag op school overblijven. Hiervoor is een overblijfregeling met
bijbehorend reglement opgesteld, in overleg met de vrijwilligsters, de or en de mr. Hierin zijn de
regels en voorwaarden opgenomen die gelden t.a.v. het overblijven. Doel hiervan is dit zo goed en
prettig mogelijk te laten verlopen. Als u uw kind aanmeldt voor de TSO, krijgt u dit reglement.
Er zijn op dit moment 4 vrijwilligsters, die de TSO realiseren. U kunt uw kind telefonisch aanmelden
bij Ineke Poker tel: 0591-312866 / 06-38284783.
Er wordt gewerkt met een strippenkaart van €20,--. Als deze kaart vol is krijgt u hiervan via de
vrijwilligsters een melding. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het geld voor de kaart aan de

19

kinderen meegegeven wordt. De betaling geschiedt via een girorekening. U kunt betalen via
NL89RABO0312552823 met de mededeling “overblijf” en de naam van uw kind.
Van het overblijfgeld krijgen de vrijwilligers een vergoeding van € 7,- per keer.
De kinderen moeten zelf brood en drinken meenemen. Voor adviezen over een gezonde lunch
verwijzen we naar ons “Voedingsbeleid Gezonde School” (zie bijlage 1).
De kinderen gaan om 12.00 uur onder begeleiding van de vrijwilligers naar het overblijflokaal en
blijven daar bij slecht weer tot 13.00 uur. Als het mooi weer is, gaan de kinderen na het eten naar
buiten om te spelen. Tijdens het buitenspelen houden de overblijfouders toezicht.
Mocht u de TSO niet kunnen betalen dan kunt u een aanvraag indienen bij het Participatiefonds van
de gemeente Emmen, maar overleg dit ook even met de locatieleider van school.
6.6 Klachtenprocedure
De meeste klachten kunnen prima met de leerkracht en/of locatieleider worden opgelost. Als dat niet
lukt, moet er een andere oplossing worden gezocht. Hiervoor is de zgn. klachtenregeling. De
klachtenregeling houdt in dat op elke school een contactpersoon is aangesteld. De contactpersoon
lost het probleem niet op, maar weet wel bij wie je moet zijn. Meestal is dat bij de externe
vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet werkzaam bij de school en kan daarom zonder
vooroordelen de klacht behandelen. De vertrouwenspersonen zijn: Mirjam Meinders en Herman
Zoetelief, Stichting Welzijnsgroep Sedna, Parallelweg 36, 7822 GM Emmen, telefoon 0591-680850.
De school is voor de behandeling van klachten ook aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: de ‘Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs (LKC)’. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is.
De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden.
Het schoolbestuur neemt voor de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbeveling de
uiteindelijke beslissing. De LKC is gevestigd aan de Polanerbaan 15, 3447 GN Woerden. Postadres:
Postbus 162, 3440 AD Woerden. Telefoon 0348-405245.
U kunt ook de website raadplegen www.lgc-lkc.nl of een e-mail sturen naar info-lgc-lkc@vosabb.nl
6.7 Leerplicht en verlof
U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind in de leerplichtige leeftijd bij een school staat
ingeschreven en dat uw kind ook de school bezoekt. Uw kind moet volledig dagonderwijs volgen vanaf de
eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Uw kind mag naar de basisschool wanneer het vier
jaar is. U hoeft het dan niet opnieuw in te schrijven als het vijf jaar (en leerplichtig) wordt; dat regelen school
en gemeente met elkaar.
Verzuim
Uw kind moet elke dag naar school. Bij afwezigheid van uw kind kan sprake zijn van geoorloofd of
ongeoorloofd verzuim.
Geoorloofd verzuim
Ziekte: Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk aan de school
melden. Bij ziekteverzuim geldt voor alle scholen één protocol voor registratie en doorverwijzing. Dit protocol
ligt voor u ter inzage op school.
Verlof mag voor officiële, niet-christelijke, religieuze feestdagen verleend worden voor maximaal 1 dag per
feest, ongeacht de duur van het feest. U moet dit minstens twee dagen van tevoren aan de school melden.
Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan moet
de school maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs
deelneemt. Meestal zal een leerkracht of de locatieleider contact met u opnemen om na te gaan wat er aan
de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen.
Vakantie buiten schoolvakanties
U dient dit schriftelijk minimaal een maand tevoren aan de directie van de school te vragen. Hiervoor dient u
gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat op school aanwezig is. De directie mag geen
vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Vakantieverlof mag alleen worden
verleend, wanneer:
o het gezin in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van één van de ouders.
o een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakanties mogelijk is.
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Verlof in geval van gewichtige omstandigheden
Tot en met tien schooldagen per schooljaar dient u dit schriftelijk aan de directie van de school te vragen. Bij
meer dan tien schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal vier weken tevoren te vragen aan de
leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat op school
aanwezig is.
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de
leerling of ouders zijn gelegen.
Voorbeelden zijn o.a.
o Verhuizing: maximaal één dag;
o voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen;
o huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad*:
 binnen de woonplaats: maximaal één dag;
 buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 buiten Nederland, maximaal 5 dagen.
o 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één
dag;
o 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
Er kan geen verlof worden verleend:
o voor familiebezoek in het buitenland
o vakantie in een goedkope periode of i.v.m. speciale aanbiedingen
o vakantie i.v.m. een gewonnen prijs
o vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
o uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan
o eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte
o verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn
o deelname aan sportieve of culturele activiteiten.
Overtreding
Als leerlingen, ondanks een afwijzing door school, toch om voornoemde redenen verzuimen, vindt melding
plaats aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt dan Proces Verbaal in verband met luxeverzuim op. Dit
Proces Verbaal resulteert in het opleggen van een boete (minimaal € 100,00 per dag per kind) aan de
ouders.
Bezwaar
Tegen beslissingen van de directie en de leerplicht-ambtenaar over leerplichtzaken kunt u een
bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Een
modelbezwaarschrift is verkrijgbaar bij de locatieleider van de school.
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7. De resultaten van het onderwijs
7.1 Inleiding
De resultaten van de leerlingen worden deels via methodeonafhankelijke toetsen vastgelegd en deels
door methodeafhankelijke toetsen. Ons streven is zoveel mogelijk kinderen op onze eigen school en
in hun eigen omgeving te houden. Dit moet echter wel in het belang van het kind zijn. We hebben
kinderen op onze school met een eigen leerprogramma. We moeten het kind dan in principe wel
dezelfde perspectieven kunnen bieden als een speciale basisschool. Daarin zijn we tot nu toe redelijk
geslaagd. Als we ertoe overgaan om een kind te laten doubleren, doen we dat in nauw overleg met
de ouders. Tevens moeten we er zeker van zijn dat het kind er baat bij heeft. Wanneer de resultaten
van een school in cijfers worden weergegeven, bestaat het gevaar dat er onrecht gedaan kan worden
aan de prestaties die kinderen, leerkrachten en ouders leveren. Sommige kinderen moeten hard
werken voor een gemiddeld resultaat, anderen bereiken met weinig inspanning een hoge score. Om
een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs is het nodig naar alle groepen te kijken
over een periode van meerdere jaren.
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is per jaar verschillend. Die is uiteraard afhankelijk van de
mogelijkheden en de vorderingen van de groep acht die dat jaar uitstroomt. Wij doen wat binnen onze
mogelijkheden ligt, om ieder kind zo maximaal mogelijk te laten presteren.
7.2 Centrale Eindtoets
In groep 8 maken de leerlingen een Eindtoets om het niveau aan het einde van de basisschool te
bepalen. De Centrale Eindtoets geeft de prestaties van ieder kind in taal, rekenen en
informatieverwerking aan. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het
resultaat dat onze school haalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen de 500 en
550. Het landelijk gemiddelde ligt rond 535. Zo wordt iedere school vergeleken met scholen binnen
dezelfde schoolgroep. Het streven is om binnen een marge van twee punten onder of boven het
landelijk gemiddelde scoren.
Om te zien of onze school het goed doet, vergelijken we onze eindscore met die van andere scholen.
De tabellen laten zien dat er over de jaren nogal wat wisselingen zijn in de adviezen die leerlingen
krijgen. Dit heeft natuurlijk te maken met verschillen tussen de leerlingen. Wij proberen zoveel
mogelijk leerlingen op hun eigen, zo hoog mogelijke niveau te brengen. In de adviezen en de huidige
plaatsing van oud-leerlingen komt dat ook duidelijk tot uitdrukking.
2012

2014

2014

2015

2016

2017

2018

Landelijk
gemiddelde
Ondergrens

535,5

535,2

535,4

535,5

535,7

535,7

535,7

533,5

533,2

533,4

533,5

533,7

533,7

533,7

Schoolscore

529

534,5

529,9

533,7

526

526,6

533,5

7.3 Uitstroomgegevens

Schooltype

2012-2013

2013-2014

vwo
havo/vwo
havo
tl/havo
tl
kb/tl
kb
bb/kb
bb
praktijk

3
8

3

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2

2
4

1
1

2
3
1
4
3
6

2
4
6
3
1
2
1

1
3
3
3
4

6
4
2
1
2

3
6
3
2
1
1

4
5
1
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1
1

8. Praktische zaken
8.1 Schooltijden
Voorschool
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Basissschool
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.15 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.30 uur
08.15 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur
13.15 uur – 15.15 uur
13.15 uur – 15.15 uur
13.15 uur – 15.15 uur

De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag vrij. Groep 3 is op vrijdagmiddag vrij.
Een kwartier voor schooltijd en tijdens de ochtendpauze is er surveillance op het schoolplein.
De kinderen van de diverse groepen gaan via hun eigen ingang naar binnen en buiten.
De kinderen mogen het speelterrein tijdens de pauzes niet verlaten zonder toestemming van de
groepsleerkracht. Dit wordt altijd gecontroleerd.
De eerste bel gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. In die vijf minuten kunnen de kinderen
rustig, onder begeleiding van de pleindienst, naar hun klaslokaal gaan en eventueel nog het toilet
bezoeken. Bij de tweede bel beginnen de lessen.
We verzoeken u om uw kind alleen de school in te laten gaan. Dit bevordert de zelfstandigheid van
uw kind. We begrijpen echter dat dit niet voor alle kinderen op hetzelfde moment opgaat, zeker niet
voor de jongste leerlingen, vandaar de volgende regeling: de ouders van kinderen in groep 1 en 2
mogen de kinderen vanaf 8.20 uur en 13.05 uur naar het leslokaal brengen, maar als de bel om 08.30
uur en om 13.15 uur gaat, vragen we u vriendelijk om de school en het schoolplein te verlaten. Ook
groep 2 gaat vanaf januari zelfstandig naar binnen.
Bovenstaande tijden gelden ook voor groep 3, maar daar gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen.
Bij het ophalen van uw kind vragen we u om bij het hek te wachten. Wilt u de leerkracht spreken dan
kunt u dat doen nadat alle leerlingen de groep hebben verlaten.
8.2 Gymrooster
Dinsdagmorgen
Dinsdagmiddag

Groep 3/4a, 4b/5 en 7b/8
Groep 6/7a

Donderdagmorgen
Donderdagmiddag

Groep 4b/5 en 7b/8
Groep 3/4a en 6/7a

Als het mooi weer is, vervallen de lessen van groep 3 t/m 8 zoals ze hierboven staan vermeld en
wordt er gesport op het veld of op het multifunctionele speelveld voor school.
Voor de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Ze gaan hiervoor naar het
speellokaal en bij goed weer naar buiten op het schoolplein.
8.3 Verjaardagen
Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Denk er bij de traktatie aan dat het om een
kleinigheid gaat. Houd het dus bij één kleine traktatie. Voor adviezen m.b.t. gezonde traktaties
verwijzen we u naar ons ‘Voedingsbeleid Gezonde School’.
Kinderen krijgen een verjaardagskaart van school. Ze kunnen hiermee rond bij de andere
leerkrachten. Die plakken er een sticker op en schrijven er iets bij.
De koelkast in de personeelskamer is niet berekend op het opslaan van ijs. Als het kind trakteert op
ijs, dan moet u dit zelf om 10.00 uur afleveren in school. Bij groep 1 en 2 om 9.15 uur.
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Let op: Wanneer uw kind 4 wordt, wordt er niet getrakteerd. We menen dat het opvoedkundig niet
goed is om deze verjaardag reeds op school te vieren omdat uw kind dan zo in de belangstelling
komt te staan, wat nadelig kan werken op aanpassing binnen de groep.
Verjaardagen leerkrachten
De verjaardagen van de leerkrachten worden niet apart gevierd. In plaats daarvan hebben we in de
laatste schoolweek een gezamenlijke feestelijke afsluiting.
Verjaardag van familieleden
We willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen van familieleden beperkt houden.
In de groepen 1 en 2 kan er iets gemaakt worden voor vader, moeder, oma en opa. Bij andere
gelegenheden vragen we u vriendelijk zelf iets met uw kind te maken.

8.4 Mr en or leden
Mr
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en
door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Momenteel is de mr als volgt samengesteld:
Oudergeleding:
Dennis Weitering (voorzitter)
Gea Jalving (lid)
Jornes Tieck (lid)
Personeelsgeleding:
Renate Visscher (secretaris)
Anja van Oostrum (lid/GMR)
Frank v/d Zanden (lid)
De locatieleider is aanwezig bij de vergaderingen, maar is geen lid van de mr.
Or
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat zij weten wat er
onder ouders/verzorgers leeft.
De ouderraad is momenteel als volgt samengesteld:
Christine Muskee
Cariena Walda
Alice Doek
Linda Muskee
Jacqueline Mink
Claudia Bruinewoud
Lysette Bruins

: penningmeester
: lid
: lid
: lid
: lid (interim-secretaris)
: lid
: lid

Door 3 vertrekkende ouderraadsleden zijn er nog plaatsen over binnen de or.
De functie van voorzitter is nog vacant. Hier zoeken we nog een ouder voor.
8.5 Zindelijkheid
Als kinderen bij ons in groep 1 starten, gaan wij er vanuit dat ze zindelijk zijn. Dat betekent niet dat er
geen “ongelukjes” kunnen gebeuren, maar dit moet niet structureel (dus dagelijks) het geval zijn.
Het verschonen van de kinderen is nl. niet iets wat in het klaslokaal thuis hoort en als de
groepsleerkracht dit buiten het lokaal moet doen, betekent dit dat de rest van groep zonder toezicht
achter blijft en dat is niet alleen ongewenst, maar ook niet toegestaan.
We zijn er ons van bewust dat het zindelijk worden van kinderen geen proces is wat je kunt
“dwingen”, maar weten ook dat een consequente aanpak en voldoende aandacht en rust wel een
positief effect op de voortgang hiervan kunnen hebben.Als uw kind een aantal maanden voordat het
bij ons op school zou komen, nog niet zindelijk is, raden we u aan contact op te nemen met uw
huisarts of het consultatiebureau. Natuurlijk willen wij als school ook meedenken.
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8.6 Luizenbeleid
Samen met de mr en or is een luizenbeleid opgesteld. Dit houdt in dat alle kinderen na elke vakantie
door de “luizenbrigade” gecontroleerd worden op hoofdluis en/of neten.
Een aantal controlerende ouders is opgeleid door de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst).
Mocht blijken dat een kind hoofdluis en/of neten heeft dan neemt de locatieleider contact op met de
ouder(s)/verzorger(s) van het betreffende kind en geeft dit dan door. Na twee weken worden alle
leerlingen van de desbetreffende groep weer gecontroleerd.
Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen bij wie iets geconstateerd is, kunnen in die twee weken de
kinderen behandelen.
8.7 Ziekte leerling
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen.
Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren. U kunt het bericht telefonisch (390175)
doorgeven (vóór 8.30 uur). Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.30 uur, want na dit
tijdstip zijn alle leerkrachten in hun eigen lokaal en kunnen dan niet gestoord worden.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken.
Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit
gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen
kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school.
Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in.
Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als
ouders/verzorgers te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger
voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de
groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We hopen dat u dan later
het kind kunt overnemen. Als een kind langer dan een week in het ziekenhuis ligt, komt een
leerkracht op bezoek. Als uw kind wegens ziekte langer dan 10 werkdagen thuis moet blijven, krijgt
uw kind bezoek van een leerkracht.
8.8 Schoolregels
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan.
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Geregeld
praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk
aangepast aan de leeftijd van het kind. We hebben de regels zichtbaar in school hangen; de drie
algemene schoolregels hangen in de gang en in de klassen.
We leren de kinderen ook hoe ze bepaalde conflicten kunnen oplossen. Er zijn regels opgesteld hoe
de kinderen zich moeten gedragen in de klas, in de gang en op de speelplaats. Wij verwachten ook
dat de ouders/verzorgers deze regels respecteren en de school hierin steunen, want wij vinden het
normale gedragsregels. Indien u een andere mening hebt of deze regels niet wilt respecteren, dan is
het wellicht beter dat u een school zoekt die in dit opzicht meer voldoet aan uw wensen.
8.9 Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken.
Enkele raadgevingen om dit te voorkomen:
- het dragen of meebrengen van oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke
is voor eigen risico. Laat ze liever thuis.
- speelgoed mag niet meegebracht worden, alleen bij verjaardagen van kinderen uit groep 1 en
2 en na Sinterklaas. Ook dan voor eigen risico.
- schoolbenodigdheden (gum, pen, potlood, etc) krijgen de kinderen van school. Het is niet
nodig om dit zelf aan te schaffen.
- zet naam in jassen, laarzen en sportkleding.
- maak wanten aan een koord vast.
- controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.
Indien er toch spullen vermist worden, bel dan meteen de school. Als we iets vinden, ligt het meestal
in de personeelskamer.
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8.10 Communicatie
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief kunt u op papier of via de mail lezen. U kunt zelf aangegeven op welke manier u dit
het liefst doet.
In de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de school.
De Nieuwsbrief is voor ons ook een middel om u van informatie te voorzien. Het is daarom van groot
belang dat u de Nieuwsbrief leest. De Nieuwsbrief gaat mee aan het eind van iedere maand.
Klasbord
Klasbord is een middel om u te bereiken via een app. Alle groepen hebben een eigen inlogcode,
waarmee u als ouder kunt inloggen op Klasbord van uw zoon of dochter. De groepsleerkracht kan op
Klasbord wetenswaardigheden uit haar of zijn groep melden. Via een algemene app kan school ook
berichten naar u sturen.
Inlogcodes:
Algemeen:
Peuters:
Groep 1/2:
Groep 3/4a:
Groep 4b/5:
Groep 6/7a:
Groep 7b/8:

EXV-N5U
SMY-V9X
ZEC-J4J
7ZU-RQD
62V-V6K
59Y-M66
99S-ZCX

Website
Via www.obs-dordtsetil.nl komt u op onze website. Op de website kunt u alle documenten van school
en het laatste nieuws lezen.
8.11 GGD
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op
de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding
van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse
vragen of om grote zorgen.
Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u
bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op
het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern
begeleider. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7.
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:



het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal,
welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid,
ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische
screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:




het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
opvragen van gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht
indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden
uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.
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Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen.
Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een
telefonisch advies of voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.
Contact met de jgz
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en
een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13
jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor de
vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven
waar de vaccinatie gehaald kan worden, maar dit zal niet op school zijn.

8.12 De Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat leerlingen onderwijs krijgen dat van goede kwaliteit
is. Ze heeft als taak die kwaliteit te bewaken en scholen te stimuleren die kwaliteit te verbeteren. De
Inspectie werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is daarmee
de externe toezichthouder van het onderwijs.
De Inspectie beoordeelt onder meer of scholen van basiskwaliteit, zwak of zeer zwak zijn. Ze kijkt
daarvoor of leerlingen voldoende leren, leraren lesstof goed uitleggen en of leerlingen en personeel
zich veilig voelen op school. Een school die zwak of zeer zwak is, krijgt een jaar om zichzelf te
verbeteren.
Veranderend toezicht vanaf 1 augustus 2017
Het is belangrijk dat het onderwijs meegaat met zijn tijd en leerlingen dat leert wat zij nodig hebben
voor hun toekomst in de 21e eeuw. Wat kwaliteit is en waarop moet worden toegezien verandert
daarmee ook. Dat betekent dat ook het toezicht van de Inspectie met die ontwikkelingen moet
meebewegen.
Standaarden die de Inspectie altijd gaat beoordelen:
- Onderwijsproces
- Schoolklimaat
- Onderwijsresultaten
- Kwaliteitszorg en -ambitie
- Financieel beheer
De waardering kent een 4-punts-schaal: onvoldoende, matig, voldoende en goed. De inspectie deelt
een ‘voldoende’ uit wanneer iets op orde is en geeft alleen een ‘goed’ als de school dit extra goed
voor elkaar heeft en hierin ‘excellent’ is.
.
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Bijlage 1

Voedingsbeleid obs de Dordtse Til

Introductie
We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de
ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te
maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.
1.1.1

Eten in de ochtendpauze
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap.
We vragen ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven.

Voor de kleine pauze adviseren wij bijvoorbeeld:
 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
 Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
1.1.2

Tip: koop seizoensgroente en -fruit. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal

Eten tijdens de overblijf
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch.
We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen.

Voor de lunch adviseren wij bijvoorbeeld:
 Volkorenbrood of bruinbrood
 Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
o
o

Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat.
Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.

 Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei.
Lekker als beleg en voor erbij.

1.1.3
Drinken
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers.
We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven, omdat

ze erg veel suiker bevatten.
Voor drinken adviseren wij bijvoorbeeld:

 Kraanwater.
 Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
 Verdere informatie over hoeveelheid suiker in drinken vindt u op:
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Voedsel___Gezondheid/Coca_Cola
_Index/Documents/Foodwatch_-_2016_-_Drinkpakjes_voor_kinderen.pdf

1.1.4
1.1.5
Traktaties
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest!
Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te
maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets
eetbaars.
Voor traktaties adviseren wij bijvoorbeeld:

 Groente en fruit in een leuk jasje.
 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een
handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje of zakje met kleine
(suikervrije) snoepjes of dropjes.
 Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.

1.1.6

Het goede voorbeeld
Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren een snoepreep nemen
als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. We vragen je daarom om ook de traktaties voor
leraren klein te houden. Bij ons op school geven leerkrachten dan ook het goede voorbeeld.
Het beleid geldt dus niet alleen voor de kinderen.

1.1.7

Toezicht op beleid




Bij niet toegestaan eten of drinken gaat er een standaardbriefje mee naar huis met uitleg voor de ouders
(zie de voorbeeldbriefjes voor de pauzehap en voor de overblijf).
Als het standaardbriefje niet voldoende verbetering oplevert, gaat de leerkracht in gesprek met de ouders.

1.1.8

Overige pijlers

 Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Hiervoor gebruiken wij het
officiële lespakket “Ik eet het beter”.
 We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsonderzoek uitvoeren in groep 2 en groep 7.
 We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde trajecten,
bijvoorbeeld Slim Kids en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
 We hebben afgelopen jaar een start gemaakt met de “Gezonde Avond4daagse”. Hier wordt dit schooljaar
een vervolg aan gegeven.
 We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde voeding in onze
nieuwsbrief te plaatsen.
 Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar.

Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties

 Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: www.voedingscentrum.nl/etenopschool
 Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl

Bijlage 2

Stroommodel Besluitvorming plaatsing van een leerling met specifieke behoeften binnen het basisonderwijs
Procedure:
Fase 1:
Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:





Gesprek met de ouders
Toelichting visie van de school (zie SOP)
Toelichting procedure
Schriftelijke toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen

Fase 2:
Informatie verzamelen
Gegevens opvragen bij bijvoorbeeld:






Huidige school
Onderwijs ondersteunende instanties
KDC (De Tamboerijn), TPG (De Springplank), Yorneo 0-12, etc.
Zorginstellingen
Medische instanties

Fase 3:
Informatie bestuderen
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie, intern begeleider en eventueel de
adviseur Passend Onderwijs. Er kan besloten worden om het kind te observeren binnen zijn huidige school
(voorschoolse opvang).

Fase 4:

Inventarisatie

Onderwijsbehoeften
van het kind:

Pedagogisch:

Didactisch:

Kennis en
vaardigheden van
leerkracht:

Organisatie:
(zowel op schoolals klassenniveau)

Gebouwelijk/
Materieel:

Medeleerlingen:

Ouders:

Mogelijkheden
van de school:

Belemmeringen
van de school:

Inzet externen:

Fase 5:
Overwegingen
De school onderzoekt op basis van het bovenstaande schema welke mogelijkheden de school zelf heeft en
welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie, bijvoorbeeld m.b.t.:





Gebouw, vervoer (gemeente)
OPP (Consultatiegroep, SBO, SO)
Aanvullende formatie
Ondersteuning qua expertise (Consultatiegroep, S(B)O, jeugdhulpverlening,
zorginstellingen, e.d.)

Fase 6:
Besluitvorming
De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen het SOP van de school en de
mogelijkheden om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de
ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als immaterieel) die geboden kunnen worden.

Fase 7:
Advies*
Gesprek met de ouders waarbij het besluit van de school wordt besproken:
1. Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen,
ondersteuning door Consultatiegroep, S(B)O of derden, inzet aanvullende formatie, aanpassingen
m.b.t. gebouwen, e.d.
2. Voorlopige plaatsing: alleen wanneer er sprake is van een observatieperiode als niet onmiddellijk
duidelijk is of plaatsing mogelijk is.
3. Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening is dat het kind
niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd.
*Bij voorlopige plaatsing of afwijzing, of indien er behoefte is aan een specifiek ondersteuningsarrangement, zal
gebruik worden gemaakt van de Handelingsgerichte Indicerings Trajectwijzer (HIT) .

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5
Reglement contributie ouderbijdrage
Het bevoegd gezag van de openbare basisschool de Dordtse Til gevestigd aan de Walevest 10, 7885 AK te
Nieuw Dordrecht en de ouder/verzorger, zoals vermeld op het ouderbijdragedocument komen het volgende
overeen.
Artikel 1 Algemene bepalingen
De ouders/verzorgers hebben hun kind(eren) op de school ingeschreven, zoals aangegeven in het bijbehorend
ouderbijdragedocument.
Het bevoegd gezag organiseert een aantal activiteiten/ diensten voor de leerling, waarvoor het bevoegd gezag
een eigen bijdrage van de ouders heeft vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 40 WPO/ artikel 32 WEC ( hierna:
de ouderbijdrage)
De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig.
De ouders zijn niet verplicht deze overeenkomst aan te gaan. Na ondertekening van deze overeenkomst zijn
de ouders echter verplicht de ouderbijdrage zoals vastgesteld in artikel 3 , lid 4 te voldoen.
Artikel 2 De hoogte van de bijdrage. Reductie
De ouders betalen € 26,00 schoolfonds en € 40,00 schoolreis per jaar. In het machtigingsformulier wordt deze
procedure nader verklaard.
Bij 2 deelnemers uit één gezin bedraagt de reductie 5% per kind.
Bij 3 of meer deelnemers uit één gezin bedraagt de reductie 10% per kind.
De ouders zijn op grond van lid 1, lid1 en lid 2 of lid 1 en lid 3 een totale ouderbijdrage verschuldigd zoals
aangegeven in de overeenkomst ouderbijdrage.
Artikel 3 Kwijtschelding
In bijzondere omstandigheden kan het bevoegd gezag, al dan niet op verzoek van de ouders, de verschuldigde
bijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Ook zijn er instanties die voor ouders de bijdrage aan school
voldoen. Indien u gebruik wilt gaan maken van deze instanties kunt u op school of bij de gemeente daar meer
informatie over krijgen.
Voor de leerling(en) die gedurende de looptijd van deze overeenkomst de school verlaat kan het bevoegd
gezag besluiten tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding.
Artikel 4 Aanvullende ouderbijdrage
Het bevoegd gezag kan voor activiteiten/diensten, vastgesteld gedurende de looptijd van deze overeenkomst,
een aanvullende ouderbijdrage vragen (zoals bijv. voor het schoolvoetbaltoernooi of de avondvierdaagse). De
bepalingen van deze overeenkomst zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5 Betaling
De ouderbijdragewordt per automatische incasso geïnd. Men kan kiezen om in één termijn (oktober) of drie
termijnen (oktober, januari, april) te betalen.
In geval van niet tijdige betaling kan het bevoegd gezag de leerling de deelname aan de
gekozen activiteit(en) weigeren.
Artikel 6 Duur van de overeenkomst
De machtiging voor het innen van de ouderbijdrage is de gehele schoolloopbaan van het kind geldig. Mocht
een kind de school verlaten, wordt de machtiging opgeheven.
Uit de ouderbijdrage worden de extra activiteiten bekostigd die in schoolverband worden georganiseerd.
Het gaat bijvoorbeeld om de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstviering, paasactiviteiten, feestelijke
ouderavond, afscheid groep 8, sportdag en de laatste schooldag.
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling en wijziging van de ouderbijdrage en
de bestemming daarvan.
Als u de ouderbijdrage niet kunt/wilt betalen, verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.
Soms kan er bij betalingsproblemen voor schoolfonds, schoolreis of sportdeelname ook een beroep gedaan
worden op: Stichting Leergeld Emmen e.o.
Telefoon:
06-27289980
Mailadres:
leergeldemmen@live.nl
Website:
www.participatiewebshop.emmen.nl

Obs de Dordtse Til
Walevest 10
7885 AK Nieuw Dordrecht
Tel: 0591-390175 administratie@obs-dordtsetil.nl website: www.obs-dordtsetil.nl
Machtigingsformulier Ouderbijdrage
obs de Dordtse Til
Indien u meerdere kinderen op school heeft, dan dient u per kind een formulier in te
vullen.
De ouder(s)/verzorger(s) van ...................................................................... uit groep ..........
heeft/hebben kennis genomen van het reglement vrijwillige ouderbijdrage, zoals deze staat
beschreven in de schoolgids en verklaart/verklaren met dit reglement akkoord te gaan door
ondertekening van deze overeenkomst. De genoemde bedragen kunnen in de loop van de jaren
veranderen, maar dit zal altijd aan u meegedeeld worden en zal dan ook in de veranderbijlage van
de schoolgids vermeld worden. Veranderingen kunnen alleen doorgevoerd worden nadat de MR er
ook mee akkoord is gegaan. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de extra activiteiten die de school
organiseert (zie schoolgids).
De ouderbijdrage bedraagt voor alle groepen €66,We gaan hierbij uit van een spaarsysteem, zodat de kosten in de bovenbouw niet te hoog worden.
Deze kosten zijn als volgt onder te verdelen:
- Schoolreisgeld (spaarsysteem): €40,- Jaarlijkse ouderbijdrage:
€26,(Heeft u 2 kinderen die onze school bezoeken dan krijgt u een reductie van 5%, bij 3 of meer
kinderen 10%. Deze bedragen worden door de penningmeester berekend.)
Indien u de bijdrage zelf wenst over te maken (wanneer machtiging niet mogelijk is) of gebruik gaat
maken van een andere regeling, zoals b.v. van het participatiefonds, verzoeken wij u dit aan te geven
onderaan dit formulier.
Ik geef uitsluitend toestemming de ouderbijdrage in 1 of 3 termijnen* per jaar automatisch te
incasseren van mijn rekeningnummer gedurende de basisschoolperiode van mijn kind.
*Omcirkelen in hoeveel termijnen per jaar u de ouderbijdrage wilt betalen.
IBAN rekeningnummer …………………………………………………………………………….
Rekening is op naam van ......................................................................................................
Nieuw-Dordrecht, datum .............-..............- 20......



Wij gaan gebruik maken van de participatieregeling.
Wij maken de bijdrage over (wanneer machtiging niet mogelijk is).

Ondertekening namens de ouderraad

Namens de ouder(s)/verzorger(s)
…………………………...………..(handtekening)

C. Muskee (penningmeester)

………………………………………………(naam)

Bijlage 6
Informatie BuurtSportCoaches ‘de Blokken’
BuurtSportCoaches
In de gemeente Emmen zijn in totaal 12 BuurtSportCoaches werkzaam. Twee BuurtSportCoaches (Marten
Waard en Stefan Sanders) zijn werkzaam in het gebied de Blokken, bestaande uit de dorpen Nieuw-Dordrecht,
Barger-Compascuum, Zwartemeer, Klazienaveen, Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek. De BuurtSportCoaches
houden zich voornamelijk bezig om kinderen weer (meer) aan het bewegen te krijgen. Dit doen wij onder andere
met het organiseren van onderschoolse/naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen in
het kader van de BredeSchool, het stimuleren van sportdeelname o.a. door het project “Sport jij ook?” en het
stimuleren van een gezonde- en actieve leefstijl. Wij zijn er voor alles rondom sport. Voor vragen aan ons kunt u
een mail sturen naar het gezamenlijke e-mailadres: bscdeblokken@emmen.nl of bellen naar Marten (0615036749) of Stefan (06-15223790).
Sport jij ook?
Het project “Sport jij ook?” is erop gericht sportdeelname van basisschoolkinderen te verhogen. Het project richt
zich op het wegnemen van drempels voor kinderen en hun ouders om lid te worden van een sportvereniging
en/of het volgen van zwemles. Ook organiseren wij sportclinics om vrijblijvend kinderen te laten kennismaken
met diverse sportactiviteiten en sportverenigingen. Wilt u graag hulp bij het uitzoeken welke sport goed bij uw
kind past, welke mogelijkheden er zijn op het gebied van sport, of bij een lidmaatschap van een sportvereniging,
dan kunt u een mail sturen naar het gezamenlijke e-mailadres of bellen naar de BuurtSportCoaches.
BredeSchool
BredeSchool is een samenwerking in een dorp tussen de scholen (basisonderwijs en eventueel voortgezet
onderwijs), kinderopvang, voorschool, BuurtSportCoach, Cultuurcoach, EOP. De exacte samenstelling van een
BredeSchool kan per locatie verschillen. De belangrijkste doelstelling van de BredeSchool is om de
ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. De activiteitenladders die vaak 2 keer per jaar worden uitgedeeld
is een zichtbaar resultaat van de samenwerking binnen de BredeSchool. De BuurtSportCoach speelt hier een
belangrijke rol in. Niet alleen met het organiseren van onderschoolse en/of naschoolse activiteiten in
samenwerking met sportverenigingen. We staan ook klaar om groepsleerkrachten te helpen om goede
gymlessen te kunnen geven.
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg
geld aanwezig is om zwemles te betalen, of om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt
Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen o.a. de sportattributen. Ouders kunnen niet zelf een
aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds, maar wij kunnen dit wel aanvragen. Hiervoor kunt u een afspraak
maken met ons.
Initiatieven uit het dorp
Naast ons eigen aanbod sluiten wij graag aan bij (sport)initiatieven van bewoners of partners uit het werkveld.
Ook als u leuke ideeën heeft voor activiteiten, dan denken wij daar graag in mee en helpen wij graag bij de
realisatie.

Marten Waard
06-15036749

Stefan Sanders
06-15223790

Bijlage 7
Plattegrond van de school
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