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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van o.b.s. 't Swarte Meer

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool 't Swarte Meer
De Blokken 22
7894CL Zwartemeer

 0591390213
 http://www.obs-swartemeer.nl
 locatieleider@obs-swartemeer.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Locatiedirecteur Richard Jeurissen locatieleider@obs-swartemeer.nl

Bovenschools directeur Ria Hulshof r.hulshof@oo-emmen.nl

Richard Jeurissen locatiedirecteur obs 't Swarte Meer.

Ria Hulshof bovenschools directeur scholengroep D (obs 't Swarte Meer, obs De Viersprong, obs De Spil, 
obs De Planeet, obs De Anbrenge, obs Op 't Veld, obs De Dordtse Til, obs De Bascule, obs De 
Iemenhof).

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

74

2020-2021

Schoolbestuur

Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.400
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Opbrengst- & resultaatgericht

Veilig en kleinschaligTalentontwikkeling

Ontdekken en onderzoeken Wereldtijd

Missie en visie

Openbaar Onderwijs Emmen

Oog voor de wereld

Oog voor de wereld is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de 
samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen letterlijk en figuurlijk over de 
grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook 
geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen 
ontwikkelen tot wereldburgers! We geven kinderen ook de ruimte om hun talenten te ontplooien. De 
leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen. Ze moedigen de kinderen aan om nieuwe 
situaties te verkennen, vragen te stellen, problemen te onderzoeken en moderne media te gebruiken. 
Ook dagen ze hen uit om zelfstandig te leren én om samen te werken. Zo kunnen de kinderen zich zo 
maximaal mogelijk ontwikkelen!

Passend onderwijs

We hebben daarnaast specifieke aandacht voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 
Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijk plek in het onderwijs. We bieden zorg op maat 
voor kinderen met een hulpvraag en zetten hiervoor specifieke deskundigheid in. De medewerkers van 
onze scholen hebben een actieve houding naar de directe leefomgeving van de kinderen. Ze kennen de 
omgeving van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 

Missie - leren met en van elkaar

Op 't Swarte Meer geloven we dat alle kinderen van nature de drang hebben om te leren en om zich te 
ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn/haar eigen manier. Het is onze missie om de kinderen deze 
ruimte te geven. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een goed pedagogisch klimaat.

't Swarte Meer is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. We handelen 
vanuit de waarden: respect, samenwerken en begrip. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs 
staan daarbij centraal. 

Een andere belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen is betrokkenheid. Als 
kinderen betrokken zijn leren en onthouden ze de aangeboden leerstof beter. Op 't Swarte Meer is er 
ruime aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. We  vinden goede 
resultaten en opbrengsten belangrijk. In ons onderwijs houden we rekening met de onderlinge 
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verschillen tussen de kinderen. Daarnaast is er ook veel ruimte en aandacht voor ontdekkend, 
onderzoekend en ondernemend leren, 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling. Zo zorgen we 
ervoor dat de kinderen een goede, stevige basis hebben voor de toekomst.

Wij geloven in degelijk onderwijs , we hebben oog voor ieder kind, ook talenten ontwikkelen we. 

Visie

In onze visie op onderwijs zijn de volgende waarden belangrijk voor het team van 't Swarte Meer:

* Veiligheid, geborgenheid en plezier op school

* Kennis en vaardigheden (op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied)

* Goede resultaten en opbrengsten

* Inspelen op de verschillen tussen kinderen

* Een ondernemende en betrokken houding bij kinderen stimuleren

* Positief verwachtingsbeeld over mogelijkheden van kinderen hebben

* Zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen 

* Samenwerking bevorderen

* Respect en wederzijds begrip leren hebben

* Nieuwsgierigheid hebben voor de wereld om je heen

* Democratische samenleving belangrijk vinden

* Ruime aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden

* Kinderen krijgen ruimte om hun talenten en die van anderen te ontdekken

* Veel aandacht voor ontdekkend en onderzoekend leren

* Steeds meer thematisch en projectmatig werken

* Kritische en probleemoplossende houding

* Goede samenwerking en communicatie met ouders/verzorgers

Identiteit

Wij zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat er ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk 
kind is. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen lerenzij 
de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs.Dit 
maakt dat de populatie lijkt op een samenleving in het klein. Onderstaande kenmerken vinden wij erg 
belangrijk:

* Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of etniciteit.

* Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke 
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overtuigingen om.

* We besteden expliciet aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden. 
Dat geldt ook voor de verworvenheden van onze democratie.

* We stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, bij alles wat zich op 
en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Ook is er aandacht voor de 
samenleving buiten school.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
6 u 30 min 6 u 30 min

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 6 uur 6 uur 

Muzikale vorming
1 uur 1 uur 

Taalontwikkeling
5 uur 5 uur 

Schrijven
1 uur 1 uur 

Engels
30 min 30 min

Rekenen
3 u 45 min 3 u 45 min

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in 
aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis 
gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de 
opbrengsten daarvan, gebruiken we de Dorr-methode (dagelijks observeren, registreren, rapporteren). 
Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn/haar 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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belevingswereld. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming, 
sociale ontwikkeling en motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De 
leerkracht houdt de ontwikkeling van alle kinderen bij via een observatielijst die is afgestemd op de 
doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk. We gebruiken ze 
ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De leerkracht zoekt 
ontwikkelingsmaterialen uit die de kinderen kunnen kiezen via een planbord. Dit gebeurt 
spelenderwijs. 

De aanpak en de inrichting van het lokaal van groep 1/2 verschilt met die van de anderen klassen. Het 
onderwijs aan kleuters gebeurt aan de hand van thema's, sluit aan bij de belangstelling en de ervaring 
van de kinderen en gaat spelenderwijs. De schooldag begint en eindigt vanuit de kring. ook tussendoor 
komen de kinderen vaak weer samen in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafel, in 
de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.  In groep 1/2 is veel aandacht aan regelmaat en 
structuur.

Sinds dit schooljaar gebruiken we voor Wereldtijd voor groep 1 t/m 8 "Leskracht".

Leskracht staat voor kind- en doelgericht onderwijs in samenhang. Met een visie die gericht is op 
onderzoekend en thematisch leren vanuit de SLO leergebieden.

Groep 1/2 werkt met Kleuterstof.

De procesgeoriënteerde didactiek van Kleuterstof zet verwondering en nieuwsgierigheid om in actieve 
leerervaringen, die gekoppeld zijn aan alle SLO leergebieden voor het jonge kind. Binnen het 
onderzoekend en ontwerpend spelen (W&T)  wordt het ‘spel’ benut om het ontdekken en 
experimenteren richting te geven. De materialen en richtlijnen van Kleuterstof helpen de leerkracht en 
de kinderen om samen een krachtige speelleeromgeving op te bouwen, met activiteiten die spannend, 
sociaal, creatief en uitdagend zijn.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min

Taal
4 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Leskracht

Op 't Swarte Meer werken we sinds dit schooljaar volgens de werkwijze van Leskracht, waarmee we 
toekomstgericht onderwijs bieden. Enerzijds wordt ingezet op digitale mogelijkheden en anderzijds 
wordt binnen een betekenisvolle levensechte omgeving aandacht besteed aan houding, vaardigheden, 
denkwijzen en basale kennis. 

Kinderen leren in een coöperatieve setting middels door de leerkracht geleide instructies, uitdagende 
werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en eigen ervaringen.

Projectmatig werken

Met Leskracht werken we projectmatig. Omdat leerlingen uit dezelfde klas verschillend leren, zijn de 
digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en 
leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een 
positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling.

Kleuterstof, Regenboog wereldkist en Spectrumbox

In groep 1 en 2 werken wij met Kleuterstof. Voor groep 3 en 4 is de 'Regenboog wereldkist' de digitale en 
tastbare leeromgeving waarmee projectmatig werken wordt gestimuleerd. In groep 5 t/m 8 staat de 
'Spectrumbox' centraal.

Op de digitale leeromgeving wordt gebruik gemaakt van deelthema's die per project door de leerkracht 
wordt geselecteerd.

Schrijven
2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Keuken

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met 
ziekte of verlof. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. 

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 16 uur per week, verdeeld 
over 4 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 14 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 activiteiten zijn op 
elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.

Voorschool 't Swarte Meer

Ontwikkeling

De peuterspeelzaal of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop 
gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze leidsters begeleiden de kinderen in 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om 
eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium  te herkennen – en om hierop, 
samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Voorbereiding basisschool

Het peuterwerk  in de speelzaal of voorschool is een gerichte voorbereiding op de basisschool; altijd 
spelenderwijs.  Er wordt gewerkt volgens een educatief programma waarin op een speelse, gevarieerde 
manier de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hierin zijn de peuterspeelzaal en de voorschool dus gelijk. 
Een belangrijk verschil is dat een voorschool altijd in het gebouw van een basisschool gevestigd is. 

e-mail: swartemeer@stichtingpeuterwerk.nl 

De groep bestaat uit maximaal 14 peuters. De groep heeft vaste dagdelen en één vaste leidster (bij 
meer dan 8 peuters komt er een 2e leid(st)er).

maandagmorgen 08.15 -12.15 uur

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Vervanging bij verlof wordt zoveel mogelijk intern geregeld. Indien dit niet haalbaar is, wordt gekeken 
of er een invalkracht beschikbaar is. Indien er bij ziekte geen invalkracht beschikbaar is, gaan we over 
op het protocol "Ziekte van een leerkracht en vrijgeven". Hierin staat dat op de eerste dag een oplossing 
in de school gezocht wordt, de daarop volgende dagen is er telkens een andere groep vrij om de 
continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen.

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.  
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dinsdagmorgen 08.15 - 12.15 uur

woensdagmorgen 08.15 - 12.15

donderdagmorgen 08.15 - 12.15

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wij zijn van mening dat wij de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld hebben, mede door onze 
kleinschaligheid en frequente leerling besprekingen. Daarnaast wordt niet alleen geanalyseerd op basis 
van het Cito-leerlingvolgsysteem, maar ook op basis van de dagelijkse onderwijspraktijk van de 
leerlingen. 

We hebben een schoolplan voor 4 jaren, werken met jaarplannen en jaarverslagen. Ook het KWINTOO 
kwaliteitszorgsysteem zorgt voor input.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Voor de monitoring gebruiken wij de methode-onafhankelijke toetsen van Cito voor de vakgebieden 
begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. In deze monitoring wordt geanalyseerd of het 
onderwijsaanbod de afgelopen periode voldoende groei op school/klassen en leerling niveau heeft 
doorgemaakt. Onder andere naar aanleiding van de monitoring wordt het eventuele aanbod bijgesteld 
voor de groep/leerling. 

Voor de leerling wordt passend aanbod verzorgd wanneer het nodig is om af te wijken van het 
groepsaanbod (aan de boven- of onderkant). Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider en 
ouders.

De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. SCOL en LeerlingSCOL. 
Deze opbrengsten laten een positief beeld zien. Indien nodig wordt er op groepsniveau of individueel 
actie ondernomen.

Bovengenoemde instrumenten worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies 
worden vertaald binnen onze groepsplannen. Evaluatie d.m.v. deze instrumenten vindt twee keer per 
jaar plaats. Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk en de methode gebonden toetsen 
tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens de teamvergadering besproken.

Daarnaast hebben de leerkrachten een overleg met de Intern Begeleider aangaande de opbrengsten en 

Hoe bereiken we deze doelen?
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evaluatie m.b.t. de monitoring en de groepsplannen.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Passend Onderwijs

Sinds 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 zeer specifiek 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 Consultatiegroep Openbaar Onderwijs 

Onze school 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. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.swv2202-PO.nl. 

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 er is. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in 
het schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij de locatiedirecteur. Is onze school 
handelingsverlegen, met andere woorden kunnen we niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van 
uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur gezocht naar een externe deskundige die samen 
met ons andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. 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 onze school niet langer begeleid 
kan worden, dan zoeken we een andere, beter passende plek. Dat kan ook het speciaal (basis) 
onderwijs zijn. Het schoolondersteuningsprofiel is toegankelijk via de website www.obs-swartemeer.nl
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Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, samen 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. Voor blinde/slechtziende en 
dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te 
vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de 
leerling toelaatbaar is. 

Interne Begeleiding

O.b.s. 't Swarte Meer heeft een intern begeleider die leerkrachten en kinderen helpt de leerprestaties 
en sociale vaardigheden van de kinderen te optimaliseren. Daarbij denken we niet alleen aan zwakkere 
leerlingen, maar ook aan kinderen die meer dan gemiddelde leerprestaties leveren en extra 
uitdagingen aankunnen. Als u vragen heeft over de zorg voor uw kind, kunt u een afspraak maken met 
onze intern begeleider. 

 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 4
Diverse specialisten kunnen 
worden ingeschakeld via onze 
bovenschoolse Consultatie Groep. 
Daarnaast wordt indien nodig 
verwezen naar externe 
deskundigen/zorg.

-

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De school heeft geen specifiek anti-pestprogramma. Het team werkt pro-actief om pesten tegen te 
gaan.

Het team is PCM (Process Communication model) geschoold. Dit zetten wij in bij:

- Het creëren van een sociaal veilige leeromgeving

- Verbinding maken met alle leerlingen in je klas

- Plezier in leren stimuleren

-Omgaan met verschillen tussen leerlingen

-Pestgedrag in de kiem aanpakken
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL.
Elk jaar wordt met behulp van het instrument SCOL de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen 
gemonitord. Vanuit deze resultaten worden analyses gemaakt en vervolgstappen genomen.  

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator K. Broens k.broens@oo-emmen.nl

vertrouwenspersoon M. Blok m.blok@oo-emmen.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Schoolgids & SchouderCom

Privacy 

Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze 
medewerkers wordt gerespecteerd. Hoe wij op school omgaan met de persoonsgegevens en wat de 
rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, welke afspraken wij maken om de 
privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van Openbaar Onderwijs Emmen. 
Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de GMR vastgesteld. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
leerlingen en voor de organisatie hiervan. In het privacyreglement kunt u lezen wat de doelen zijn voor 
de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders (zoals bij het 
inschrijven van een leerling). Daarnaast registreren leraren gegevens over leerlingen, zoals toets- en 
observatiegegevens. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de 
juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in onze (digitale) 
administratiesystemen. Wij gebruiken hiervoor ESIS. 

Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de gegevens zijn beperkt tot medewerkers van 
Openbaar Onderwijs Emmen die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van 
hun werkzaamheden. 

Digitale leer- en lesmaterialen 

Op onze school wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van diverse digitale lesmaterialen. Hiervoor is 
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren bij 

Contacten met ouders zijn voor de school erg belangrijk. Daar investeren we veel in. 

In onze visie worden ouders al genoemd: "Samen met ouders proberen we op ‘t Swarte Meer een 
bijdrage te leveren aan het functioneren van ieder kind". Er zijn talloze redenen aan te geven waarom 
samenwerking belangrijk is. 

De belangrijkste op een rij:

Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het schoolklimaat: de school is 
geen aparte wereld, maar staat midden in de wereld; 

Samen zijn ouders en leerkrachten verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de 
kinderen; 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te voeren. De klachtenregeling is bedoeld om te 
zorgen dat klachten op een zorgvuldige manier worden behandeld. Daarmee wordt het belang van de 
betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.

Als u klachten heeft over onze school of onze medewerkers, dan kunt u die klacht bij ons indienen. 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

Een klacht kan alleen worden ingediend als u met uw klacht niet ergens anders terecht kan. Met andere 
woorden: de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 
locatiedirecteur op een juiste wijze worden afgehandeld. 

De contactpersoon voor onze school is mevr. K. Broens, IB'er. Zij kan u vertellen bij wie u moet zijn. 

Als u klachten heeft, dan vragen we u om dat zo spoedig mogelijk te melden.

Landelijke klachtencommissie:

Postbus 162

3440 AD Woerden

het inloggen. Openbaar Onderwijs Emmen heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 
over de gegevens die aangeleverd worden en deze afspraken zijn vastgelegd in 
verwerkersovereenkomsten. In deze verwerkersovereenkomsten geeft de betreffende leverancier aan 
welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden 
beveiligd. Om de digitale leer –en lesmaterialen aan de leerlingen te kunnen aanbieden maken de 
kinderen gebruik van mobile devices (IPads en Chromebooks). 

Uitwisselen van gegevens met andere organisaties 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de 
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. 
Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Foto’s en beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. 
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in 
te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, wordt er vanzelfsprekend zorgvuldig met de foto’s 
omgegaan. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de locatiedirecteur. 

Rechten van betrokkenen 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Uitgebreide 
informatie over uw rechten en hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen kunt u vinden op de 
website van Openbaar Onderwijs Emmen.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

We organiseren regelmatig activiteiten en excursies voor onze leerlingen, waarbij we graag gebruik 
maken van de ondersteuning van de ouders.

Sinds juli 2017 heeft o.b.s. 't Swarte Meer het Drents VerkeersveiligheidsLabel (DVL). Met dit label 
wordt bevestigd dat het de school serieus is voor wat betreft de verkeersveiligheid en educatie. Om dit 
label te krijgen moet je als school aan de volgende criteria voldoen:

- Verkeersveiligheid staat in het schoolbeleid.

- Verkeerslessen worden gegeven in alle groepen.

- Er worden ieder jaar aan alle groepen verkeerseducatieprojecten aangeboden.

- Er worden praktische verkeersproeven gehouden.

- Er is sprake van een verkeersveilige schoolomgeving.

- Er zijn ouders betrokken bij verkeerseducatie.

 

tel.: 0348405245

web.: www.lgd-lkc.nl

Sedna

Stichting Welzijnsgroep Sedna zorgt voor een beschikbare vertrouwenspersoon:

Sedna

Hooggoorns 11

7812 AP Emmen

(0591) 680800

info@sednaemmen.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor het kamp van groep 7/8 (om het jaar) vragen wij een extra bijdrage. 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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(vrijwillige) Ouderbijdrage

Voor de activiteiten die de OR (ouderraad) voor de kinderen organiseert, vragen wij een bijdrage. 
Hierbij moet u denken aan feesten als: Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook sport- en spelactiviteiten. 
Deze bijdrage is nodig omdat het ministerie alleen de kosten betaalt die met het lesgeven te maken 
hebben.

De gelden worden beheerd door de penningmeester van de OR mevrouw L. Bust. Zij stuurt alle ouders 
een brief met daarin de benodigde informatie.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

Mocht betalen van o.a. de ouderbijdrage een probleem zijn dan kan de gemeente hulp bieden door u te 
ondersteunen bij het betalen van de ouderbijdrage. 

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  

https://participatiewebshop.emmen.nl/

Via de participatiewebshop kunnen ouders 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 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. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind ziek melden door dit via SchouderCom aan ons te melden. Ook kunt u voor schooltijd 
bellen naar school. Tel.nr. 0591-390213

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Alleen onze locatiedirecteur mag bij zeer dringende belangrijke omstandigheden toestemming voor 
verlof geven. 

In zulke gevallen vragen we u vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de 
locatiedirecteur. Belangrijk daarbij is dat u de reden van het verzoek goed aangeeft. De directeur 
beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de 
leerplichtambtenaar. 

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 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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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.: 

-  Verhuizing: maximaal één dag; 

-  Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: 
maximaal 10 dagen; 

-  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.

* 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag; 

*  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.

Ouders kunnen bij de locatiedirecteur een aanvraagformulier verlof halen. Nadat u uw aanvraag hebt 
ingevuld en in hebt geleverd bij de locatiedirecteur, bepaalt deze of het verlof wordt toegekend.

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. 
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Godsdienst of levensovertuiging: Verlof  mag  voor 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 schoolmelden. 

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 locatiedirecteur contact met u opnemen om na 
te gaan wat eraan 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 van tevoren aan de directie van de school te vragen. 
Hiervoor dient u gebruik te maken van het "aanvraag verlofformulier". Deze kunt u vinden op onze 
website.

De directie mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer 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. Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof 
binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.  

Kinderen zijn vanaf 4 jaar welkom op de basisschool. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de 
vijfde verjaardag zijn de kinderen leerplichtig. 

Als het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het op school kennismaken. Deze kennismakingsfase 
omvat maximaal vijf dagen. Ouders melden hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken voor het 
begin van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk aan bij 
de school van hun keuze. 

Ouders kunnen een kennismakingsgesprek of aanmeldingsgesprek aanvragen en vullen vervolgens een 
inschrijfformulier en intakeformulier in. Daarna vindt er nog een intakegesprek plaats. Mocht het gaan 
om een kind dat van een andere school komt dan wordt er contact opgenomen met de school van 
herkomst om een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier op te vragen.

Bij aanmelding van een kind met een specifieke hulpvraag wordt er een stroommodel gevolgd om te 
beoordelen of de school in de hulpvraag kan voorzien. Er is binnen Openbaar Onderwijs Emmen een 
protocol: instroom, doorstroom en uitstroom dat gevolgd wordt. Hier is meer informatie te vinden over 
het gehele toelatingsbeleid. Op de website van de school/of Openbaar onderwijs Emmen is dit protocol 
te vinden.

4.4 Toelatingsbeleid
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4.5 Sponsoring

Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren 
bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten en leerlingen - en via de leerlingen hun 
ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. 

Sponsoring kan een uitkomst bieden voor het te kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar 
er zijn ook risico's aan verbonden. De leerlingen zijn immers een kwetsbare, eenvoudig te beïnvloeden 
groep. 

Op onze school is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan 
de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, 
personeel, ouders en leerlingen. 

Deze uitgangspunten zijn: 

- de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school  

- de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen 

- de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven 

Daarnaast behoudt de school zich het recht om vanwege schoolspecifieke redenen sponsoring te 
weigeren. In geval van twijfel besluit de locatiedirecteur of sponsoring wel of niet geaccepteerd wordt.   
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij analyseren onze opbrengsten na elke Cito afname (M-toetsen en E-toetsen). Wij monitoren de 
opbrengsten op grond van inspectienorm, Cito-norm en schoolnorm. Gedurende de tussenliggende 
periode monitoren wij de voortgang van de leerlingen.

Naar aanleiding van de gemaakte analyse plannen de leerkracht m.b.v. groeps- en blokplannen de 
leerinhoud van de komende periode waarbij er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen. Deze planning voor de langere termijn wordt gebruikt om het dagelijkse programma 
doelgericht en passend te maken voor de leerlingen in de groep.

De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij met SCOL. Signalen die 
voortkomen uit deze monitoring worden omgezet in een actieplan, waarbij er aandacht is voor de 
vaardigheden die de leerlingen nodig hebben. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

5 Ontwikkeling en resultaten
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In schooljaar 2018-2019 zaten onze eindopbrengsten (535) boven de door de inspectie gestelde 
ondergrens (532,1).

Door Covid-19 is er geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020. Vanuit het model 
onderwijsresultaten presteren wij boven de gestelde norm.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Openbare Basisschool 't Swarte Meer
94,0%

93,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Openbare Basisschool 't Swarte Meer
60,7%

51,6%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (39,5%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 50,0%

vmbo-k 33,3%

vmbo-(g)t 16,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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verantwoordelijkheid

respectveiligheid

We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het betekent deel uit te maken van de 
gemeenschap. En dat ze leren daar zelf een actieve bijdrage in te leveren. Veiligheid, respect en 
verantwoordelijkheid zijn hierbij onze kernwaarden. 

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals 
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan 
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling 
van burgerschap.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er is op school geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor voor- en naschools opvang 
verwijzen wij naar mogelijkheden in het dorp waaronder de, naast de school gelegen, kinderopvang Het 
Blokje.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  - 12:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag: Groep 1 tot en met 4 tot 12:00 uur.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 27 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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