
Openbare Basisschool de Tweemaster

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2020-2021

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

Inhoudsopgave



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.

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen:

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen interesses en talenten. Op onze scholen worden kinderen niet met 
een standaard norm vergeleken, maar met zichzelf. Wij willen uit kinderen halen wat er in zit. Op de 
scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen draait alles om het kind. Elk kind moet zich 
in een veilige, uitdagende omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Onderwijs van hoge 
kwaliteit bieden, dat is de kerntaak van iedere school binnen SOOOG.  

Op onze 21 basisscholen, 1 nevenvestiging, een afdeling eerste opvang anderstaligen, 1 school voor 
speciaal basisonderwijs en 1 (V)SO-school (speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden), werken 
ongeveer 300 medewerkers die onderwijs verzorgen voor ongeveer 3000 leerlingen in de gemeenten 
 Oldambt, Pekela en Westerwolde.  

o.b.s. de Tweemaster valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost 
Groningen. SOOOG is het bevoegd gezag van het openbaar en speciaal basisonderwijs en de school 
voor zeer moeilijk lerende kinderen in de gemeente Oldambt, Pekela en Westerwolde. De stichting is in 
beheers- en beleidsmatig opzicht verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs .   

Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. (Jaap) Hansen (voorzitter) T. (Ted) Hulst (lid)   Het College van 
Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor alle scholen van SOOOG en voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de bedrijfsvoering. Het CvB vindt samenwerking, professionalisering en vernieuwing heel 
belangrijk. Om onderwijs van hoge kwaliteit te krijgen en te houden is het heel belangrijk te investeren 
in de mensen binnen de organisatie, want enthousiaste, goed gemotiveerde en geschoolde 
leerkrachten zijn de basis en voorwaarde voor goed onderwijs.   

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

Govert Brouwer 

Pim Flinterman 

Hiltje Rookmaker 

Damy Colon 

Rinus Michels   

De Raad van Toezicht (RvT) controleert, onafhankelijk, of het College van Bestuur (CvB) goed 
functioneert. De RvT gebruikt daarvoor de code Goed Bestuur, waar SOOOG naar werkt. De leden van 
de RvT voelen zich verbonden met het openbaar onderwijs in Oost-Groningen. Ze vinden de kwaliteit 

Voorwoord
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van het onderwijs belangrijk en zetten zich hiervoor in. De eigen kennis en inzichten van de leden zijn 
bovendien heel waardevol voor onze stichting. De RvT hoeft geen rekening te houden met belangen 
binnen of buiten SOOOG. Ze controleert de resultaten van het beleid en ze controleert of bij het maken 
en uitvoeren van dat beleid goed rekening is gehouden met verschillende belangen, risico’s en andere 
belangrijke zaken.

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. de Tweemaster
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Contactgegevens

Openbare Basisschool de Tweemaster
Piet Heinlaan 19
9675AZ Winschoten

 0597414277
 http://www.obs2master.nl
 obsdetweemaster@sooog.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Clusterdirecteur Annet Wortelboer a.wortelboer@sooog.nl

Adjunct-directeur Wianda de Boer w.de.boer@sooog.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 2.841
 http://www.sooog.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

183

2019-2020

De school ligt in een krimpregio, zoals u in het bovenstaand schema kunt zien is er een dalende trend 
zichtbaar. 

We zijn bezig met de ontwikkeling tot Kindcentrum waarmee we graag een peuterspeelzaal en of 
opvang van 0-4 jaar binnen de school willen creëren en hopen o.a. via deze weg meer aanwas te krijgen 
voor onze school. 

Kernwoorden

Dalton 

Zelfstandigheid, SamenwerkenVrijheid,Verantwoordelijkheid

Reflectie, Effectiviteit Doelmatigheid & Borging

Missie en visie

Visie op de mens als deelnemer in de wereld

We willen onze leerlingen voorbereiden om als een ‘fearless human being’ (mens zonder vrees) deel te 
nemen aan de samenleving. Daarmee bedoelen we allereerst dat mensen een gezond, gelukkig en 
tevreden leven leiden in veiligheid, maar ook dat onze leerlingen zelfstandige, zelfdenkende en 
(pro)actieve, ondernemende burgers zullen worden. Burgers die creatief zijn, positief denken, 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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zelfvertrouwen hebben, die reflectief zijn naar zichzelf en anderen en die een reëel zelfbeeld hebben, 
zichzelf accepteren en trots op zichzelf kunnen zijn en in staat zijn tot zelfrealisatie doordat ze hun 
passies en interesses ontdekken en hun talenten ontwikkelen. De leerlingen ontwikkelen hun eigen 
individu (ik)!De kinderen moeten zich vrij kunnen ontwikkelen in een beschermde leeromgeving, 
zonder belemmering van buitenaf. Een omgeving waar ze zich sociaal-emotioneel veilig voelen, hun 
mening durven te zeggen. We verwachten dat de leerlingen met respect met elkaar omgaan, dat ze 
kritisch naar zichzelf en anderen durven zijn.

Visie op de school/leeromgeving

O.b.s de Tweemaster is een openbare school. Het onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert kinderen 
samen leren, samen spelen, samen leven. Hierbij horen een aantal normen en waarden. We willen dat 
iedereen zich in onze school veilig voelt en dat we een ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt 
worden. We zijn zuinig op alle spullen en gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. Alle 
kinderen moeten zich veilig en prettig kunnen voelen! Elk kind mag zijn wie hij is. We vinden het 
belangrijk dat kinderen niet bang zijn om fouten te maken en dat ze van de gemaakte fouten leren.

Visie op de ontwikkeling van de leerling

Activiteit bij kinderen is dan ook een belangrijke psychologische basis van de ontwikkeling van 
leerlingen. Waar kinderen actief kunnen en mogen zijn, verdwijnt ook vaak de oorzaak van storend 
gedrag. Het kind kan heel goed zelf keuzes maken. Nadat hij de verantwoordelijkheid voor de keuze 
heeft genomen overweegt hij elk aspect van het probleem dat hij moet beheersen om succes te 
bereiken. Hieruit blijkt het belang van de vrijheid van keuze van activiteiten en van de vrijheid van 
werktempo en aanpak. De verantwoordelijkheid voor het resultaat ontwikkelt niet alleen zijn latente 
verstandelijke vermogens, maar ook zijn oordeel en karakter. De leerling wordt ‘eigenaar’ van zijn 
manier van leren. Daltononderwijs staat voor persoonsontwikkeling, voor brede vorming. Die vorming 
heeft te maken met aandacht en interesse te krijgen voor de wereld en voor zichzelf en de ander in 
relatie tot die wereld. Visie op de rol van de leraar. De leraar is een enthousiaste, flexibele, autonome, 
maar binnen een schoolteam functionerende, professional. In ons team is er sprake van educatief 
partnerschap. De leraar is zelf eigenaar van het onderwijs dat hij geeft, uiteraard in samenspraak met 
zijn team. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs. De taak van de leraar is het 
streven naar het laten stralen van zijn kinderen, de kinderen hun talenten laten benutten. De leraar 
maakt leren, ontwikkeling en vorming mogelijk en faciliteert dit, rekening houdend met de wettelijke 
kaders van onder andere de kerndoelen en referentieniveaus. Maar in het besef dat leren uiteindelijk 
door de leerlingen zelf moet worden gedaan, leert hij vanuit een vertrouwensbasis flexibel te zijn en los 
te laten. Hij geeft vertrouwen, helpt leerlingen zich te verwonderen, bouwt aan inlevingsvermogen en 
creëert een rijke, avontuurlijke, maar ook beschermende leeromgeving. Onderwijs geven is inleiden in 
betekenissen. De leraar sluit daarvoor aan bij zijn leerlingen, maar helpt hen ook die eigen leefwereld te 
ontstijgen. Hij heeft overzicht, reflecteert, instrueert, modelt, biedt mogelijkheden en alternatieven 
aan. Hoe wij dit allemaal in de praktijk vormgeven, kunt u lezen in ons Daltonboekje. Deze staat ook op 
onze site.

Prioriteiten

Ieder jaar schrijft de school jaarplannen. In deze jaarplannen worden de belangrijkste ontwikkelpunten 
voor het komende schooljaar beschreven en gepland. Voor het komende schooljaar staan de volgende 
zaken op de agenda:
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• Een Dalton (integraal) kindcentrum - o.a. Dalton verstevigen in het kindcentrum, professionele 
leercultuur, BSO, 0-4 jaar opvang/PSZ

• IPC verder implementeren
• Cultuur en ICT beleidsplan uitvoeren
• Aanbod meer- en hoogbegaafdheid
• Flitsbezoeken en collegiale consultatie
• Ouders meer betrekken bij de school (zorggebied, activiteiten etc.)

Deze schooljaarplannen komen voort uit het schoolplan dat geschreven is voor 2019-2023. 

Naast deze schoolbrede plannen, werken collega's ook aan hun eigen ontwikkeling en moet er 
uiteraard ook nog "gewoon" lesgegeven worden! De volledige jaarplannen zijn ter inzage op te vragen 
bij de directie van school. 

Identiteit

Kinderen hebben veel talenten. Kinderen zijn jong en onbevangen en hebben allemaal hun dromen. Ze 
bezitten de mogelijkheid om de wereld om zich heen op hun manier te ontdekken. 

O.b.s. de Tweemaster is een middelgrote (180-200 leerlingen), gezellige, sfeervolle school, waar sinds 
2004 al Daltononderwijs wordt gegeven. Met een enthousiast, hardwerkend team van zeventien 
professionele en ervaren leerkrachten, staan wij voor kwalitatief goed onderwijs voor al onze kinderen. 
We vinden persoonlijk contact met de kinderen en hun ouders belangrijk. 

Op de Tweemaster geven we handen en voeten aan de ontwikkeling van de kinderen door het werken 
met de pijlers van Dalton: Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid & 
Reflectie. Dit schooljaar hebben wij de Daltonvisitatie gehad en hebben een verlenging van de licentie 
voor 5 jaar in ontvangst mogen nemen. Als Daltonschool stimuleren wij kinderen op te groeien tot 
ondernemende en zelfverantwoordelijke volwassenen 'fearless human beings'.  

Op de Tweemaster creëren we een mini-maatschappij met kinderen en volwassenen die samen leren, 
samen werken en samen leven. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling 
van kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Wij zouden dit graag willen uitbreiden richting een Dalton Kindcentrum. Wij ontplooien talenten en 
kwaliteiten bij kinderen door ze te stimuleren, te laten leren, te laten ontdekken en initiatief te tonen.

• Vertrouwen en veiligheid is hierbij ons uitgangspunt
• Trots zijn is ons startpunt
• Optimale ontwikkeling is ons eindpunt.
• De samenwerking met ouders staat hierin altijd centraal.

Om eigen talenten te ontdekken moet de mogelijkheid er zijn om te kunnen uitproberen, fouten 
maken, reflecteren en presenteren. Obs de Tweemaster is een school waar je samen tot ontwikkeling 
kunt komen door elkaars talenten te kennen en te benutten. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor 
alle medewerkers. Het resultaat van het kennen van je talent is zelfvertrouwen. 

Wij willen dat de kinderen kunnen zeggen: “ Ik ben uniek en kan met trots wat toe voegen aan mijn 
omgeving”.
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De verdeling voor schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Groep 1/2 a    Juf Sheetal (ma), Juf Ingrid (di, wo, do)

Groep 1/2 b    Juf Suzanne (ma t/m do)

Groep 3          Juf Karin (ma t/m do) Juf Ageeth (vrijdag ochtend)

Groep 4          Juf Sandra (ma, di, wo, vrijdag ochtend), Juf Ageeth (do en vrijdag middag)

Groep 5          Juf Wietske (ma, di, do, vrij), Juf Ageeth (wo)

Groep 6          Juf Annemiek (ma en di), Juf Daniëlle (wo t/m vrij)

Groep 7          Juf Anita (ma en di), Juf Lydia (wo t/m vrij)

Groep 8a        Juf Birgit (ma, di, do)

Groep 8b        Juf Marjan (ma, di), meester Perdok (do)

Groep 8a en b Juf Marjan (wo), meester Perdok (vrij)

• Meester Perdok heeft naast zijn lesgevende taken op de dinsdag & woensdag IB-taken 
• Juf Gerry heeft IB-taken bij ons op school en is ook nog werkzaam op een andere school als IB-er. 

Dit betekent dat zij op wisselende dagen aanwezig is. 
• Juf Lydia heeft 1 dag in de week Daltoncoördinator taken. 
• Juf Wianda is van maandag t/m donderdag op school aanwezig en doet haar directie taken.
• Verder hebben wij 2 vakleerkrachten gymnastiek op dit moment. Meester Willem Kluin geeft les 

aan alle groepen behalve groep 8. Dit doet hij op maandag en donderdag ochtend. Juf Sandra 
Kregel geeft op de vrijdagmiddag de groepen 8 les. 

• Voor de Muzieklessen hebben wij impulsgelden "gekregen". Dit maakt het mogelijk van we 2 
muziek juffen kunnen inzetten, die de muzieklessen bij ons op school verzorgen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

In de CAO-PO staan de verlofmogelijkheden die voor het personeel werkzaam bij het primair onderwijs 
gelden, vermeld. Buitengewoon verlof kan alleen worden verleend wanneer de werkzaamheden 
samenvallen met een bijzondere gebeurtenis. Voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs is 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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het beter om de vaste leerkracht voor de klas te hebben. In gevallen wanneer dit mogelijk is wordt dan 
ook van de werknemer verwacht afspraken voor bijv. doktersbezoek, tandarts, notaris etc. buiten 
schooltijd te plannen. 

Binnen SOOOG is een PLUS-Pool opgezet om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. In 
deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere 
afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. In het protocol 
voorkoming lesuitval staat beschreven welke stappen we op onze school nemen bij ziekte of verlof van 
één van de leerkrachten. Ons uitgangspunt is altijd om lesuitval te voorkomen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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.

De overheid heeft bepaald hoeveel uren de leerlingen per jaar tenminste naar school moeten. Een 
schooldag mag max. vijf en een half uur duren. De eerste vier leerjaren is het in ieder geval verplicht dat 
kinderen 3520 uur naar school gaan (wij maken 3600 uur). De laatste vier jaren is het in ieder geval 
verplicht dat kinderen 3760 uur naar school gaan (wij maken 4120 uur). We maken dus meer uren dan 
wettelijk verplicht is. Hierdoor kunnen we als school marge uren "opnemen". Kinderen zijn dan 
vrijgesteld van school een hele dag of dagdeel. De leerkrachten besteden deze tijd aan een 
studiemiddag en/of vergadering. Wij proberen de beschikbare marge altijd ruim van tevoren bekend te 
maken, zodat u als ouders hier rekening mee kunt houden. Deze staan vermeld in de jaarkalender van 
de school.

In de wet is beschreven wat de leerlingen in ieder geval op de basisschool moeten leren (kerndoelen 
voor het basisonderwijs). Dit zijn doelen, gericht op het ontwikkelen of bevorderen van algemene 
vaardigheden en doelen die betrekking hebben op een bepaald leergebied. Er worden zes leergebieden 
onderscheiden:

• Nederlandse taal
• Engelse taal
• Rekenen & Wiskunde
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Kleuters leren spelenderwijs. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel (ontwikkelings)materiaal is 
en dat er activiteiten plaatsvinden waarin kleuters optimaal kunnen leren. Via spelend leren werken we 
aan de taal-, sociaal emotionele-, functie- en de lichamelijke ontwikkeling. In de kring doen we onder 
andere taal-en rekenactiviteiten, muziek en drama. Er wordt gespeeld en gewerkt in de verschillende 
hoeken zoals o.a. taal-, reken-, knutsel-, bouw-, puzzelhoek. 

In groep 1 moeten de kinderen wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor 
gewoontevorming, regelmaat, het op speelse wijze aanleren van vaardigheden en technieken. Jonge 
kinderen leren dat de school een ontmoetingsplaats is waar het fijn is om met vriendjes/vriendinnetjes 
en de leerkracht iedere dag een hoop leuke dingen doen en te leren. Alle vakken komen in samenhang 
aan de orde aan de hand van thema's vanuit bijv. Kleuteruniversiteit, schatkist en/of IPC.

In groep 2 komen er meer activiteiten aan de orde die voorbereiden op het leren rekenen, lezen en 
schrijven. Ook voor kleuters in de groepen 1 en 2 telt dat het soms de vraag is of een kind gebaat is bij 
de overgang naar de volgende groep. Om dit weloverwogen te kunnen beoordelen hebben we hiervoor 
vaste criteria, o.a. observatielijsten, leerlijnen ParnasSys en andere momenten waarop we de kinderen 
"volgen". Kortom, middelen waarmee we de ontwikkeling van het kind goed in beeld kunnen brengen. 
Als het een en ander niet verloopt zoals wenselijk is, hoort u dit van de leerkracht van uw kind. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 uur 2 uur 2 uur 

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

Rekenen/wiskunde
4 u 30 min 4 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

IPC
4 u 15 min 6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 6 u 30 min 6 u 15 min

KiVa (sociale 
vaardigheden) 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Verkeer
30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

• Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, gezond/redzaam gedrag, biologie, 
techniek, milieu, geestelijk stromingen)

• Lichamelijke opvoeding
• Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, spel & beweging e.a.)
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De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs (bo) moeten vallen binnen de kaders van de Wet op het 
primair onderwijs (WPO). De school bepaalt wel zelf, met instemming van de ouders, wat de maximale 
lengte van een schooldag is en hoe de uren tussen de onderbouw en de bovenbouw zijn verdeeld. 
Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool. Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is 
op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 
uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur kunnen 
scholen flexibel inzetten. De Tweemaster voldoet ruimschoots aan het wettelijke kader. Groep 1/2 
heeft een 4 daagse schoolweek, groep 3 komt de vrijdagochtend hierbij en vanaf groep 4 hebben de 
groepen een 5-daagse schoolweek. De reden is (met instemming van alle geledingen) om een zo goed 
mogelijke organisatie voor onze basisschool te realiseren. Vanaf maart 2020 werken we met een contin

Schrijven
2 uur 1 u 30 min 1 uur 30 min 30 min 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Computerlokaal
• Invalidetoilet

 Er is 1 verhoogd toilet aanwezig met  de aanwezigheid van armsteunen aan de linker en rechter kant.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Hermelijntje, Beukenootje en Waterratjes. We gebruiken 
daarbij Kleuteruniversiteit, Leerlijnen Parnassys en Schatkist.

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Binnen Winschoten zijn deze aangesloten 
bij Tinten. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisscholen. Schoolbesturen 
werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd al meedoen aan allerlei educatieve programma's bij de 
kinderopvang of bij de peuterspeelzaal. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden 
extra gestimuleerd. VVE-programma's richten zich niet alleen op het stimuleren van de 
taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele, de cogintieve en motorische ontwikkeling, 
rekenvaardigheden, ruimtelijk inzicht etc, worden hierin betrokken. Deze programma's beginnen bij de 
peuteropvang of de kinderopvang (voorschoolse periode) en lopen door tot in de eerste twee groepen 
van de basisschool (vroegschoolse periode). Op deze manier wordt de doorgaande ontwikkelingslijn 
gewaarborgd. Kinderen met een risico op achterstanden, de zogenaamde "doelgroep leerlingen", 
krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start 
op onze basisschool, om zo in een ononderbroken ontwikkelingslijn de onderwijsloopbaan te 
vervolgen. 

Onze school biedt vroegschoolse educatie aan. Dit doen we d.m.v. Schatkist en Kleuteruniversiteit. We 
hebben contacten met verschillende peuterspeelzalen en opvang/kinderdagverblijven als kinderen bij 
ons geplaatst worden (met een VVE indicatie). Vanuit de peuterspeelzaal wordt gebruik gemaakt van 
Konnect, wat een mooie doorgaande lijn is richting de basisschool waar de kinderen gevolgd worden 
met de ParnasSys-leerlijnen.

Helaas hebben we binnen onze school nog geen peuterspeelzaal of kinderopvang (0-4 jaar) 
mogelijkheden. Dit zouden we in de toekomst graag willen realiseren, zodat we een nog betere 
aansluiting kunnen bieden voor de kinderen.  

Toelatingsbeleid vierjarigen 

De scholen binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de volgende regels 
inzake het toelatingsbeleid voor de aangemelde kinderen die nog vier jaar moeten worden. Vanaf vier 
jaar zijn leerlingen welkom op school. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige 
leeftijd hebben bereikt of zo spoedig mogelijk daarna in overleg met de directie van de school. In de 
periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar wordt in 
overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen kunnen komen kennismaken. Hierbij 
wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen. In deze periode zijn de kinderen geen leerlingen in 
de zin van de wet. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het School Ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft het aanbod van onderwijs en ondersteuning, dat een 
school de leerlingen kan bieden (basisondersteuning), waar de school intern grenzen ervaart en met 
welke externe begeleiding de school de grenzen kan beslechten (extra ondersteuning). Met het SOP 
legt de school vast op welke wijze zij invulling geeft aan de in de wet gestelde zorgplicht: besturen van 
scholen moeten zorgen voor Passend Onderwijs en garanderen dat ieder kind een passende plek krijgt. 
Het SOP beschrijft de mate waarin de school handelings- en opbrengstgericht werkt; leerkrachten 
dienen hun onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het document is een 
verplichting vanuit het wettelijk traject rond Passend Onderwijs. Gezien de voortdurende 
ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenbegeleiding en conform de afspraken in het 
Samenwerkingsverband PO (20.01) wordt het profiel jaarlijks geactualiseerd (einde elk schooljaar) en 
gepubliceerd en om de 4 jaar opnieuw vastgesteld. Gerealiseerde doelstellingen en actuele 
ontwikkelingen worden steeds verwerkt in de volgende versie van het schoolondersteuningsprofiel. 
Mede op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen stelt het 
samenwerkingsverband waar de school toe behoort om de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Het 
SOP kan beschouwd worden als een bijlage van het Schoolplan. 

Het onderwijs op Obs de Tweemaster:

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te 
maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk 
is. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling 
nauwkeurig met behulp van het LOVS Cito, LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien 
(groepen 1 & 2 en voor de groepen 3 t/m 8 ook het leerkrachtgedeelte) en de KiVa monitoring - 3 t/m 8 
op leerlingniveau (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de 
uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven 
of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning.

"Onze grenzen m.b.t. het Passend Onderwijs" beschrijft welke zorg we kunnen bieden, maar ook wat 
we niet kunnen bieden. We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leerkracht), maar 
formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (3x per jaar, begin, midden en einde van het jaar) en de 
leerlingbesprekingen. Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de 
groep als geheel (en het leerkrachtgedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (minimum-basis-plus) 
en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden 
vastgelegd en gemonitord.
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NSCCT

Op alle scholen van SOOOG wordt in groep 4, 6 en 8 de NSCCT afgenomen, zo ook op de Tweemaster. 
NSCCT staat voor Niet Schoolse Capaciteiten Test. Deze test meet het leerpotentieel van uw kind. Door 
de uitkomst van deze test naast zowel observaties door de leerkracht als de uitkomsten van de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem te leggen, kunnen leerkrachten hun onderwijs nog beter afstemmen op de 
ontwikkelingsbehoefte van uw kind.

Ouders/verzorgers geven expliciet toestemming voor het afnemen van de NSCCT, bij voorkeur 
schriftelijk. Hiervoor is een toestemmingsformulier. Wanneer duidelijk aangegeven is in welke groepen 
de test wordt afgenomen, hoeft de school niet jaarlijks toestemming van ouders/verzorgers te vragen. 
Ouders/verzorgers zijn ten alle tijden in de gelegenheid, bezwaar te maken tegen het deelnemen van 
de leerling aan het groepsonderzoek.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1. De leraren kennen de leerlingen 

2. De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen 

3. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 

4. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 

5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen 

6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van 
de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor 
zorgleerlingen 

8. De school voert de zorg planmatig uit 

9. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na 

10. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Passend Onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 geldt de Wet op passend onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen een plek 
moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. De overheid wil daarmee 
bereiken dat:

·        Alle kinderen een plek krijgen die past bij hun ondersteuningsbehoefte. 

·        Een kind naar een reguliere basisschool gaat als dat mogelijk is. 

·        Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als er intensieve begeleiding nodig is. 

·        Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat.

·        De kwaliteiten en onderwijsbehoeften van het kind centraal staan en niet de beperkingen. 

·        Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten omdat er geen passende plek is om onderwijs 
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te volgen.

Om ieder kind een passende plek te kunnen bieden, hebben scholen zorgplicht. Scholen moeten er 
voor zorgen dat kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, een passende plek 
krijgen. Dit geldt voor alle kinderen: dus voor kinderen die op school zitten én voor kinderen die 
aangemeld worden bij een school. En elke school moet een School Ondersteuningsprofiel (SOP) 
hebben. In het SOP staat precies welke ondersteuning een school kan bieden. Dit kan u helpen bij het 
kiezen van een school en bij het overleg met die school. Het SOP kunt u vinden op de website van de 
school. Meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de website van SOOOG.

Samenwerkingsverband en sub-regio 

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus de gemeente Noordenveld zijn verenigd in het 
Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier sub-regio’s. De 
scholen van SOOOG vallen onder de sub-regio Zuid Oost. De besturen in iedere sub-regio werken nauw 
samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen 
bieden en expertise met elkaar te delen.   

Ondersteuning aan leerlingen Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke 
ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. 
Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. 
De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in hun ondersteuningsprofiel. U kunt dit 
profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (het schoolondersteuningsprofiel is 
ook te vinden op de website van de school en de website www.sooog.nl van onze stichting). De 
besturen van de scholen hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs 
naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de 
besturen en de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeente en 
zorg) – de basisondersteuning en de extra ondersteuning verder uit te werken en te versterken. Is de 
school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. 
Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de 
school, samen met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Meer informatie 
over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het 
samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van 
Advies’).  

(*) 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.   Website en contactgegevens 
samenwerkingsverband Op de website http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01 
vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de 
ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.   

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 

Postadres:        

Postbus 138, 

9640 AC Veendam 

Management:   Roel Weener en Marjet Westerhoff 
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Telefoon:         06-12060863 en 06-27557709

E-mail:             roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 

Website:          www.passendonderwijsgroningen.nl     

Dyslexie, doorgaande lijn primair onderwijs – voortgezet onderwijs 

In het primair onderwijs leren kinderen, over het algemeen vanaf groep 3, technisch lezen. Niet iedere 
leerling pakt dit even makkelijk op. Als er bij kinderen problemen ontstaan om het technisch lezen goed 
onder de knie te krijgen, biedt de basisschool hulp. Als de leesproblemen zeer ernstig zijn, kan een 
basisschool een kind laten screenen op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. De screening hiervoor is zeer 
streng -het kind moet langdurig en ondanks hulp zeer laag scoren op leestoetsen- en kan leiden tot 
vergoede ondersteuning bij de dyslexie. Wanneer het kind wel lees- en/of spellingsproblemen heeft, 
maar niet in zodanig ernstige mate dat het binnen de criteria valt voor het aanvragen van onderzoek, 
heeft het kind wel baat bij de hulp van de basisschool. De basisschool zal dan ondersteuning bieden 
binnen het onderwijs en heeft de mogelijkheid om aanpassingen te doen bij de toetsen. Er is dus geen 
noodzaak voor het verkrijgen van een verklaring voor (lichte) dyslexie. Op alle momenten staat het 
ouders vrij om hun kind bij een particulier bedrijf te laten screenen op dyslexie. Meer informatie over 
hoe op de school van uw kind(eren) wordt omgegaan met dyslexie vindt u in het dyslexieprotocol van 
de school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider -

Rekenspecialist -

Taalspecialist -
Master SEN en Master 
Onderwijskunde

-

Bachelor Pedagogische 
Wetenschappen

-

Dalton en ICT -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Onze school gebruikt maakt gebruik van het antipestprogramma KiVa. KiVa is een modern 
antipestprogramma. Bij de ontwikkeling van KiVa is gebruik gemaakt van de nieuwste internationale 
inzichten in pesten en ervaringen met andere antipestprogramma's. De afkorting KiVa is afgeleid van 
de Finse woorden Kiusaamisen Vastainen of Kiusaamista Vastustava (tegen pesten). Het woord 'KiVa' 
betekent ook 'leuk' of 'fijn'.

KiVa heeft drie belangrijke kenmerken:
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1. Problemen oplossen in en met de groep. Bij het tegengaan en voorkomen van pesten wordt de 
nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn 
in de klas. Leerlingen die getuige zijn van pesten leren strategieën om degene die gepest wordt te 
steunen.

2. Voorkomen en aanpakken van pesten. Het KiVa-programma bevat zowel algemene als gerichte 
maatregelen. De algemene maatregelen van het KiVa-programma zijn bedoeld voor alle 
leerlingen en gericht op het voorkomen van pesten. De gerichte maatregelen worden pas ingezet 
als daadwerkelijk gepest wordt.

3. Veelzijdigheid, praktijkgericht materiaal. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders zijn er 
concrete en gebruiksvriendelijke materialen beschikbaar. Naast een handleiding voor 
leerkrachten is er het KiVa- computerspel voor kinderen en is er online informatie voor ouders.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kivaschool.nl

Gedragscode 

Een gedragscode is een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een bepaalde sociale 
situatie. In de gedragscode van SOOOG staan concrete regels en algemene gedragslijnen 
geformuleerd. De gedragscode geldt voor personeelsleden, (hulp)ouders en leerlingen.  De 
gedragscode van SOOOG staat op de website van SOOOG en is tevens opvraagbaar bij de school.  

Veiligheidsbeleid 

De aandacht voor een veilige en ook pestvrije schoolomgeving is de laatste jaren enorm toegenomen. 
Wij vinden dit terecht. Kinderen maar ook volwassenen moeten veiligheid ervaren en beleven om zich 
zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Samen willen wij zorgen voor een goede sfeer 
en een gevoel van veiligheid waarbij het gaat om de persoonlijke groei. Samen willen wij blijven werken 
aan de veilige school waar kinderen, ouders en medewerkers recht op hebben. Onze school heeft 
veiligheidsbeleid beschreven en vastgesteld conform de aangescherpte wet- en regelgeving. De ouders 
zullen hier geregeld van op de hoogte worden gehouden. Daarnaast heeft iedere SOOOG school een 
“veiligheidscoördinator” aangewezen. Deze veiligheidscoördinator fungeert o.a. als eerste 
aanspreekpunt op het gebied van pesten. Naast het zijn van aanspreekpunt voor leerlingen en ouders 
coördineert, deze aan de school verbonden persoon, ook het anti-pestbeleid van de school. Voor vragen 
over veiligheid of opmerkingen en aanvullingen kunt u bij deze collega terecht. De school monitort 
jaarlijks de veiligheid van leerlingen met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. 
Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.  

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Het werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een wettelijke verplichting 
voor iedereen die werkt met kinderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat beschreven hoe 
een professional moet omgaan met het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door te 
werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional.  

Regeling toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen 

De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met een time- 
out maatregel, schorsing of verwijdering. Als zich echter één van bovenstaande situaties voordoet, is 
een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het 
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belang van alle partijen. De scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben 
bovenschools procedures vastgesteld, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor hen 
in desbetreffende situaties van toepassing is. Deze procedures staan beschreven in: de regeling 
toelating van leerlingen de regeling time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Beide regelingen 
liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau. U kunt beide regelingen ook downloaden via de 
site www.sooog.nl van onze stichting. De regelingen staan onder de rubriek ‘informatie’.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien en KiVa.

Het bestuur van de scholen is verplicht zorg te dragen voor veilige scholen. Sinds augustus 2015 is de 
Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor 
leerlingen op school te vergroten. De wet schrijft voor dat het bestuur moet zorgen voor 
veiligheidsbeleid. 

De school beschikt over een vertrouwenspersoon, welke bij de ouders bekend is. Daarnaast hebben wij 
een KiVa groep, die bestaat uit een coördinator en 2 leerkrachten. 

Binnen de school werken wij met de KiVa monitoring, 2x per jaar (oktober en mei) wordt de monitoring 
opgezet en afgenomen bij de leerlingen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 vullen dit zelf in.

Ook wordt er gebruikt gemaakt van de leerkrachtgedeelte in ZIEN. De leerkrachten vullen dit 2x per 
jaar in.Om de leerlingen/groepen meer in kaart te brengen, was vorig schooljaar het aandachtspunt om 
de sociaal emotionele ontwikkeling meer te betrekken bij de groepsplannen. De leerkrachten vullen nu 
ook het sociaal emotioneel/gedrag in bij de groepsplannen. Zo is er meer inzicht in de groepen m.b.t. 
de sociaal emotionele ontwikkeling naast het cognitieve gedeelte.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Scholma. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
s.scholma@sooog.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Bouman. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
s.bouman@sooog.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We vinden het een belangrijke voorwaarde dat er een goed contact is tussen de school en ouders. We 
willen ouders over het onderwijs en alles daar omheen zo goed mogelijk informeren. We gaan er vanuit 
dat goed geïnformeerde ouders, tevreden ouders zijn. 

Schriftelijke informatie komt op MijnSchool te staan. Hierin vindt u alle zaken die van belang zijn op 
schoolniveau maar ook op groepsniveau. U kunt dan denken aan een schoolgids, jaarkalender, 
nieuwsbrief etc. MijnSchool is het communicatiemiddel van onze school. Ook gebruiken we MijnSchool 
om u een spoedberichten te sturen, als een leerkracht ziek is bijvoorbeeld. U heeft als ouder alleen 
toegang tot zaken die betrekking hebben op de groep van uw kind en de algemene zaken. Ook komen 
hier foto's op te staan die tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden. U kunt MijnSchool via de 
website openen, maar ook als app op uw mobiele telefoon of tablet zetten. 

Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor iedere groep een 
informatie/kennismakingsavond. U wordt dan geïnformeerd over de zaken die gaan komen in de groep 
van uw kind. De opzet van deze avond kan per schooljaar wisselen.

Ook houden we aan het begin van het schooljaar omgekeerde oudergesprekken. Het doel van het 

Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat ouders en leerkrachten goed 
samenwerken. Goed samenwerken begint met weten wat je van elkaar mag verwachten.

Wat mogen de ouders verwachten:

• dat een leerkracht de tijd neemt voor overleg met ouders,
• dat een leerkracht open staat voor (kritische) opmerkingen van ouders,
• dat de leerkracht gemaakt afspraken vastlegt en nakomt,
• dat de leerkracht contact opneemt om het resultaat van de acties te bespreken (ook als het goed 

gaat),
• dat de leerkracht contact opneemt bij ernstige incidenten en bij tegenvallende prestaties van een 

leerling,
• dat overleggen rustig en respectvol wordt gesproken, er hoor en wederhoor plaatsvindt.

Wij verwachten van ouders dat:

• dat de schoolregels gerespecteerd worden en de gemaakte afspraken nagekomen worden,
• bij problemen de leerkracht benaderen en een afspraak maken om dit rustig te kunnen 

bespreken,
• dat er rustig en respectvol wordt gesproken, er hoor en wederhoor plaatsvindt.

Wij moeten samen (als ouders en leerkrachten) de kinderen die bagage meegeven voor het leven waarmee 
ze zich in de samenleving kunnen redden. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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gesprek is om u en uw kind beter te leren kennen. Daarnaast worden 3 keer per jaar rapportgesprekken 
gepland (vaak in november, maart en juni), om de vorderingen van uw kind te bespreken. Verder kunt u 
na schooltijd bij ons terecht indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn. De kinderen krijgen 3 keer per 
jaar een rapport mee. 

Ook worden er koffieochtenden georganiseerd door het jaar heen (zie de jaarkalender voor de data en 
tijdstippen). Deze ochtenden zijn voor alle ouders van de school, maar ook voor eventuele nieuwe 
ouders die nieuwsgierig zijn naar de school. Tijdens deze ochtend is er iemand van de directie aanwezig 
en bij mogelijkheid een IB-er, MR-lid en/of OR-lid. Zij kunnen vragen beantwoorden die spelen en bij u 
leven of iets vertellen over onderwerpen waar u als ouder graag meer over wilt weten. Ook kunt u zelf 
onderwerpen aandragen waar u het graag met elkaar over zou willen hebben. U bent altijd van harte 
welkom!

Informatie aan gescheiden ouders 

Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht om beide 
ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Dit geldt o.a. voor de 
schoolrapporten, uitslagen van Cito-toetsen, schoolonderzoeken en onderwijskundige rapporten. 
Daarnaast wordt er gelegenheid geboden om oudergesprekken te voeren en schoolactiviteiten (dit 
alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te wonen.   

Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders vervreemdt. 
Het gaat hierbij om een wederkerig belang van kind en ouder. Als een echtscheiding niet in harmonie 
plaats vindt, kunnen er problemen ontstaan. Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. 
Dit belang kan het best gewaarborgd worden als de school geen partij wordt in een mogelijk conflict.   

De school zal zich daarom neutraal opstellen en uitvoering geven aan de wet- en regelgeving ten 
aanzien van de informatieverstrekking aan ouders.   

De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over het kind of diens 
verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, de school hoeft dit dus niet uit eigen 
beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, 
maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto.   

Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich verzet 
tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen afweging over dat belang maken. 
De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot informatieverstrekking op de hoogte 
brengen. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder 
of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, 
bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is 
opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie verstrekt. 
  

Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag een school terughoudend zijn in het 
verstrekken van informatie.   

Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder ouderlijk gezag 
informatie opvraagt.   

Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking zijn: Indien een rechterlijke beschikking kan 
worden overlegd waarin het recht op informatie is beperkt; In gevallen dat de informatie in verband 

19



Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een 
verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het 
onderwerp betrokken zijn. 

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft een klachtenregeling. Deze ligt ter inzage op de 
school. De klachtenregeling is eveneens digitaal beschikbaar via de website van SOOOG 
(www.sooog.nl). Wij hechten er aan dat klachten zorgvuldig worden behandeld. Hiertoe hanteren we 
onderstaand stappenplan.   

Stappenplan bij klachten

Klachten van verschillende aard proberen we via onderstaand stappenplan op te lossen. Als u vragen 
heeft over het stappenplan of als u advies wenst over stappen die u kunt zetten, dan kunt u zich wenden 
tot de schoolcontactpersoon.

Stap 1 Oplossen op schoolniveau 

a.  Bespreken met personeelslid 

b.  Bespreken met directeur van de school U kunt in deze fase ook de schoolcontactpersoon inschakelen

Stap 2 Oplossen op bestuursniveau

1.  Contact opnemen met de interne klachtencoördinator op het bestuursbureau van SOOOG

2.  U wordt doorverwezen naar juiste orgaan voor uw klacht of er wordt door middel van bemiddeling 
naar een oplossing gezocht.

Mocht er geen gepaste oplossing gevonden worden?

Stap 3 Neem contact op met de Landelijke Klachtencommissie* 

* Het staat eenieder vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie of 
met de Commissie van Beroep. De ervaring leert echter dat men in de regel pas een klacht in 
behandeling neemt, nadat de interne procedure is verlopen.

Belangrijke adressen   

Schoolcontactpersoon (met betrekking tot de klachtenprocedure): Naam: Suzanne Bouman 
Telefoonummer:0597414277

SOOOG t.a.v. de interne klachtencoördinator 

Postbus 65 

met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt; Als de informatieverstrekking 
niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de school zwaarwegende argumenten moeten 
hanteren om informatie te weigeren. De ouder kan een dergelijke beslissing altijd laten toetsen door 
een klachtencommissie of de rechter. 
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

9670 AB  WINSCHOTEN 

Tel: 0597-453980

Bureau Vertrouwenspersonen 

Hobbemastraat 14 

8932 LB LEEUWARDEN 

Tel: 058-7440022

Onderwijsgeschillen,

t.a.v. LKC 

Postbus 85191 

3508 AD UTRECHT 

Tel: 030-2809590 

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs:

info@owinsp.nl 

vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900
-1113111 (lokaal tarief)

Privacywetgeving 

SOOOG heeft, net als alle andere bedrijven, stichtingen en verenigingen in Europa, te maken met een 
strengere privacywetgeving. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht 
gegaan op 25 mei 2018. Deze wet moet er voor zorgen dat bij het vastleggen van persoonsgegevens de 
privacy gewaarborgd is. Dat geldt dus ook voor SOOOG.  Het moet u duidelijk zijn met welk doel wij 
gegevens van u bewaren en we moeten de veiligheid van de opgeslagen data waarborgen. Al onze 
medewerkers hebben een medewerkersovereenkomst ondertekend waarin zij zorg dragen voor de 
naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en 
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Op alle persoonsgegevens rust een geheimhoudingsplicht.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

In onze MR zitten momenteel de volgende ouders:

Dhr. S. Boer

Mevr. L. Bos

Mevr. G. Begeman 

Mevr. N. Sportel (afvaardiging van de OR) 

In onze MR zitten momenteel de volgende personeelsleden:

Dhr. B. Perdok (Voorzitter)

Mevr. L. Grozema 

Mevr. A. Doddema

Mevr. W. de Boer (adviserend lid)

Mailadres: tweemastermr@gmail.com

De leden van de OR:

Mevr. H. Ruiter (Voorzitter)

Mevr. M. Harms (secr.)

Mevr. M. Bolt

Mevr. B. Schipper

Mevr. A. Zwart (Penningmeester)

Mevr. N. Sportel

We vragen deelname van ouders bij:

• Hulpouder voor de ouderraad bij diverse activiteiten
• Luizencontrole
• Ophalen van oud papier
• Hulp bij de geraniumactie
• Begeleiden bij excursies/sportdag/schoolreisjes etc.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen bij het onderwijs.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Avond4daagse

• De Run 

• Kleuterfeest

• Kerst

• Sinterklaas

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

De schoolreis/excursie/theaterbezoek worden voor iedere groep elk jaar opnieuw bekeken en eventueel 
aangepast. Hierover krijgt u elk jaar een apart bericht. Als bedragen verhoogd worden, is daar 
instemming voor nodig vanuit de MR. 

De volgende bedragen zijn vastgesteld voor schooljaar 2020/2021:

Groepen 1 & 2 - €35,-

Groepen 3 & 4 - €50,-

Groepen 5 & 6 - €55.-

Groep 7 - €100,-

Groep 8 - €120,-

De groepen 7 en 8 gaan een aantal dagen op kamp, vandaar dat deze bedragen hoger zijn.

Het bedrag dient voor 1 februari 2021 te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 
NL31RABO0306219670 t.n.v. Stichting boeit 1628 o.v.v. naam kind en groep.

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.

4.3 Schoolverzekering

Stichting SOOOG heeft collectief een verzekering voor alle scholen waaronder leerlingen, begeleiders, 
medewerkers, vrijwilligers, stagiaires etc. vallen afgesloten voor reis, bedrijfsaansprakelijkheid en 
ongevallen. Men kan een beroep doen op deze verzekering als blijkt dat men persoonlijk niet of 
onvolledig is verzekerd tegen de onopzettelijk aangebrachte schade. In de regel is men (de leerling) zelf 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan horen wij dit graag voor de 
aanvang van de lessen. Als een kind binnen een kwartier na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan 
melding is gemaakt, niet op school aanwezig is, nemen we contact met u op. We maken ons dan 
ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan-/afwezigheid van uw kind 
geregistreerd. Bij geregeld terugkerende absentie, al of niet doorgegeven, wordt contact met de 
ouders opgenomen om over dit verzuim te spreken. Als een leerling meer dan drie achtereenvolgende 
lesdagen zonder geldige reden verzuimt, moeten we dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar van 
onze gemeente. Ook kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld als we het verzuim van uw kind 
zorgwekkend vinden. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar 
wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren. Wanneer kunt u extra verlof 
aanvragen?

Luxe verzuim

Het is onmogelijk om buiten de geplande schoolvakanties en vrije dagen om u kind niet naar school te 
laten gaan zonder een gegronde reden. Het extra “vrij nemen” voor lange weekenden of het verlengen 
van een vakantie kan en mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. De school zal hier altijd melding van 
moeten maken bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en/of verzorgers een 
waarschuwing geven of proces-verbaal opmaken. 

Soms kan een uitzondering worden gemaakt: 

  

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

verzekerd. 

24

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen


Beroep ouders 

Extra verlof moet worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de 
ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 
aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. 
Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de 
gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in 
dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd.

Religieuze redenen 

Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of levensovertuiging kan verlof 
worden aangevraagd. Bij dit verlof is een mededeling voldoende van de ouder(s)/verzorger(s), minimaal 
2 dagen voorafgaand aan de vrije dag. Per verplichting wordt 1 dag vrij gegeven.  

Gewichtige omstandigheden 

Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of 
leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Als het om minder dan 10 schooldagen 
gaat, beslist de directeur van de school over het verlof. Als er voor meer dan 10 schooldagen verlof 
wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar.

• Een ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van familieleden of partners (duur in 
overleg met directie)

• Huwelijk van familie in de 1e, 2e en 3e graad (1 of 2 dagen)
• Een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
• Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente (1 dag)
• Wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan (voor de duur van de verplichting)
• Een 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum van familie in 1e en 2e graad (1 dag)
• U krijgt gezinsuitbreiding (1 dag)

Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de 
situatie waarbij extra vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van 
één van de ouders/verzorgers (zie bovenstaande - beroep ouders).

U kunt alleen verlof aanvragen bij de directie en niet bij de leerkracht. Leerkrachten mogen geen verlof 
verlenen.

Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar. Als u niet weet wie dit is, neem dan contact op met de 
afdeling Leerplicht via (070) 353 54 54.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op de Tweemaster worden twee keer per jaar de Cito LOVS-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8 
en wordt in groep 8 de centrale eindtoets van het Cito afgenomen. Ook wordt aan bhet begin van groep 
8 de Cito Entree toets afgenomen. Al deze toetsen geven de school een goed beeld van de ontwikkeling 
van de kinderen. De toetsen van Cito worden jaarlijks twee keer afgenomen en geanalyseerd. Mede op 
basis hiervan bepalen we welke aanpak en leerstof een kind nodig heeft. Daarnaast volgen wij dagelijks 
de ontwikkeling van de kinderen door o.a. observeren, nakijken en beoordelen van het gemaakte werk 
en toetsen.

Ook nemen we jaarlijks de NSCCT (een capaciteitentest) af in de groepen 4, 6 en 8. Met deze toets 
krijgen we een objectief beeld van de mogelijkheden van ieder kind. Het kan ons helpen bij de 
begeleiding en de advisering van uw kind richting het voortgezet onderwijs. De afname duurt slechts 
een uur en voor de kinderen is er geen specifieke voorbereiding nodig. De toets mag niet door de eigen 
leerkracht afgenomen. Bij ons op school doen de IB-ers dit en zijn hiervoor ook geschoold. Voor meer 
informatie over de NSCCT verwijzen wij u naar de website: https://nscct.info/

In de toetskalender wordt aangegeven welke toets-(en) wanneer worden afgenomen en in welke 
groepen. Door middel van een leerlingvolgsysteem verzamelen en registreren we regelmatig de 
leervorderingen over langere perioden. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om hun onderwijs aan 
te passen aan de vaardigheden uit de groep. Het leerlingvolgsysteem heeft dus een signaleringsfunctie. 
Deze functie komt het best uit de verf als de prestaties van de leerlingen kunnen worden afgezet tegen 
een vastgestelde norm. Voldoet de leerling niet aan de norm of denkt de leerkracht dat er bij een 
leerling meer in zit, dan zullen de prestaties verder worden geanalyseerd. Voor deze leerling moet een 
beter passend onderwijsaanbod gemaakt worden. Indien meer informatie nodig is, kan de 
groepsleerkracht in overleg met de IB-er aangeven, dat voor de leerling nader onderzoek nodig is. Een 
leerlingvolgsysteem geeft dus ook informatie over het gegeven onderwijs en kunnen we de leerstof en 
werkvormen aanpassen.

Van ieder kind worden de gegevens bijgehouden in ParnasSys. Voor de groepen 1 en 2 worden de 
leerlijnen in ParnasSys bijgehouden.Twee keer per jaar vinden er leerlingbesprekingen plaats, samen 
met de IB-er en de leerkracht. Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Dit is samen met 
de IB-er en de onder-middenbouw (groepen 1 t/m 4) en de IB-er samen met de midden-bovenbouw 
(groepen 5 t/m 8). 

Tijdens de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 8 bespreken we de resultaten met de ouders. Deze 
gesprekken vinden driemaal per jaar plaats. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds 
uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze altijd welkom. 

5.2 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 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Op o.b.s. de Tweemaster maken de leerlingen de CITO Eindtoets. De resultaten zeggen iets over de 
behaalde prestaties op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Het eindresultaten van 
alle scholen in Nederland ligt tussen 500 en 550. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 534/535. In het 
schooljaar 2019/2020 is er geen CITO Eindtoets afgenomen i.v.m. de Coronacrisis. 

In schooljaar 2018/2019 scoorden we als school een mooie voldoende.

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

Schoolscore 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.

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.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 12,5%

vmbo-k 12,5%

Ieder jaar plannen we een informatieavond voor de ouders van groep 8. Op deze informatieavond krijgt 
u o.a. informatie over de middelbare school en de procedure van verwijzing in groep 8. Bij deze 
procedure horen verschillende toetsmomenten zoals de Cito eindtoets, de NSCCT, de provinciale 
Plaatsingswijzer, maar ook de verwijsgesprekken met de leerkracht van groep 8 en voorlichting vanuit 
de middelbare school. Verder bezoekt groep 8 het "Dollard College/UBBO", een school voor voortgezet 
onderwijs. Ook is het mogelijk dat enkele leerlingen open dagen bezoeken, georganiseerd door andere 
scholen voor voortgezet onderwijs. Indien u aanvullende informatie wenst over verschillende scholen 
voor voortgezet onderwijs, dan kunt u de zgn. regiogidsen kwaliteitskaarten Voortgezet onderwijs 
opvragen. De informatie is bedoeld voor ouders van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs
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vmbo-(g)t 12,5%

vmbo-(g)t / havo 29,2%

havo 16,7%

vwo 16,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
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.

Openheid & goede sfeer

VeiligheidIeder kind is uniek

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Omdat we een goed klimaat op school belangrijk vinden en ervan uitgaan dat een prettige, veilige sfeer 
voorwaarde is voor het leren, besteden we veel aandacht aan dit onderdeel. Ouders, leerkrachten en 
kinderen streven naar een fijn klimaat binnen de school. Iedere week besteden we hier tijd aan in de 
vorm van KiVa-lessen. Aan de orde komen onderwerpen die ervoor zorgen dat we gezamenlijk streven 
naar een fijne sfeer op school en in de groepen. Tevens proberen we u op de hoogte te houden over de 
thema's waar aan gewerkt wordt via MijnSchool. Zo kunt u thuis ook met uw kind hierover praten. 

Ondanks dat we veel aandacht besteden aan het sociale component (hoe ga je om met anderen, hoe 
wil je zelf "behandelt" worden etc.) en wij pesten in geen enkel geval tolereren, kan het toch voorkomen 
dat er gepest wordt. Als dit het geval is, dan handelen we volgen ons anti-pestprotocol en zorgen we 
samen met de ouders voor een oplossing voor het pesten.

Wij zijn sinds 2015 een KiVa-school.

De school vindt het belangrijk dat de resultaten op het gebied van de sociale veiligheid wordt 
gemonitord. Vanuit de monitor worden actiepunten opgesteld op schoolniveau, groepsniveau en voor 
individuele leerlingen. Door dit op cyclische wijze te doen hebben we een goed beeld van de beleving 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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van onze leerlingen.

Op het gebied van welzijn en welbevinden van leerlingen maken alle leerkrachten gebruik van Zien. 
Daarnaast wordt voor de groepen 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de KiVa-monitoring in oktober en mei. 
Daarnaast houden we eens in de 2 jaar een tevredenheidspeiling onder de kinderen van groep 5 t/m 8 
en hun ouders. 

De combinatie van deze instrumenten zorgen voor een eerlijk en duidelijk beeld. Doelgerichte 
gesprekken met de groep en de individuele leerlingen spelen een grote rol bij het vergroten van de 
veiligheidsbeleving. Als team dragen wij samen de verantwoordelijkheid voor het welbevinden en de 
veiligheid van alle leerlingen. We maken gebruik van elkaars expertise en weten dat we bij elkaar 
terecht kunnen voor advies.

Onze vertrouwenspersoon is mevr. Bouman. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
s.bouman@sooog.nl

Onze veiligheidscoördinator/aniti-pestcoördinator is mevr. Scholma. U kunt de 
veiligheidscoördinator/aniti-pestcoördinatorbereiken via s.scholma@sooog.nl

Ons KiVa-team bestaat uit: mevr. Bouman, mevr. Dijkstra en mevr. Scholma

5.5 Kwaliteitszorg

Scholen zijn wettelijk verplicht de resultaten van hun onderwijs in de schoolgids te vermelden. De wet 
bepaalt alleen dat 'de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt en de context waarin 
de resultaten dienen worden geplaatst' moeten worden opgenomen. De wet geeft niet aan wat precies 
wordt verstaan onder 'resultaat'en 'context'. Bij de resultaten gaat het natuurlijk wel om de resultaten 
die bij de leerlingen geboekt worden en minder om andere ontwikkelingen van de school. Wij vinden 
dat je door enkel het publiceren van cijfers (bijv. d.m.v. de Cito eindresultaten van de kinderen aan het 
einde van de schoolperiode niet voldoende inzicht geeft aan de ouders van onze leerlingen over de 
kwaliteit van de school. Er vinden in een school jaar na jaar allerlei verbeteringen in de school plaats die 
buiten het zicht van de cijfertjes vallen. Bovendien zijn veel zaken niet in toetsen te meten. Werken aan 
kwaliteit is een leerproces, dit gaat verder dan het werken met standaarden, procedures en modellen. 
Getallen mogen geen op zichzelf staand doel worden. Wel willen we gezamenlijke werkprocessen 
verbeteren, die de daadwerkelijke realisatie van plannen en voornemens garanderen.

In de Wet op het Onderwijs Toezicht (WOT) is geregeld dat scholen zelf hun kwaliteit in kaart moeten 
brengen en hierover gegevens moet publiceren. In de komende jaren blijft het van belang om telkens 
weer met elkaar af te spreken wat we belangrijk vinden als kwaliteitscriteria van het onderwijs, waarbij 
het niet alleen gaat om leeropbrengsten maar ook om de gehele organisatie en zaken die hiermee van 
doen hebben. Een vorm van kwaliteitszorg die zich voltrekt tussen leraren, leerlingen en ouders. Iedere 
school heeft zowel sterke als zwakke punten. Er is altijd verbetering mogelijk. Ieder schooljaar bekijken 
we opnieuw welke zaken voor verbetering in aanmerking komen en kennen we prioriteit toe aan 

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.
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ontwikkelingen. Je kunt immers niet alles in één keer aanpakken. De volgende zaken worden 
meegenomen bij het bepalen van de inhoud van het jaarplan. 

• opbrengsten van het onderwijs (wat hebben de kinderen geleerd)
• tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en leerkrachten
• zelfevaluatie-vragenlijsten
• klassenbezoeken door directie en/of IB-er/Daltoncoördinator/IPC-trainer
• inspectieonderzoeken
• eisen vanuit de overheid

Iedere vier jaar wordt er een schoolplan geschreven. In dit schoolplan wordt de ontwikkeling van de 
school op lange termijn beschreven. De uitwerking van dit schoolplan vindt plaats in de jaarplannen. 
Aan het einde van een schooljaar leggen we verantwoording af over de resultaten middels het 
schooljaarverslag. Deze verslagen worden ook binnen de MR besproken. 
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6 Schooltijden en opvang

Na schooltijd kunnen ouders gebruik maken van de BSO bij ons op school. Tijdens vrije dagen en 
schoolvakanties kunnen ouders hier ook gebruik van maken, maar zal de locatie van de BSO op een 
andere nog nader te bepalen locatie zijn.

Natuurlijk zijn ouders vrij om van andere BSO mogelijkheden gebruik te maken, dan die wij op school 
aanbieden.  

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 06:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Dinsdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Woensdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Donderdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag: De groepen 1 & 2 zijn vrij, groep 3 tot 12:00 uur

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groep 1/2 a Maandag

Gymnastiek Groep 1/2 b Maandag

Gymnastiek Groep 3 Maandag & Dinsdag

Gymnastiek Groep 4 Maandag & Dinsdag

Gymnastiek Groep 5 Dinsdag & Donderdag

Gymnastiek Groep 6 Dinsdag & Donderdag

Gymnastiek Groep 7 Dinsdag & Donderdag

Gymnastiek Groep 8 a Donderdag & Vrijdag

31



Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders en KiWi, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KiWi (BSO de Tuimelaars), in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Bij ons op school zijn er mogelijkheden voor VSO (Voorschoolse-opvang). Op dit moment zitten we in 
een overgangsfase. Tot de Herfstvakantie kunnen ouders gebruik maken van de opvang bij onze 
vertrouwende ouder die dit altijd regelt (vanaf 7:30 uur), maar ouders kunnen ook in deze periode 
gebruik maken van KiWi (vanaf 6:30 uur). Na de Herfstvakantie zijn er alleen nog VSO mogelijkheden 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Gymnastiek Groep 8 b Dinsdag & Vrijdag

Op maandagochtend, donderdagochtend en vrijdagmiddag, beschikt de school over een vakdocent 
Gymnastiek. De school beschikt over een grote gymnastiekzaal en bij mooi weer is het eenvoudig om 
buiten op het veld bij de school te gymmen. 

Ook de kleuters krijgen 1 x in de week bij ons les van de vakdocent. Echter zijn er natuurlijk meer 
beweegmomenten voor de kleuters van alleen op de maandag. De uren die hier weergegeven staan, 
zijn dus ook alleen de uren van de vakdocent. De kinderen van de groepen 1 & 2 hebben dagelijks een 
spelmoment. Bij goed weer spelen ze buiten, bij slecht weer gaan ze naar het speellokaal van de school.

Gym benodigdheden:

Groepen 1 & 2:

Het dragen van gymschoenen/slofjes is verplicht. Wilt u gymschoenen/slofjes aanschaffen die de 
kinderen zelf aan- en uit kunnen trekken (dus zonder veters). Wilt u de schoenen/slofjes ook voorzien 
van naam. De schoenen/slofjes houden we op school in een bak. 

Groepen 3 t/m 8:

Gymkleding én gymschoenen, die niet buiten zijn gebruikt! Bij gym mogen de kinderen geen sieraden 
dragen i.v.m. veiligheid; ze kunnen deze dus het beste thuis laten op de dagen dat ze gym hebben. Wilt 
u, als uw kind niet mag gymmen een briefje meegeven? 

Als kinderen gymschoenen dragen, mogen dit geen schoenen zijn met zwarte zolen!
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 28 februari 2021

Tweede Paasdag 05 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 12 juli 2021 22 augustus 2021

op onze school mogelijk via KiWi https://www.kinderopvangwinschoten.nl/  

Sinds de hele Corona periode is er een tijdelijke nood-BSO bij ons op school gevestigd in samenwerking 
met KiWi. We zijn druk bezig om dit na de zomervakantie (2020) te mogen voortzetten binnen de 
school als "gewone" BSO (BSO de Tuimelaars). De geluiden zijn erg positief, dus we hebben goede hoop 
dat dit ook gaat lukken. 

Verder zijn we aan het onderzoeken of we ook een Peuterspeelzaal en/of de opvang van 0-4 jaar bij ons 
in het gebouw kunnen gaan realiseren. 
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