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Voorwoord 
 
Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook 
achtergronden van ons onderwijs en de manier waarop wij werken. De gids geeft inzicht over wat er 
speelt op school en wat u en uw kind(eren) kunnen verwachten. 
 
Openbare basisschool Bonnen, kortweg de Bonnerschool genoemd, bestaat al sinds 1923 en is gebouwd 
op een eeuwenoude boerenplaats in het voormalig dorp Bonnen. De school is rijk aan tradities en diep 
geworteld in de gemeenschap van Gieten. Naast de geborgenheid, de rust en de tradities, werkt de school 
breed aan vernieuwing, zoals bijvoorbeeld de digitale schoolborden die in elk klaslokaal hangen en het 
gebruik van i-pads. Voor de school is het belangrijk de balans tussen traditie en vernieuwing te 
handhaven: een moderne school met behoud van identiteit.  
 
De basisschool vormt de start van een lange schoolloopbaan. Met elkaar zorgen leerkrachten, ouders en 
kinderen ervoor dat deze periode zo voorspoedig en plezierig mogelijk verloopt. 
Ons eerste streven is het kind een veilige plek te bieden. Een plaats waar het anderen kan ontmoeten en 
zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Daarnaast streven we ernaar dat het kind die kennis, inzichten en 
vaardigheden verwerft, die het nodig heeft voor een goed vervolg na de basisschool.  
 
Scholen verschillen van elkaar in de manier van werken, in de sfeer en in wat de leerlingen er leren. 
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt het kiezen voor ouders/verzorgers niet eenvoudig. 
De Bonnerschool heeft deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor 
uw kind. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. 
Voor die ouders geeft de gids een compleet beeld van wat onze school voor uw kind kan betekenen.  
 
Hopelijk leest u onze schoolgids met plezier en geeft deze u voldoende informatie. Voor specifieke details, 
andere gegevens en suggesties betreffende de inhoud van de gids kunt u op school terecht. U bent van 
harte welkom.  
 
 
Team openbare basisschool Bonnen 
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1 De schoo                        1 De school 
 
 
1.1 De Bonnerschool 
 
De Bonnerschool ontleent haar naam aan haar ligging midden in het oude dorp Bonnen, omringd door 
prachtige oude bomen. De school, gebouwd op een eeuwenoude boerenplaats, werd in 1923 in gebruik 
genomen.  Het prachtige oude schoolgebouw  ademt een sfeer van rust en geborgenheid. Naast het 
hoofdgebouw bevindt zich een klein semipermanent onderkomen. Om de school zijn meerdere 
speelpleinen gerealiseerd om kleutergroepen, onderbouw en bovenbouw ruime speelmogelijkheden te 
bieden. Aan de straatkant valt het prachtige hunebed direct op, dat tezamen met ouders is gebouwd.  
Op 1 oktober 2018 telt onze school 121 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen. De 
gemiddelde groepsgrootte bedraagt 22 leerlingen. We streven ernaar de groepen niet groter te laten 
worden dan 32 leerlingen. Veel kinderen komen uit de directe omgeving van de school, maar ook uit 
andere delen van Gieten betrekt de school haar leerlingen.  
 
Het team van de Bonnerschool, ondersteund door de ouderraad, medezeggenschapsraad, immer 
behulpzame buren, oversteekbrigadiers, leesmoeders, oud papier-ouders, heen-en-weerrij-ouders, 
hunebedbouwers, schoonmakers, schoolarts, logopedist, onderwijsambtenaren, stichting-bestuurders, 
schooladvies- en begeleidingsdienst, Europa-consulent, inspecteur en gedeputeerde, allemaal – en nog 
meer – werken ze actief mee aan het welbevinden van de leerlingen van onze school.  
Een haast eindeloze opsomming van activiteiten kenmerkt de Bonnerschool. Rust, sfeer en toch een 
zekere dynamiek bepalen de identiteit van deze school. Excursies, sport- en speldagen, schoolfeesten, 
schoolreizen, sportteams voor voetbal, handbal of zwemwedstrijden, de Floralia en bijzondere 
gelegenheden zoals Sint-Maarten, Sinterklaas, speciale ouderavonden en het afscheid van groep 8 maken 
de school tot wat ze is:  
                                           een unieke school in een bijzonder dorp. 
 
Naam:  Openbare Basisschool Bonnen 
Adres:  Bonnerschool 
  Bonnen 29, Gieten 
Postadres: Postbus 4 
  9460 AA Gieten 
Telefoon: 0592-262158 
E-mail:  bonnen@primah.org 
Internet: www.bonnerschool.nl 
Directie: Freddie van Dijk (directeur) 
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1.2 Bestuur en directie van Stichting PrimAH 
 
Sinds 1 januari 2010 is het bevoegd gezag van onze school Stichting PrimaH. De Stichting vormt het 
bestuur van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. De naam PrimAH staat voor 
Primair onderwijs Aa en Hunze. 
 
Toelichting logo (zie voorpagina schoolgids): 
De kinderhand en de hand van de volwassene vormen samen een hartje. Het donkerroze staat voor 
leidinggevende en organisatorische kwaliteiten en is energiek, daadkrachtig en gemotiveerd. Het 
frisgroen staat voor toekomstgericht, groei en leven, een nieuw vreugdevol begin.  
 
Aan elke school hangt een bord om kenbaar te maken dat we deel uitmaken van deze stichting. 
 
Stichting PrimAH 
Postbus 35 
9460 AA Gieten 
Telefoon 0592-333800 
info@primah.org 
www.primah.org 
 
Het bezoekadres is: 
Spiekersteeg 1 
9461 BH Gieten 
 
College van Bestuur: Saakje Berkenbosch 
 
Raad van Toezicht: Fons Disch voorzitter 
   Karin Weening   
     Albert Noord   
   Heleen Kamphuijs      
   Bob Bergsma 
 
 
1.3 De leerlingen  
 
De wet basisonderwijs geeft ouders de mogelijkheid zelf een school te kiezen. Er bestaan geen 
schoolgrenzen in de gemeente Aa en Hunze.  
Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, ontvangt de vorige 
school van ons een bericht van inschrijving. Wij vragen dan gegevens over de resultaten en vorderingen 
van de vorige school. Zo kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan het niveau van de 
nieuwe leerling. 
Op 3 september 2018, de eerste schooldag van 't schooljaar 2018-2019, start onze school met 121                    
leerlingen, verdeeld over 5 groepen. 
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1.4 Het gebouw   
 
De Bonnerschool heeft in het hoofdgebouw de beschikking over 7 lokalen, een speellokaal en een 
gemeenschapsruimte/mediatheek. De laatste twee kunnen door middel van een schuifwand tot één 
ruimte worden gemaakt voor onder andere feesten, ouderavonden en bijeenkomsten. Groep 1 heeft een 
verrijdbaar touchscreen, de groepen 2 t/m 8 zijn voorzien van een digitaal schoolbord en drie computers.  
De gemeenschappelijke ruimte is ingericht voor een aantal computers en de mediatheek. De orthotheek 
bevindt zich in de gang bij de kopieermachine.  Overige ruimtes zijn de personeelskamer en de 
directiekamer. Naast het hoofdgebouw biedt een semipermanent gebouw extra ruimte voor een groep, 
een zorgkantoor en overblijfruimte. 
Het schoolplein is speels ingedeeld en biedt de verschillende groepen ruime speelmogelijkheden. Het 
plein waar de groepen 1 en 2 buitenspel hebben, is omringd door een  hekwerk. Het voorplein is in 2011 
omgebouwd tot een verkeersplein. De groepen 3 t/m 8 spelen op het gehele terrein. 
Op het schoolterrein bevinden zich meerdere fietsenstallingen voor onder- en bovenbouw, waarbij de 
fietsenstalling  voor de groepen 1 t/m 3 zich het dichtst bij het kleuterplein bevindt.   
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 2 Identiteit van de school 
 
Het onderwijs op onze school wordt bepaald door drie uitgangspunten. In de eerste plaats zijn wij 
basisschool en moeten we dus aan de wet voor het basisonderwijs voldoen. In de tweede plaats zijn wij 
een openbare school en dat zorgt voor specifieke uitgangspunten. En in de derde plaats is de aanpak van 
de school door de jaren heen bepalend geweest voor onze visie en missie. De ontwikkelingen voor de 
toekomst vinden hierin hun oorsprong.    
 
 
2.1 Basisonderwijs  
 
Volgens de wet moeten we als school aan de volgende beschrijvingen voldoen: 
de school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar; 
de school is zo georganiseerd, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende 
jaren de school kunnen doorlopen; 
de school is zo georganiseerd, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen; 
de school gaat er vanuit, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. 
de school heeft een belangrijke functie te vervullen in het bij de leerlingen kweken van begrip voor 
culturele minderheden en hen inzicht te laten krijgen in levensomstandigheden, sociale en culturele 
achtergronden; 
de school draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de 
betekenis van de verscheidenheid van die waarden; 
de school geeft onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
 
 
2.2 Openbaar onderwijs 
 
Onze school behoort tot Stichting PrimAH, waaronder de openbare scholen in de gemeente Aa en Hunze 
vallen. Dit betekent, dat op grond van de Wet Basisonderwijs artikel 29: 
- we aandacht  hebben voor de levensbeschouwing en maatschappelijke waarden zoals die           
  leven in Nederland met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die            
  waarden; 
- we als school toegankelijk zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of     
   levensbeschouwing; 
- we onderwijs geven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
 
 
 

http://www.bonnerschool.nl/
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2.3 Visie en missie  
 
De OBS Bonnen is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, 
culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Het is belangrijk dat kinderen ongeacht hun afkomst, 
sekse, geloof en handicap tot zelfstandige mensen kunnen opgroeien. 
Wij houden rekening met omstandigheden, mogelijkheden en levensbeschouwelijke en/of godsdienstige 
overtuiging van ieder gezinsmilieu.  
Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd.  
De Bonnerschool staat voor openbaar onderwijs, waarin kinderen zich binnen een veilige omgeving en 
met respect voor iedereen op een voor hun zo optimaal mogelijke wijze kunnen ontplooien.  
De Bonnerschool gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof gedifferentieerd wordt 
aangeboden, passend bij de ontwikkeling van het kind en waarbij de school de ouders nadrukkelijk wil 
betrekken bij het schoolse gebeuren. 
We willen de school zo inrichten dat een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen wordt 
bewerkstelligd. Dit geldt voor alle aspecten: de verstandelijke, emotionele, sociale, motorische en 
creatieve ontwikkeling. Samen met de ouders leveren we een bijdrage aan het functioneren van elk kind 
op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de geaardheid van de kinderen, verschil in 
ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.  
Door het leerlingvolgsysteem zijn kinderen vanaf dag één goed in beeld voor wat betreft hun 
ontwikkeling. Vanaf de Pravoo observatielijsten t/m de centrale eindtoets basisonderwijs wordt de 
ontwikkeling met regelmaat getoetst. Daar waar nodig wordt er tussentijds ingegrepen. Aan het eind van 
de basisschooltijd ligt er een advies richting het voortgezet onderwijs. 
Na het bezoeken van de O.B.S. Bonnen gaan de kinderen van de Bonnerschool naar een vorm van 
voortgezet onderwijs. In de tijd, die ze op de basisschool, maar ook daarbuiten, hebben doorgebracht zijn 
ze uitgegroeid tot 12-jarigen. Naast het cognitieve spreken ze ook op het gebied van creativiteit, 
zelfstandigheid en sociaal emotioneel hun woordje mee. Tevens kennen ze hun weg in het land van de 
informatie- en communicatie technologie (ict). 
Elk leerlingdossier is gevuld met die (toets)gegevens, die de school gebruikt om met regelmaat de stand 
van zaken van elk kind inzichtelijk te maken en te houden. Dit is voor informatie-uitwisseling met de 
ouders een goede leiddraad. 
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 3 Organisatie van het onderwijs 
 
3.1 Jaargroepen 
 
Onze school bestaat uit 8 jaarklassen. 
- Onderbouw:  groepen 1 t/m 4 
- Middenbouw  groepen 5 en 6 
- Bovenbouw  groepen 7 en 8 
 
 
3.2 Groepsgrootte  
 
De grootste instroom van leerlingen vindt plaats in groep 1. Doordat O.B.S. Bonnen de groepen 1 en 2 
naar leeftijd indeelt, vormt de groep direct vanaf het begin een vaste basis waarmee ze de gehele 
basisschool zullen doorlopen. Dit creëert rust voor de jongste kinderen. 
 
Omdat een school altijd een instroom van leerlingen kent, volgt hier de prognose van het aantal 
leerlingen in de verschillende groepen aan het begin van het schooljaar 2018/2019. 
 
Groep 1   9 leerlingen 
Groep 2 15 leerlingen 
Groep 3 13 leerlingen 
Groep 4 15 leerlingen 
Groep 5 18 leerlingen 
Groep 6 18 leerlingen 
Groep 7 23 leerlingen 
Groep 8 10 leerlingen 
 
We starten dit schooljaar met 5 groepen. 
De combinaties zijn groep 1,2 en groep 3,4 en groep 7,8. In groep 3,4 wordt elke morgen een onderwijs-
assistent ingezet en groep 7,8 wordt op dinsdag en woensdag gesplitst.  
 
Ieder jaar wordt opnieuw bekeken hoe de groepsindeling van de school het beste gemaakt kan worden, 
zodat de leerlingen zo optimaal mogelijk begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling. 
Geprobeerd wordt om twee weken voor de zomervakantie de formatie en de groepsindeling voor het 
nieuwe schooljaar aan de ouders/verzorgers bekend te maken.  
 
 
 
 
 
 

http://www.bonnerschool.nl/
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3.3 Extra mogelijkheden voor hulp 
 
Werken met kinderen betekent dat we de onderlinge verschillen accepteren en weten hiermee om te 
gaan. We begeleiden elk kind zo optimaal mogelijk en daarbij is het van belang dat we extra zorg en 
aandacht hebben voor die kinderen die dreigen buiten de boot te vallen. Kinderen die problemen 
ondervinden moeten geholpen worden, hetzij door de groepsleerkracht, hetzij door een interne of 
externe specialist, die geschoold is in het omgaan met en het signaleren van leerachterstanden. 
 
Binnen de school is juf Esther Wietzes de interne zorgcoördinator leerlingenzorg. Zij bewaakt en begeleidt 
de zorgverbreding binnen de school.  
 
 
3.4 De lesuren 
 
Groep 1 en 2  voormiddag  namiddag 
 
Maandag  8.30 – 12.00 uur vrij 
Dinsdag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Woensdag  8.30 – 12.30 uur vrij 
Donderdag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Vrijdag   8.30 – 12.00 uur vrij 
 
Groep 3 en 4 
 
Maandag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Dinsdag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Woensdag  8.30 – 12.30 uur vrij  
Donderdag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Vrijdag   8.30 – 12.00 uur vrij 
 
Groep 5 t/m 8 
 
Maandag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Dinsdag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Woensdag  8.30 – 12.30 uur vrij  
Donderdag  8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Vrijdag   8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
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3.5 Het lesrooster 
 
De doelstellingen van ons onderwijs en de manier waarop wij deze doelstellingen proberen te realiseren 
zijn vastgelegd in het schooljaarplan. 
Elke klas werkt met een lesrooster. Hierin wordt omschreven welke activiteiten met de leerlingen worden 
ondernomen. 
Op onze school wordt lesgegeven in de volgende vakken: 
 
 zintuiglijke en lichamelijke oefening 
 Nederlandse taal:      .taal 

.schrijven 

.lezen         
 Engelse taal 
 rekenen en wiskunde 
 kennisgebieden:        .aardrijkskunde 

.geschiedenis 

.natuuronderwijs 

.maatschappelijke verhoudingen 

.geestelijke stromingen 

.wereld oriëntatie 
  expressie activiteiten: .bevordering van het taalgebruik, 
     tekenen, muziek, handvaardigheid,     
      spel en beweging, expressie      
         
 bevordering van sociale redzaamheid en gezond gedrag 
 verkeer 
 godsdienstonderwijs c.q. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (humanisme) 
 computerlessen 
 
 
3.6 Vak- en vormingsgebieden groep 1 en 2 
 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Daarom is de aanpak in de groepen 1 en 2 een andere dan die 
in de volgende groepen. Er wordt veel gewerkt vanuit de ontwikkeling en ervaringen van de kleuters. We 
spelen daarop in door te zorgen dat er materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. De kring is het 
startpunt voor allerlei activiteiten. We praten veel met kinderen over verschillende onderwerpen, zodat 
ze veel woorden leren en goed leren spreken en luisteren. Dat is belangrijk voor het latere lees- en 
taalonderwijs. Er wordt gewerkt met de methode “Kleuterplein”. 
Veel wordt er gewerkt vanuit een bepaald thema. Binnen dit thema komen allerlei vormingsgebieden aan 
de orde. 
Voor het bewegingsonderwijs gebruiken de groepen 1 en 2 het speellokaal. Als het weer het toelaat 
spelen de kinderen buiten. Voor de lessen in het speellokaal hebben de kinderen wel gymschoentjes 
nodig. 
In groep 2 wordt begonnen met het  voorbereidend lezen, schrijven en rekenen  wat aansluit bij- en 
wordt voortgezet vanaf groep 3. Aan het eind van groep 2 wordt in overleg met de ouders besproken of 
de ontwikkeling van het kind ver genoeg is om te kunnen beginnen aan groep 3. 
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3.7 Vak- en vormingsgebieden groep 3 t/m 8 
 
- Lezen 
In groep 3 werken wij met de nieuwste  methode "Veilig Leren Lezen". In verhaalvorm worden de 
kinderen woorden en letters aangeleerd. Hierbij wordt tevens een computerprogramma gebruikt dat bij 
de methode hoort. Dit aanvankelijke leesproces gaat over in technisch lezen. Vanaf groep 4 krijgt het 
begrijpend lezen, studerend lezen,, technisch lezen een steeds zwaarder accent.  
 
- Schrijven 
In groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode “Pennenstreken”.  
 
- Taal 
Vanaf groep 4 wordt de taalmethode "Taal op maat" en de spellingsmethode “Spelling op maat” gebruikt. 
Deze methode besteedt aandacht aan allerlei taalaspecten zoals: taalvaardigheid, stellen, spelling, 
grammatica, spreken en taalgebruik. Naast de methode worden er taalspelletjes en taaloefeningen als 
extra stof gebruikt.  
 
- Rekenen 
Naast het gewone cijferwerk als, optellen, aftrekken, delen, tafels, enz. is  
het belangrijk dat kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische 
problemen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. We noemen dit 
realistisch rekenen. Ook leren ze tabellen en grafieken te lezen en op te 
stellen van de gegevens die ze hebben verzameld. Het vinden van eigen 
oplossingsmethoden is belangrijk. In onze school wordt daarvoor de 
methode "Wereld In Getallen” gebruikt. 
Evenals bij het taalonderwijs wordt er regelmatig extra stof aangeboden.  
 
- Wereld oriënterende vakken 
Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs wordt in de hogere groepen 
voornamelijk met de volgende methodes gewerkt:  "Wijzer door de wereld"  voor aardrijkskunde, "Wijzer 
door de tijd" voor geschiedenis en voor het natuuronderwijs is dit "Wijzer door de natuur en techniek". 
In de  groepen 1 en 2 wordt er meer aangesloten bij de belevingswereld van het kind; vanuit een bepaald 
thema worden er dan allerlei zaken behandeld. Hiervoor wordt de methode “Kleuterplein” gebruikt. 
 
- Verkeer 
Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methode “Wijzer door het verkeer” in alle groepen. In de 
groepen 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van “Op voeten en fietsen”, terwijl de groepen 7 en 8 de 
“Jeugdverkeerskrant” gebruiken. De kinderen van groep 8 nemen jaarlijks deel aan het verkeersexamen.  
Verder houden we ons bezig met het verkeersproject “Drents Verkeers VeiligheidsLabel”. Dit Label 
hebben we in 2006 als eerste school in Aa en Hunze ontvangen en is in 2015 met drie jaar verlengd. 
 
 - Engels 
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen Engels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode  
"Real English let’s do it". Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht om de leerlingen in staat te 
stellen eenvoudig praktisch toepasbaar Engels als communicatiemiddel te gebruiken. Vaak wordt gebruik 
gemaakt van liedjes en gesprekjes. 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/basisschoolbeerzel/images/links/Rekenen.jpg&imgrefurl=http://users.skynet.be/basisschoolbeerzel/links.html&h=369&w=473&sz=22&hl=nl&start=1&tbnid=RCXwudSnw9ei7M:&tbnh=101&tbnw=129&prev=/images?q%3Drekenen%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_nl%26newwindow%3D1%26sa%3DN
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- Expressie 
Vooral in de lagere groepen worden de creatieve momenten verweven in het onderwijs. In de hogere 
groepen staat een deel van de vrijdagmiddag hiervoor gepland.  
 
- Godsdienst en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 
In groep 7,8 wordt hier wekelijks een lesuur aan besteed. Ouders en kinderen kunnen hier vrijwillig voor 
kiezen. 
Het godsdienstonderwijs wordt gegeven onder auspiciën van het dienstencentrum hvo en gvo. Het doel 
van de godsdienstlessen is kinderen inzicht te geven in de brede wereld van het geloven. 
Het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven onder auspiciën van het dienstencentrum 
hvo en gvo. 
 
- Bewegingsonderwijs/gymnastiek 
Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymnastiek in de sportzaal "De Wendeling". Dit gebeurt twee keer per 
week. Goed passende gymkleding (turnpakje of broekje en shirt) en gymschoenen zijn vereist. 
De groepen 3 t/m 5 gaan te voet naar de gymzaal. De kinderen van groep 6 en 7,8 gaan op de fiets. 
Een  gym-uur per groep  wordt gegeven door de vakleerkracht gymnastiek dhr. Gerard Booij. 
 
Het gymrooster voor dit schooljaar is als volgt: 
 
Groep 3,4: maandagmorgen, donderdagmorgen. 
Groep 5: maandagmorgen, donderdagmorgen. 
Groep 6: maandagmorgen, donderdagmorgen. 
Groep 7,8: maandagmorgen, donderdagmorgen. 
 
 
3.8 Cultuurmenu 
 
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele 
voorstellingen, museumbezoek, schrijversbezoek en kunst-educatieve projecten in de disciplines 
beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen 
gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan 
erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 
 
Waarom het Cultuurmenu? 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- 
en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig 
aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw kind een andere thema centraal. 
 
De praktijk 
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar 
kunst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving. 
De projecten sluiten dit jaar aan bij de Kinderboekenweek, het thema bouwen, het Grolloo Bluesmuseum 
en het vak verkeer.  
Het Cultuurmenu wordt georganiseerd door het ICO Centrum voor kunst & cultuur en Kunst & Cultuur. De 
bibliotheek zorgt voor een boekenpakket.  
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Indeling Bouw discipline Kunstontmoeting Kunstles Aansluiting bij 

Groep 1,2  Erfgoed Het nieuwe oude 
huis 

Dans Thema Bouwen 

Groep 3,4 Theater Wat is er mis met 
mijn vis? 

Theater Kinderboekenweek 

Groep 5,6 Muziek Kidsblues Muziek Bluesmuseum Grolloo 

 
Groep 7,8 

Media Geen Moviemakers Verkeer 

 
 
Het nieuwe oude huis is een erfgoedproject met lessen over huizen en verhuizen. Kinderen gaan op 
onderzoek uit in hun eigen omgeving en bouwen en ontwerpen zelf een huis. Ook de danslessen haken in 
op dit thema.  
De theatervoorstelling Wat is er mis met mijn vis? is van Stichting Krijt. Het gaat over een verliefde 
buurman die op de vis van de buurvrouw mag passen. Het thema van de Kinderboekenweek ‘vriendschap’ 
beleven ze op een bijzondere manier, ook door zelf te spelen.  
Kidsblues is een lespakket dat kinderen kennis laat maken met bluesmuziek, geïnitieerd door het Grolloo 
Bluesmuseum. De kinderen zien een voorstelling van Big Bo en krijgen gitaarles.  
Moviemakers is een serie lessen waarbij de kinderen zelf en storyboard en film maken. Ze gaan aan de 
slag met verkeersfilmpjes: wat is goed en fout in het verkeer?  
De erfgoedprojecten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, ‘Uitnodiging van de kerkuil’, Geessie en Geert, 
Rondom het onderduikershol van Anloo, Levend Boermarkebord.  
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 4 De zorg voor onze kinderen 
 
4.1 Plaatsing  nieuwe  leerlingen  
 
Als uw kind bijna vier jaar is moet u een schoolkeuze maken. Graag zijn we bereid om u daarin te 
begeleiden. U kunt informatiemateriaal over onze school opvragen, u kunt met de kinderen de school 
bezoeken, kennis maken met de leerkrachten en het gebouw. Ook is er dan volop gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Contact hierover kunt u opnemen met de schoolleiding. De regels voor aanmelden, 
toelaten, schorsen en verwijderen staan beschreven in een protocol, dat door de Stichting PrimAH wordt 
gehanteerd. 
Voordat uw kind elke dag naar school gaat mag het kind een paar keer (5 data) meedraaien om een 
beetje te wennen. In overleg met de juf van de instroomgroep kunt u daar afspraken over maken. 
 
 
4.1.1  Leerplicht 
 
Uw kind gaat naar het Basisonderwijs: 
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. 
Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in de Leerplichtwet. Om ervoor te 
zorgen dat deze Leerplichtwet ook wordt nageleefd, is het College van Burgemeester en Wethouders met 
het toezicht op de naleving belast. Zij hebben hiervoor een of meerdere leerplichtambtenaren aangesteld. 
 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is 
geworden. Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan weliswaar niet 
leerplichtig, maar u wordt geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor leerplichtige leerlingen. 
 
Verantwoordelijkheid:                                                                                                                                                                              
Als ouder/verzorger/voogd, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school of instelling staat 
ingeschreven. 
U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster bezoekt. 
Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen verantwoordelijk voor het schoolbezoek 
van uw kind. Uw kind is dat zelf ook. 
 
Niet naar school: 
Uw kind hoeft niet naar school wanneer hij/zij ziek is. U moet dan wel altijd de ziekte melden aan de 
directeur van de school. Bij twijfel of uw kind echt ziek is, kan de school/leerplichtambtenaar een 
onderzoek instellen en een onafhankelijke arts inschakelen. 
 
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis. 
De directeur van de school beslist over verlofaanvragen tot 10 dagen. Daarboven beslist de 
leerplichtambtenaar. Verlof wordt niet toegestaan voor bijvoorbeeld: een lang weekend weg, een 
scouting- of sportkamp, familiebezoek in het buitenland. Een verlofaanvraag moet u 8 weken van te voren 
schriftelijk bij de directeur van de school indienen. Het is mogelijk dat u bewijsstukken moet laten zien. De 
directeur van de school moet u de beslissing op uw aanvraag schriftelijk meedelen.  
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Wanneer u verlof aanvraagt en dit wordt  afgewezen, dan moet u zich hieraan houden. Doet u dit niet, 
dan riskeert u daarmee rechtsvervolging. 
 
Vakantie buiten de schoolvakantie wordt bij hoge uitzondering toegestaan wanneer u werk heeft 
waardoor u beslist niet weg kunt tijdens één van de schoolvakanties en wanneer u kunt aantonen dat u 
het grootste deel van uw inkomen verwerft in deze periode. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
recreatiesector.  Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee weken na de zomervakantie 
 
Schoolverzuim: 
Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is op school, dan moet de school dit melden aan de 
leerplichtambtenaar. Ook geldt meldingsplicht,  wanneer uw kind 16 uur in 4 weken afwezig is. Te laat op 
school komen is ook ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar zal een onderzoek starten naar 
de oorzaak van het verzuim en u uitnodigen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal samen met u, 
uw kind, de school en eventuele hulpverlening een oplossing zoeken. 
 
U overtreedt de wet wanneer uw kind wegblijft van school zonder goede reden of wanneer u niet mee 
werkt aan een oplossing om het schoolverzuim te beëindigen. De leerplichtambtenaar neemt dan 
maatregelen en zal, indien nodig, proces verbaal opmaken zodat u voor de rechter moet verschijnen.  
Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar 
van uw gemeente: 
Aa en Hunze:   leerplicht@aaenhunze.nl   0592-267741 
 
 
4.1.2   Toptalenten sport en cultuur 
 
Sport en cultuur nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Op hoog niveau presteren als 
toptalent op het gebied van sport en cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Hierdoor kan 
het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de 
school, in overleg met ouders en leerling, een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet 
verwezenlijken. 
Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de 
wet ons biedt. Wij stellen de volgende voorwaarden aan dit beleid: 
 

 Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die op het 
hoogste (inter)nationale niveau presteren en, in geval van topsport, benoemd zijn en bekend zijn 
bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een leerling op het hoogste niveau 
(concoursen bij muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen bij acteren) moet presteren en dat 
het niet mag gaan om een commercieel optreden (denk aan commercials). 

 Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling bij de 
school. In de vrijstelling worden de momenten en/of data van afwezigheid vermeld. 

 In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen 
aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale kampioenschappen/concoursen of 
trainingen daarvoor. 

 Bij de aanvraag dienen, in geval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de toegekende 
status of de aanmelding bij het Olympisch Netwerk te worden toegevoegd. 

 Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in 
voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen. 

mailto:leerplicht@aaenhunze.nl
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 In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven hoe de 
leerling lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. 
Uitgangspunt dient te zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein 
achter gaat lopen. 

 
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties 
achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt. 
 
 
4.1.3 Persoonsgebonden nummer 
 
Sedert 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe leerlingen naar het 
burgerservicenummer, voorheen sofinummer, van het in te schrijven kind te vragen. Voor het onderwijs 
heet het unieke nummer per leerling 'PersoonsGebonden Nummer' (PGN). Voor het PGN wordt in bijna 
alle gevallen het oude sofinummer gebruikt. De term sofinummer is vervallen en vervangen door 
'Burgerservicenummer'. Als een leerling geen burgerservicenummer, voorheen sofinummer heeft, wordt 
aan deze leerling een vervangend nummer toegekend. Dat vervangend nummer heet het 
onderwijsnummer. De opgave moet gebeuren aan de hand van een origineel document van de 
belastingdienst waarop vermeld:  
     -  het burgerservicenummer van het kind 
     -  de volledige namen van het kind  
De school ontvangt van de ouder een kopie van deze opgave. De namen zoals die vermeld staan op de 
opgave van de belastingdienst, moeten worden opgenomen in de leerlingenadministratie, evenals het 
burgerservicenummer.  
 
 
4.2 Leerlingvolgsysteem 
 
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig bijgehouden. Uw kind krijgt daarom zijn eigen dossier. Bij 
de toelating wordt hiermee al een start gemaakt. Het intakegesprek, de inschrijfformulieren en later de 
gegevens van het leerlingvolgsysteem, eventuele handelingsplannen, eventuele onderzoeken, verslagen 
en andere van belang zijnde gegevens worden opgenomen in het dossier van iedere leerling. Met behulp 
van het leerling-dossier is in de tijd na te gaan hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en is de 
informatieoverdracht naar ouders, collega’s en andere betrokkenen op verantwoorde wijze mogelijk. In 
het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) gaan wij zorgvuldig om met de 
leerlingdossiers. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in een in het Informatiebeveiligings- en 
privacybeleid van Stichting PrimAH. Dit beleid vindt u op de website www.primah.org 
  
 
Om de zorg voor alle leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven moeten we informatie hebben over de 
leerlingen. In de groepen 1 en 2 wordt via observaties tijdens kringgesprek, werk-les, bewegingsonderwijs 
in verschillende situaties een beeld verkregen. Ook komt er informatie uit het voorschoolse traject en uit 
het ingevulde intake-formulier. In groep 1 en 2 worden de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor 
kleuters van het C.I.T.O. afgenomen. Systematische aandacht en zorg wordt er gegeven aan de hand van 
het Beredeneerd Aanbod. 
Vanaf groep 3 worden, naast de informatie van de leerkracht, methodische en niet-methodische toetsen 
van C.I.T.O gebruikt om de onderwijsbehoefte te signaleren. 
Deze gegevens komen in een individuele map van de leerling.  
Naast de prestaties van het kind vormt de sociaal- emotionele kant van de leerling ook een belangrijk 
aspect. Via scol wordt de administratie twee keer per jaar ingevoerd. 

http://www.primah.org/
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Indien observatie en/of toets-gegevens hiertoe aanleiding geven, wordt een leerling in de leerling-
bespreking gebracht. Eén keer in de zes weken wordt een personeelsvergadering aan leerlingbespreking 
besteed. 
 
 
4.3 Speciale zorg 
 
Vanzelfsprekend hoopt elke ouder en leerkracht dat een kind "goed kan meekomen op school". Maar het 
kan gebeuren dat het moeilijk gaat met uw zoon of dochter op school. Dit kan zich uiten in prestaties of 
gedrag. Voor de school ligt er dan de taak het kind passende zorg te geven. Hiervoor gebruikt men de 
term "Zorgverbreding". Binnen de school is juf Wietzes interne coördinator zorgverbreding. Zij 
coördineert de zorg van het hele team voor alle kinderen die binnen de school problemen hebben. De 
interne coördinator houdt zich bezig met: 
- het opzetten en onderhouden van een leerlingvolgsysteem 
- het opzetten van groeps- en leerlingbesprekingen     
- het opstellen van signalerings- en toetskalender per schooljaar 
- het samen met de leerkracht opzetten van handelingsplannen 
- het onderhouden van de orthotheek 
- het aanleggen en onderhouden van een dossier van alle leerlingen 
- het onderhouden van contacten met het speciaal onderwijs 
- het onderhouden van contacten met intern begeleiders uit de regio 
Om al deze taken te kunnen uitvoeren, wordt de interne coördinator op bepaalde tijden vrij geroosterd. 
Dit jaar is dat op maandag en dinsdag. 
  
Passend onderwijs 
 
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Wij willen ervoor zorgdragen dat uw kind een zo 
passend mogelijke plek in het onderwijs heeft. Dat kan op onze school zijn, op een andere school binnen 
ons schoolbestuur of op het speciaal (basis) onderwijs zijn. Hiervoor werken wij samen met andere 
schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en Omgeving 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl) . Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk.  
  
Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs de behoefte 
van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig om tot een optimale 
ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, de leertijd en uitdaging in het 
aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal 
emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten zijn 
daarbij van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de 
leerkracht, de groep, de school en de ouders. 
 
Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit komt neer 
op:  

 Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. Leerlingen 
die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie of benodigde 
basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard differentiatie. Onze school of een 
andere reguliere basisschool komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.  

 Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en een 
specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt het niveau van de basisondersteuning. 
Uitgangspunt dat wij hanteren bij de extra ondersteuning is: “regulier waar het kan, speciaal waar 
het moet”.  

file:///C:/Users/Janet%20Buissink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L96TEFH4/www.passendonderwijs-po-22-01.nl
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Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet (helemaal) zelf kunnen 
bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel kan. Om in aanmerking te komen voor 
speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring 
nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er 
deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.   

 
Kort samengevat: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH ExpertiseTeam 
(PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, gedragsspecialist en ambulant begeleider. 
Het deskundigenadvies is handelingsgericht en bestaat uit:  

 Nadere specificering van de onderwijsbehoeften van een leerling. 

 Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft.  

 Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod. 

 Denkrichtingen voor een vervolg.  
 
Op basis van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de volgende opties:  

1. Leerling blijft op school, school biedt (specialistische) ondersteuning.  
2. Indien het gaat om een leerling met (specialistische) ondersteuning kan de school een aanvraag 

doen voor een ‘buidel’ (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij Stichting PrimAH. 
3. Procedure onder begeleiding van het PET starten voor verwijzing naar andere basisschool   
4. Procedure onder begeleiding van het PET starten voor aanmelding bij toelatingscommissie SWV 

22.01 ten behoeve verwijzing naar SBO of SO. 
 
Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van een leerling valt binnen basisondersteuning of extra 
(specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. Dit kan betekenen 
dat leerlingen die vallen binnen het kader van basisondersteuning toch speciale ondersteuning nodig 
hebben of vice versa. 
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We gaan bij Passend Onderwijs uit van een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De 
verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons. Maar we geven als school wel naar u als ouders duidelijk 
aan, aan welke initiatieven we denken. 
 
In ons Onderwijs Zorg- en OndersteuningsProfiel (OZOP) hebben wij uitgebreid omschreven op welke 
wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. Dit is in te zien op school en is gepubliceerd op 
onze website. 
 
PET 
 
Het PrimAH Expertise Team ondersteunt ons met hun opgebouwde expertise in het vormgeven van 
Passend Onderwijs. 
 
Waar staat het PET voor? 

 Expertise 

 Passend Onderwijs 

 Coaching en ondersteuning voor IB-ers en leerkrachten 

 Consultatie 

 Onderzoek en observaties 

 Ambulante begeleiding 

 Oudergesprekken 

 Oplossingsgericht 

 Laagdrempelig 
 
 
Hiervoor bieden wij: 

 Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) 

 Observaties van individuele leerlingen en/of groepen 

 Onderzoek (intelligentie, sociaal-emotioneel, leervoorwaarden, didactisch etc.) 
Ambulante begeleiding 

 Beleid Passend Onderwijs 
 
 
Hoe werkt het? 
 
Consultatieve leerlingbesprekingen (CLB) 
Soms is het voor de school niet direct duidelijk waarom een leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt. 
De school kan hulpvragen rondom deze leerlingen inbrengen tijdens de consultatieve 
leerlingbesprekingen (CLB-gesprek). Hierin worden met de orthopedagoog/psycholoog 
handelingsadviezen besproken. 
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Observatie en/of onderzoek 
Na een CLB-gesprek kan duidelijk worden dat een observatie en/of 
onderzoek door het PET wenselijk is. Het doel hiervan is meer inzicht te 
krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind en de wijze waarop de 
leerkracht daaraan het beste tegemoet kan komen. 
 
De school overlegt met u als ouders hierover. Alleen met uw toestemming 
vindt er een observatie en/of onderzoek plaats. Het verloop van dit traject 
staat hiernaast beschreven.  
 
Ambulante begeleiding van de buidelleerlingen 
Wanneer het PET en de school constateren dat een leerling een 
specialistische onderwijsbehoefte heeft, kan de school een buidel bij het 
bestuur aanvragen. Dit zijn extra mogelijkheden, meestal gericht op inzet 
van extra personeel (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) en materiaal, 
waarmee de zogenaamde buidelleerlingen meer ontwikkelingskansen 
geboden kunnen worden binnen het reguliere basisonderwijs. 
 
Wanneer het bestuur de buidel toekent, komt de ambulant begeleider ter 
ondersteuning op school. Zij komt in principe drie keer per jaar om met de 
ouders, leerkracht en IB-er te bespreken hoe het gaat met uw kind, welke 
extra ondersteuning uw kind nodig heeft en wat alle betrokkenen daarin 
kunnen betekenen. 
 
Beleid Passend Onderwijs 
De beleidsmedewerker onderwijs neemt wekelijks zitting bij het PET voor afspraken t.a.v. het beleid 
rondom Passend Onderwijs binnen alle scholen van Stichting PrimAH. Bovendien is zij coördinator van het 
IB-netwerk en aanspreekpunt voor (dreigende) thuiszitters. 
 
 
4.4 Doubleren 
 
Indien een leerling op alle fronten een te zwakke prestatie levert om verder te gaan naar de volgende 
groep, kan de leerkracht het advies om te doubleren geven. Samen met de ouders zal dan besproken 
worden wat het beste is voor het kind. Doubleren ofwel zittenblijven kan voor sommige kinderen zeer 
zinvol zijn.  
 
 
4.5 Versneld doorstromen 
 
Naast de zorg voor de zwakkere leerling, is er ook zorg voor de goede leerling. Af en toe kan het gebeuren 
dat een kind een groep overslaat. Uiteraard in goed overleg met de ouders. 
Er zijn ook kinderen die wat meer aankunnen dan de aangeboden lesstof. Door extra lesmateriaal in de 
klas proberen we aan deze behoefte te voldoen. In overleg met de interne coördinator kan eveneens voor 
deze kinderen een handelingsplan worden gemaakt. 
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4.6 Aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering van leerlingen. 
 
In het primair onderwijs is het noodzakelijk te komen tot heldere procedures wat betreft aanmelding, 
toelating, weigering, verwijzing en verwijdering van kinderen. Veel van deze procedures zijn wettelijk 
vastgelegd. Tijdens het allereerste contact tussen het kind, de ouder(s) en de school is het belangrijk dat 
de procedure van aanmelding tot een definitieve plaatsing zorgvuldig verloopt. Als blijkt dat de school het 
onderwijsaanbod dat het kind behoeft niet kan geven, dan wordt van de school verwacht dat de ouders 
worden begeleid bij het vinden van een goed alternatief (zogenaamde zorgplicht).  
 
Leerlingen en hun ouders hebben rechten, maar ook plichten met betrekking tot de school waar hun 
kinderen worden of staan ingeschreven. Vaak zijn het ongeschreven regels: alle betrokkenen weten wel 
zo ongeveer waar ze zich aan hebben te houden. In de praktijk ontstaan soms problemen. Wanneer 
iedereen van tevoren duidelijk op de hoogte is van wat er van hen wordt verwacht, kunnen die 
problemen worden voorkómen. In deze schoolgids staan daarom grotendeels de afspraken, de wensen en 
ons schoolbeleid omschreven.  
 
Aanmelding/toelating 
Na de aanmelding van een leerling onderzoekt de school of het kind toelaatbaar is. De school schat in op 
basis van de door de ouders aangeleverde informatie of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Als 
uit het kennismakingsgesprek en de aanmeldingsformulieren blijkt dat het kind ingeschreven kan worden 
bij de aangemelde basisschool, wordt dit de ouders (binnen zes weken na aanmelding) medegedeeld.   
 
Wanneer de leerling niet wordt toegelaten ontvangen de ouders van de directeur, namens de directeur-
bestuurder, binnen zes weken en maximaal tien weken na aanmelding een gemotiveerd schriftelijk 
bericht dat de leerling geweigerd is. Na weigering is de directeur-bestuurder verplicht een passend 
aanbod op een andere school te doen, met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van het kind en 
het betreffende ondersteuningsprofiel. Dit kan een aanbod zijn van een reguliere basisschool van 
Stichting PrimAH of binnen het samenwerkingsverband, een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of 
een school voor speciaal onderwijs (SO).  
 
Verwijzing 
Wanneer verwijzing door de school wordt overwogen, is dat omdat de school niet (meer) kan voldoen aan 
de onderwijsbehoefte van de leerling. In het geval de school verwijzing van een leerling overweegt, is het 
nauwkeurig doorlopen van de verwijzingsprocedure van groot belang. Bij verwijzing wordt onderscheid 
gemaakt tussen: 

 Verwijzing naar een andere reguliere basisschool, hetzij binnen Stichting PrimAH hetzij bij een 
ander schoolbestuur. 

 Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) binnen het 
samenwerkingsverband (SWV). 

 Verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) van de clusterscholen 1 en 2. 

 (vervroegde) Verwijzing naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO). 
 
Commissie van Toelaatbaarheid 
Om in aanmerking te komen voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) en of speciaal 
basisonderwijs (SBO) heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Commissie van 
Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 geeft deze 
toelaatbaarheidsverklaringen alleen af, nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden. Binnen 
Stichting PrimAH geeft het PrimAH Expertise Team (PET) een deskundigenadvies af. 
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Time out, schorsing en verwijdering 
Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het welzijn en de veiligheid 
van andere kinderen en van leraren in het geding komt, dan stellen we de ouders daarvan direct in 
kennis. 
 
Bij incidenten op het gebied van (herhaaldelijk) ernstig ongewenst gedrag, die een direct gevaar vormen 
voor andere kinderen of voor leerkrachten, hebben we verschillende maatregelen die we kunnen treffen, 
namelijk: 
1.A  Time out (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 
1.B  Time out (tijdelijke verwijdering uit de school). 
2.  Schorsing (maximaal 5 schooldagen) 
3.  Verwijdering 
In de beleidsnotitie ‘aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering’ zijn eerder genoemde onderdelen 
uitvoeriger beschreven. Deze notitie ligt op school ter inzage en is op onze website geplaatst.    
 
 
4.7 Overgang naar een andere groep 
 
Gedurende het schooljaar stromen leerlingen, vooral 4-jarigen, in op onze school. 
Elke school moet bevorderen (dat is dus geen verplichting) dat de verblijfsduur van kinderen in het 
basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt. De overgang van de ene groep naar de andere heeft 
tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft 
doorgemaakt. 
Voor elke overgang naar een andere groep hebben we criteria opgenomen. Dit om te kunnen beslissen 
wanneer uw kind wel of niet overgaat naar een volgende groep. We bekijken met name naar de 
werkhouding, de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.  
Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, leerprestaties, een gesprek met  
de intern coördinator zorg en de concentratie/werkhouding (spanningsboog). Tijdens de 
oudergesprekken wordt besproken of uw  kind doorstroomt naar een volgende groep.  
Het eind van groep twee is voor kinderen, leerkrachten en ouders een belangrijk moment. Met name bij 
deze overgang stelt de inspectie ons de vraag of we per individuele leerling de overgang bekijken, los van 
de geboortedatum.  
 
 
4.8 Advisering Voortgezet Onderwijs 
 
Het schooladvies van de basisschool heeft meer gewicht gekregen; het is leidend voor de toelating in het 
voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk 
tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de 
eindtoets.  
 
Voor 1 maart wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u het schooladvies 
Voortgezet Onderwijs van uw kind en wordt dit nader toegelicht. Het schooladvies is in ieder geval 
gebaseerd op: 

 resultaten leerlingvolgsysteem CITO en methode gebonden toetsen van de groepen 6 t/m 8 

 sociaal emotionele ontwikkeling 

 werkhouding 

 doorzettingsvermogen 

 zelfstandigheid 

 omgaan met huiswerk 
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Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Wij mogen dus alleen nog een 
enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Leerlingen waarover 
twijfel bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te stromen. 
 
Wanneer het resultaat op de Centrale eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan heroverweegt de 
basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan 
naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Indien het resultaat lager uitvalt dan het schooladvies, 
wordt dit schooladvies niet aangepast.  
 
De Plaatsingswijzer VO kunnen wij hanteren) als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Dat betekent 
dat wij zelfstandig bepalen welk advies je meegeeft aan de leerling. Met andere woorden, de resultaten 
van de plaatsingswijzer (uitkomst welke leerweg of schoolsoort) kunnen we overnemen of er 
beredeneerd van af wijken. 
 
Advies groep 8 2017-2018 
 

Advies Aantal leerlingen 

VMBO BB - KB 1 

VMBO KB 1 

VMBO TL 1 

VMBO TL t/m HAVO 2 

HAVO 4 

HAVO/VWO 1 

VWO 1 

 

Uitstroom naar: 
 

Naam school Aantal leerlingen 

AOC Terra Assen 4 

Dr. Nassau College 
(Gieten) 

4 

Dr. Nassau College 
(Quintus) 

1 

Ubbo Emmius  1 

Willem Lodewijk 
gymnasium 

1 

 
4.9 Naschoolse activiteiten 
 
- Verlengde schooldag 
Activiteiten na schooltijd zullen via een briefje of de Nieuwsbrief aan de ouders worden medegedeeld. Dit 
kan voorkomen bij excursies, sportactiviteiten, etc. 
 
- Huiswerk 
Huiswerk wordt voornamelijk gegeven in de bovenbouw. Dit ter voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. Het zijn hoofdzakelijk proefwerkjes voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Ook kan het 
voorkomen dat de kinderen thuis iets moeten afmaken. Vanaf groep 4 gaan er spellingspakketten mee 
naar huis. Het verzoek aan ouders om dit met hun kind door te nemen. 
 
 
4.10 Buitenschoolse activiteiten 
 
- Schoolreizen 
De kinderen van groep 1 tot en met 5 hebben een ééndaagse schoolreis. 
De kinderen van groep 6 en 7 een tweedaagse fietstocht. 
De kinderen van groep 8 gaat drie dagen naar Ameland. 
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- Sport 
 volleybaltoernooi       
 handbaltoernooi (groep 8) 
 voetbaltoernooi (groep 8) 
 dam- en schaaktoernooi (groep 7 en 8) 
 zwemwedstrijden (vanaf groep 2) 
 sportdag (groep 6 tot en met 8) 
 spelletjesmiddag (groep 3 tot en met 5) 
 schaatswedstrijden 
 denksportmiddag (groep 5 t/m 8) 

- Festiviteiten 
 sint maarten 
 sinterklaasviering 
 kerstfeest 
 musical (groep 8) 
 jeugdtheater

 
4.11 Verjaardagen, uitnodigingen e.d. 
 
Als een kind jarig is dan kan er getrakteerd worden. Enige jaren geleden was dit onderwerp veel in de 
publiciteit daar er destijds veel op snoepgoed werd getrakteerd. 
In het kader van de gezondheidsvoorlichting vinden wij ook dat er niet op snoep getrakteerd moet 
worden. Wij vragen u dan ook  geen snoep aan uw kind mee te geven. Ook de leerkrachten hoeven geen 
dikke reep of iets dergelijks, want ook zij willen hun gebit graag goed houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodigingen 
Wij verzoeken u tevens om de kinderen de uitnodigingen voor de eigen verjaardagsfeestjes niet op school 
uit te laten delen ter voorkoming van teleurstellingen voor kinderen die niet worden uitgenodigd. 
 
 
 4.12 Privacy 
 
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, 
waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. 
Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om 
te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met 
zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is 
noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang 
van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. 
Stichting PrimAH is al een eind op weg met het realiseren van de informatiebeveiliging, maar de “puntjes 
moeten nog op de i” om te voldoen aan de nieuwe eisen vanuit de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In de periode mei-december 2018 
wordt een Beleidsplan IBP opgesteld. Dit beleidsstuk wordt aangevuld met diverse procedures. Voor het 
tijdspad en de meest recente documenten verwijzen we u naar de website van Stichting PrimAH: 
www.primah.org  
 

http://www.primah.org/
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5. Het Onderwijsteam 
 
Namen, adressen en functies schoolteam. 
 
Dhr. Freddie van Dijk    directeur 
                   parttime leerkracht groep 7                                                         
 
 
 
  
  
Mw. Esther Wietzes            parttime leerkracht groep 7,8  
      interne coördinator zorgverbreding  
 
 
  
 
Dhr. Bertil Siegers    leerkracht groep 7,8 
  
  
 
  
 
Mw. Linda Strijk-Bruins      parttime leerkracht groep 5 en 6 
 
 
 
 
 
 
Mw. Annet Eling      parttime leerkracht groep 6  
 
 
 
 
 
 
Mw. Janet Docter      parttime leerkracht groep 5 
 
 
 
 
 
 
Mw. Jannie Woltman    parttime leerkracht groep 3,4 
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Mw. Christina Panjer    parttime leerkracht groep 3,4 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. Fenna Weyer-Raterink     parttime leerkracht groep 1, 2 
 
 
 
 
 
 
Mw. Nathalie van der Velde   parttime leerkracht groep 1,2 en 6 
  
  
  
  
  
  
Dhr. Gerard Booij    vakleerkracht gymnastiek 
  
 
 
 
 
Wie werkt wanneer: 
 

 Ma ocht Ma mi Di ocht Di mi Wo ocht Do ocht Do mi Vr ocht Vr mi 

Gr 1 Fenna vrij Fenna Fenna Fenna Nathalie Nathalie Nathalie vrij 

Gr 2 Fenna vrij Fenna Fenna Fenna Nathalie Nathalie Nathalie vrij 

Gr 3 Jannie 
Aletta 

Jannie Jannie 
Aletta 

Jannie Jannie 
Aletta 

Christina 
Aletta 

Christina Christina 
Aletta 

vrij 

Gr 4 Jannie 
Aletta 

Jannie Jannie 
Aletta 

Jannie Jannie 
Aletta 

Christina 
Aletta 

Christina Christina 
Aletta 

vrij 

Gr 5 Janet Janet Janet Janet Janet Linda Linda Linda Linda 

Gr 6 Annet Annet Linda Linda Annet Annet Annet Annet Nathalie 

Gr 7 Bertil Bertil Freddie Freddie Bertil Bertil Bertil Esther Esther 

Gr 8 Bertil Bertil Bertil Bertil Esther Bertil Bertil Esther Esther 

 
- Juf Esther Wietzes doet haar taken als ib-er op maandag en dinsdag. 
- Meester Freddie van Dijk vervult de directie-taken op maandag, woensdag, donderdag. 
- Juf Aletta Mensingh is elke ochtend onderwijs-assistent in groep 3,4. 
- Meester Gerard-Jan Booij geeft als vakleerkracht gymnastiek 4 lesuren per week. 
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5.2 Vervanging van de leerkrachten 
 
Veel vervanging wordt  opgevangen door parttime leerkrachten. Indien dit niet lukt, dan wordt de 
Vervangersmanager ingeschakeld. Zij beheren de vervangerspool voor onze stichting. 
 
5.3 Stagiaires  
 
Onze school heeft een aantal dagen en weken in het jaar stagiaires in de verschillende groepen. Deze 
stagiaires doen de PABO-opleiding om later zelf te kunnen lesgeven in het primair onderwijs. Ze worden 
door de leerkracht van de school begeleid in het lesgeven en krijgen zo nu en dan bezoek van een 
stagebegeleider van de PABO om de lessen mee te beoordelen. Soms bieden we plek aan stagiaires van 
spw (sociaal pedagogisch werk) als klasse-assistent of administratief medewerker. 
 
5.4 Onderwijs ondersteunend personeel 
 
Mw. Janine Nienhuis is als administratief medewerkster aan de school verbonden. 
Op school ondersteunt zij de directie en team bij het afhandelen van alle administratieve taken. Ook voor 
de ondersteuning is er een conciërge (dhr. Petro Ravesteijn) aan school verbonden. Hij zorgt ervoor dat 
huishoudelijke zaken goed verlopen, hij onderhoudt de materialen, maakt nieuwe materialen, 
ondersteunt de leerkrachten en leerlingen waar nodig en verricht de meest belangrijke hand- en 
spandiensten. Ook heeft de school schoonmaakpersoneel, in dienst van de Stichting PrimAH. 
 
5.5 Scholing van leerkrachten 
 
Om zo goed mogelijk toegerust te zijn voor de onderwijsgevende taak, is het nodig dat de leerkrachten 
regelmatig cursussen volgen. De interne coördinator zorgverbreding volgt regelmatig 
bijscholingscursussen. Als team gaan we ons scholen voor de invoering van KiVa. Deze kindvriendelijke en 
groepsversterkende methodiek gaan we de komende twee jaren invoeren. 
We gaan door met Handelingsgericht Werken (o.a. planB2), wordt er gewerkt met een nieuw beschreven 
aanbod in de onderbouw, gaan we door met het Cultuurmenu en we gaan door met educatieve erfgoed 
leerlijnen. Een docent van het ICO (Pieter de Jong)) geeft lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) in de 
groepen 4 en 5. 
 
5.6 ICT/PIT 
 
Stichting PrimAH streeft er naar om ICT op een effectieve manier in te zetten in het onderwijs. We nemen 
hierbij als uitgangspunt dat ICT zoveel mogelijk als middel wordt ingezet om de onderwijskwaliteit te 
verhogen. Om een juiste onderwijskundige inzet van alle ICT-middelen te begeleiden is er in 2017 een 
PrimAH ICT Team (PIT) opgezet. Het team bestaat uit (ex)leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in 
de onderwijskundige kant van ICT-gebruik. Scholen worden door dit PIT actief begeleid in de steeds 
veranderende wereld van ICT in het onderwijs. Om te zorgen dat we als scholen tijd en ruimte hebben om 
ons te richten op het echte ICT-gebruik in de klas, hebben we in sinds 2017 in BRIN ICT een partner 
gevonden voor het technisch beheer van ons netwerk en onze hardware. 
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 6 Ouders 
 
6.1 Contacten met de ouders 
 
De school heeft een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met de ouders te spreken. 
In de tweede week van het nieuwe schooljaar houden we een Open Huis. Deze avond is er voor bedoeld 
om de ouders te laten zien hoe er in de klas wordt gewerkt, welke lesmaterialen aanwezig zijn en er 
wordt uitleg gegeven over de lesprogramma's. 
Daarnaast zijn er een aantal contactavonden, waarop u met de leerkracht in 10-minuten-gesprekken kunt 
praten over de leerresultaten en het werk kunt inzien van uw kind. Deze contactavonden vinden 
twee/drie keer per jaar plaats. 
Natuurlijk blijft het altijd mogelijk buiten deze contacten met de leerkracht afspraken te maken of iets te 
bespreken 
 
 
6.2 De ouderraad 
 
De ouderraad bestaat uit ouders van de kinderen van de Bonnerschool. 
De samenstelling is als volgt: 
Jolanda Hoving - voorzitter     tel. 265329  
Bert Venema - secretaris  tel. 868655 
Harmen Bebingh - penningmeester  tel. 264398      
Gerda Brilleman       tel. 262689 
Eef Peters     tel. 06-20228830 
Marije van der Staaij   tel. 261350 
Levien Buerman   tel. 269954 
 
Er wordt maandelijks digitaal een Nieuwsbrief uitgegeven om u goed op de hoogte te houden van de 
zaken die zich op school afspelen. Ook gebeurt de informatieverstrekking via ons ouderportaal. 
Verder is er via de website van de school: www.bonnerschool.nl geweldig veel informatie te vinden over 
de Bonnerschool. 
De ouderraad houdt zich bezig met de volgende taken: 
Ondersteuning geven aan de leerkrachten bij de ontwikkeling en uitvoering van        
    onderwijsondersteunende taken.  
Buitenschoolse activiteiten en taken 
Speciale festiviteiten 
Onderhoud van school en omgeving 
De ouderraad onderneemt tevens activiteiten die tot doel hebben extra gelden te verkrijgen voor 
aanvullende activiteiten of materialen (floralia/bazar, paaseitjes, oud papier). 
De ouderraad legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders (jaarverslag en financiële 
overzichten) Het dagelijks bestuur van de ouderraad vormt het bestuur van de “Stichting Financiën 
Bonnerschool”. Deze stichting beheert de gelden van de ouderraad, schoolreizen, schoolfonds en 
medezeggenschapsraad. 

http://www.bonnerschool.nl/
http://www.bonnerschool.nl/
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Er wordt regelmatig een beroep op de ouders gedaan om de school bij het uitvoeren van bepaalde 
activiteiten te ondersteunen. Voor de school is die hulp in bepaalde gevallen bijna onmisbaar. Soms gaat 
het om lesondersteunende hulp. Vaak gaat het om andere activiteiten. Aan het begin van het schooljaar 
krijgt u een lijst waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen: 
* sportactiviteiten 
* festiviteiten           
* bazar/floralia 
* oversteek 
* klussen 
Voor hulp bij het ophalen van oud papier wordt een lijst gemaakt met de ouders van groep 7 en 8. Voor 
het vervoer naar en van o.a. schoolreizen, sportactiviteiten, wordt de hulp van ouders gevraagd. 
Na elke vakantie speurt “het Kriebelteam” naar hoofdluis bij alle kinderen. Deze vooral preventieve 
aanpak heeft zich de afgelopen jaren goed bewezen. 
 
 
6.3 De medezeggenschapsraad 
 
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en college van bestuur kunnen niet zomaar hun gang 
gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het 
personeel te raadplegen.  
Dat moet gebeuren via de Medezeggenschapsraad (MR).  
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) binnen de Stichting 
PrimAH, deze is overkoepelend voor alle 12 openbare basisscholen.  
De GMR bestaat uit 2 MR leden van iedere school. Namens de Bonnerschool nemen er steeds een 
ouderlid en een personeelslid deel aan de GMR.  
De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle, of voor een meerderheid van de scholen van 
belang zijn. Via de GMR communiceert de MR met het bevoegd gezag (de gemeente).  
 
De leden van de MR Bonnerschool zijn: 
Namens de ouders:  Maurice Weis (voorzitter)     06-50502195 
    Siemon Bosker (lid)                   858440 
    Janneke van Rossum (secretaris)   263150 
Namens de leerkrachten: Annet Eling (lid, gmr.)     0598-786642 
                 Christina Panjer (penningmeester)                0598-614880 
    vacature        
Er zijn verschillende soorten beslissingen 
* Die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren; 
* Die waarover de MR eerst advies moet geven; 
* Die waarvoor instemming van de MR is vereist 
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar de MR kan informatie wel goed gebruiken om 
een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbetering te doen. 
Als de MR advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de schoolleiding de door de MR 
gesuggereerde richting inslaat. De directie van de Bonnerschool kan het advies naast zich neerleggen, 
maar moet dat wel motiveren. 
 
Zaken die hieronder vallen zijn onder andere: 
* Meerjarig financieel beleid 
* Aangaan met samenwerkingsverbanden (bijv. met voor-, tussen- of naschoolse opvang) 
* Beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen 
* Vakantieregeling 
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* Beleid voor onderhoud van de school 
De meeste formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de MR vereist is, voordat de 
schoolleiding aan de uitvoering mag beginnen. Binnen alle scholen van de gemeente Aa en Hunze is dit 
onder andere: 
* Klachtenregelingen 
* Samenstelling formatie 
* Diverse personeelsregelingen, arbeidsomstandigheden 
* Verandering onderwijskundige doelstellingen  
* Zaken op veiligheid, gezondheid of welzijnsgebied 
* Wijzigingen in het schoolreglement, leerplan of zorgplan 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR houdt een ieder op de hoogte via de website van de 
school. Tevens liggen de (jaar)stukken klaar ter inzage. 
Daarnaast zullen er (op onregelmatige basis) stukken verschijnen over de zaken die spelen, in de digitale 
nieuwsbrief. 
 
 
6.4 Klachtenregeling 
 
Het kan voorkomen, dat er klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, het toepassen 
van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de (school)organisatie. Niet elk 
probleem leidt tot het indienen van een klacht, ‘voorkomen is beter dan genezen’. Om het probleem op 
te lossen langs de informele weg - de gewone weg -, zal overleg mogelijk noodzakelijk zijn. Als u vindt dat 
er iets niet goed gaat, ergens ontevreden over bent of niet mee eens bent, dan gaat u in eerste instantie 
naar die persoon waar de problemen mee zijn ontstaan of daarvoor verantwoordelijk is. Eventueel 
kunnen problemen ook nog worden doorgesproken met anderen die binnen de school of Stichting 
PrimAH werkzaam zijn. Blijft u niet te lang met een probleem of klacht rondlopen. “Immers een goed 
gesprek, voorkomt erger”. 
Mocht het niet lukken langs deze weg een oplossing te vinden, dan staat de formele klachtenregeling 
open. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website of op school in te zien. Op onze school is 
dhr. F.K. van Dijk de contactpersoon wanneer u overweegt een klacht in te dienen. 
 
 
Externe vertrouwenspersoon 
 
Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken hebben met de 
omgang tussen personen binnen de school. Soms wil men dergelijke klachten met iemand van buiten de 
school bespreken. In de klachtenregeling is hiermee rekening gehouden. De externe vertrouwenspersoon 
heeft als belangrijkste taak het bijstaan en adviseren van ouders en leerlingen die mogelijk een klacht 
willen indienen. De externe vertrouwenspersoon heeft een beperkte  bevoegdheid om klachten te 
onderzoeken en in te schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Zelf een oordeel geven over 
een klacht of actief werken aan een oplossing behoort niet tot diens taken. De externe 
vertrouwenspersoon is niet op een andere manier bij de school betrokken.  
 
Naam externe vertrouwenspersoon:  
De heer R. Zweers, telefoonnummer 0592-304040 (kantoor). 
(Inzetbaar op afroep) 
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Landelijke klachtencommissie 
Stichting PrimAH heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Stichting 
Onderwijsgeschillen en heeft geen eigen klachtencommissie.  Voor de procedure van indienen van de 
klacht bij de Stichting Onderwijsgeschillen wordt verwezen naar de voor hen geldende klachtenregeling. 
Zie voor meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl.  
Postadres: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 
Telefoon: 030 - 280 95 90 
Fax: 030 – 280 9591  
Email: info@onderwijsgeschillen.nl  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld gaan via 
het meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief).  
 
Voor algemene vragen of overige vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met 0800-8050 (gratis) 
of www.5010.nl 
 
 
6.5 Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) 
 
Er is gekeken naar een professionele invulling van de Tussenschoolse Opvang (TSO = het overblijven 
tussen de middag). De eisen vanuit het ministerie, de kwaliteit van aansturing, bevorderen van 
deskundigheid zijn allemaal punten geweest, waardoor we op zoek zijn gegaan naar een professionele 
organisatie. 
Met instemming van de medezeggenschapsraad wordt vanaf september 2012 de TSO ingevuld door 
Kindercentrum O&Ki.  
Een beroepskracht van O&Ki coördineert het geheel en er zijn nog vrijwillige overblijfmedewerkers bij 
aanwezig. 
 

De TSO is een maatschappelijke dienst waarvoor de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten 
worden. Wij  werken met strippenkaarten bij incidentele opvang. Op deze manier betaald een ouder 
alleen voor de dagen dat zij ook daadwerkelijk TSO afneemt. En voor structurele opvang een vast 
maandbedrag, gedurende het schooljaar, de kosten per keer bedragen dan € 2,-.  Ouders ontvangen 
hiervoor een factuur, voorafgaand aan de maand waarvoor de TSO gewenst is.  
 

Type strippenkaarten Kosten Geldigheid** Betaling 

5x incidenteel € 12,50 Onbeperkt  Via 
factuur 

10 x incidenteel € 22,50 Onbeperkt Via 
factuur 

  ** indien er nog strippen 
op staan 

 

 
Ouders kunnen zich voor structurele en incidentele tussenschoolse opvang aanmelden via onze 
website (in ons online inschrijfformulier zal een aparte functie hiervoor worden opgenomen) 
facturatie en dergelijke loopt dan automatisch.  
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://www.5010.nl/
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Aanmelden van de kinderen voor de incidentele opvang kan op de dag zelf voor 10:00 uur via ons 
vaste telefoonnummer: 0592-820244. Afmelden kan op dezelfde wijze. Ook voor Buitenschoolse 
Opvang kunnen ouders hier terecht. 

Een andere aanbieder van BSO is  Skidkinderopvang, Spijkerboorsdijk 3, 9468 CG Annen 
(0592-304190). 
 
 
6.6 Vrijwillige ouderbijdragen 
 
Schoolfonds 
Door middel van het "Schoolfonds" wordt elk jaar een bijdrage gevraagd. De bijdrage bedraagt  
15 euro per kind. Aan het begin van het schooljaar wordt het bedrag geïnd. 
Deze bijdrage zal worden gebruikt om een aantal activiteiten te bekostigen,  
zoals bijvoorbeeld: 
 
* Sint Maarten 
Het is de gewoonte dat de kinderen van groep 1 en 2 (kleuters) in optocht met hun eigen gemaakte 
lampion door een vooraf bepaalde route door Gieten lopen. Dit gebeurt onder leiding van de leerkrachten 
en ouders. Achter de optocht rijdt een kar mee waarin de giften gedaan worden. Teruggekomen op 
school wordt alles onder de kinderen verdeeld. 
* Sinterklaas 
Sinterklaas bezoekt op zijn verjaardag de school. Een aantal weken van tevoren krijgen de kinderen een 
verlanglijstje mee naar huis waar ze een aantal wensen op kunnen zetten. Het lijstje wordt vervolgens 
ingeleverd bij de leerkracht die er voor zorgt dat Sinterklaas met de juiste kadootjes op school komt.  
* Kerstfeest 
* Pasen 
* Jeugdtoneel 
 
Schoolreizen 
Elke groep van de O.B.S. Bonnen maakt elk jaar een schoolreis. 
Wanneer een kind ziek is op de dag van de schoolreis, dan wordt het gespaarde geld aan de ouders 
terugbetaald of het blijft staan tot het volgende jaar. Ook bij tussentijdse verhuizing wordt het geld 
terugbetaald. 
 
Groep 1:  25,00 euro 
Groep 2:  25,00 euro  
Groep 3:  25,00 euro 
Groep 4:  25,00 euro  
Groep 5:  30,00 euro 
Groep 6:  35,00 euro 
Groep 7:  35,00 euro 
Groep 8:  70,00 euro 
 
De groepen 1 t/m 5 hebben een ééndaagse schoolreis. 
Groep 6 en 7 maakt een tweedaagse fietstocht in Drenthe met overnachting. 
Groep 8 gaat drie dagen naar Ameland. 
 
Het innen van zowel schoolfonds als ook schoolreis zal geschieden d.m.v. automatische incasso (bij 
aanmelding krijgt u hierover informatie). 
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6.7 Activiteitenkalender 
 
De activiteiten worden via het ouderportaal bekend gemaakt. 
 
 
6.8 Lokaal weeralarm 
 
Stichting PrimAH heeft de volgende richtlijn voor lokaal weeralarmen: 

 Code Groen/Geel: scholen zijn open en draaien het reguliere rooster. 

 Code Oranje: scholen zijn open, maar lessen kunnen vervallen. Ouders zijn geoorloofd kinderen 
thuis te houden. 

 Code Rood: De school gaat dicht, lessen vervallen. Wij informeren ouders voor 7:30 uur via mail, 
telefoon of ouderportal.  

Ontstaat gedurende de schooldag een weeralarm Code Rood, dan blijven de leerlingen tot nader orde op 
school. De kinderen gaan niet zelfstandig naar huis. Ook dan worden ouders geïnformeerd over de 
ontstane situatie. 
 
6.9 Hoofdluis 
 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan 
de besmetting gemakkelijk van de ene naar de andere persoon overgebracht worden.  
De school is ook zo’n plaats. Daarom is het belangrijk dat zowel de school als de ouders kinderen 
regelmatig controleren op hoofdluis. Met behulp van ouders (het kriebelteam) vindt er na iedere 
vakantie, in alle groepen, een controle plaats en een nacontrole indien nodig.   
Wanneer er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er contact opgenomen met de betreffende 
ouders/verzorgers van het kind, zodat zij het kind nog dezelfde dag gaan behandelen. De 
ouders/verzorgers van de betreffende groep worden vervolgens middels een brief geïnformeerd en 
krijgen informatie ter bestrijding van hoofdluis mee. Om verdere besmetting te voorkomen kan het kind 
een plastic tas meenemen voor de jas.  
Wanneer u hoofdluis signaleert, dan dient u altijd contact op te nemen met de leerkracht of de directie. 
Mochten er nog vragen zijn over dit onderwerp, dan kunt u altijd terecht op school. 
 
 
6.10 Ontruimingsplan 
 
Om de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te waarborgen, is in samenwerking met de brandweer 
van Aa en Hunze een ontruimingsplan opgesteld. In de loop van het schooljaar wordt een oefening 
gehouden. 
 
 
6.11 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Deze schoolgids is een belangrijke bron 
van informatie, maar er zijn nog andere momenten waarop ouders geïnformeerd worden  
(bijv. informatieavonden, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven etc.). Via de school worden de 
ouders/verzorgers vroegtijdig uitgenodigd of op de hoogte gebracht van deze momenten. 
 
Soms ontstaan er echter problemen met de informatie verstrekking wanneer de ouders gescheiden zijn. 
Met name als de niet met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag 
belaste ouder zich daartegen verzet. De school moet een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en dient 
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zich daarom afzijdig te houden van een conflict tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen 
door, in principe, beide ouders gelijkelijk van informatie te voorzien. 
 
Er zijn uitzonderingen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan een niet met het gezag belaste 
ouder, te weten: 
- de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde manier) aan de   
   ouder met het ouderlijk gezag zou geven; 
- de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet. 
 
In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het verstrekken van 
informatie naar de beide ouders. Deze procedure is vastgelegd in een protocol. Dit protocol is 
opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de school. Met de gescheiden ouders 
wordt, indien van toepassing, deze procedure besproken. Daarna wordt hen gevraagd om het 
afsprakenformulier ‘informatieverstrekking gescheiden ouders’ in te vullen.  Ook in gevallen waarin nog 
geen sprake is van een toegewezen ouderlijk gezag geldt eerder genoemde procedure. 
 
 
6.12 Sponsoring 
 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of 
schoolgids of een spandoek bij de sportdag. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar 
van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. 
 
Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, gebeurt dat zorgvuldig. Sponsoring mag het 
onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor mag geen 
misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring kan alleen met 
instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Aan het begin van het schooljaar wordt de MR hierin 
gekend. Het sponsorbeleid wordt door de school toegelicht in het schoolplan en in de schoolgids. 
 
In enkele gevallen is sponsoring uit den boze omdat de onafhankelijkheid van de school niet in het geding 
mag komen. Het spreekt haast vanzelf dat sponsoring meestal gepaard gaat met reclame-uitingen en 
vanuit dat oogpunt gaan we als school uiterst omzichtig met dit onderwerp om. Voor een beslissing over 
sponsoring dient een breed draagvlak te bestaan, niet alleen binnen de school maar ook bij een ieder die 
bij de school betrokken is. 
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 7 Ontwikkelingen de komende jaren en Externe    
     Contacten 
 
7.1 Kwaliteitsverbetering 
 
Om het onderwijs nog beter te verzorgen stelt het team van de O.B.S. Bonnen zich jaarlijks de vraag hoe 
en waar we ons structureel kunnen verbeteren. 
Op dit moment spelen de volgende (onderwijskundige) zaken: 
Passend onderwijs.  
Het opgezette leerlingvolgsysteem, dat begint in groep 1, wordt blijvend geactualiseerd. Omdat de 
interne zorgcoördinator het geheel moet aansturen is er voor de komende schooljaren steeds formatie-
ruimte gecreëerd. Twee keer per jaar vindt er screening plaats aan de hand van in elke groep aanwezige 
toetsen onder andere leestoetsen, taaldictees, rekentoetsen, observaties, e.d. 
De computer en de school.  
Veel werk in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een goede infrastructuur. Dit verder uitwerken en 
updaten van de website zijn nu aan de orde. Verdere implementatie van ict-onderwijs. Alle groepen zijn 
voorzien van een digitaal schoolbord en een i-pad. 
Nauwlettend de gebruikte methoden in de gaten houden.  
Na de vernieuwing van personeelskamer en toiletten in 2009 zijn de wensen qua huisvesting vervuld. 
Groep 1 en groep 2 heeft eind 2013 nieuw meubilair gekregen en begin 2014 nieuwe kasten van de 
ouderraad. 
De infrastructuur rondom school is door het herbestraten van het schoolplein (verkeersplein) een stuk 
verbeterd. 
De uitvoering van het schooljaarplan en de actieplannen zorgt voor continue aandacht voor de 
ontwikkeling. 
 
 
7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 
 
Momenteel worden er ideeën besproken met betrekking tot een veiliger omgeving van de Bonnerschool 
en de buurt Bonnen. Met de betrekking tot de verkeersveiligheid zijn er twee  "verkeersouders", die zich 
hier mee bezig houden. Ook het aangezicht van de school en haar omgeving wordt hierbij meegenomen. 
In 2015 is het certificaat voor het “Drents verkeersveiligheidslabel” met drie jaar verlengd. 
Op directieniveau is er maandelijks overleg van directeuren (DIBO) binnen de stichting PrimAH. 
Vanaf 1 augustus 2004 wordt dit aangestuurd door de directeur bestuurder van de Stichting PrimAH, 
mevr. S. Berkenbosch. 
 
 

http://www.bonnerschool.nl/
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Jaarlijks zijn er enkele stagiaires van de P.A.B.O. "De Eekhorst" uit Assen bij ons op school om hun 
praktijkervaring op te doen. 
Bij verwijzing naar het voortgezet onderwijs zijn er contacten met scholen in de regio. 
Kinderopvang: skidkinderopvang (Spijkersboorsdijk 3, 9468 CG Annen (tel.: 0592-304190) verzorgt opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar d.m.v.: 
- Kinderdagverblijf Poppejans, Dobbenwal 2, 9461 KC Gieten voor kinderen van 0 - 4 jaar. 
- Buitenschoolse Opvang (BSO) aan de Eexterweg, voor 4 - 12 jaar. 
- Het Gastouderbureau (GOB) voor kinderen van 0 - 12 jaar. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met tel.nr. 0592-261075. 
Kindercentrum O&Ki, Brink 20, 9461 AT Gieten 0592-820244. 
Minimaal twee keer per jaar komt de schoolarts. Er is dan een volledig onderzoek voor de kinderen van 
groep 2 en groep 7 (zie ook onder 8.1). 
 
 
7.3 Veiligheidsbeleid 
 
Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij is dat uw 
kind graag naar onze school gaat. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve 
stimulering van sociaal gedrag. Onze school heeft een actueel beleid ten aanzien van veiligheid. Daarin is 
opgenomen hoe we een veilig sociaalpedagogisch klimaat stimuleren, waarbij het voorkomen van 
pestgedrag een belangrijke pijler is. We hebben op school een persoon, namelijk meester Freddie van Dijk 
aangesteld, die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt, zowel voor u als 
ouders, maar vooral voor de leerlingen.  
 
Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast heeft Stichting PrimAH een 
vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken die de deskundigheid van de school 
overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, criminaliteit, problemen in de gezinssituatie, 
werken wij o.a. samen met politie, justitie, het sociaal team van de gemeente Aa en Hunze. 
 
Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. Ook 
leerkrachten (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige (werk)omgeving. Geweld 
tegen leerkrachten is ontoelaatbaar. Het veiligheidsbeleid van onze school is op onze website geplaatst of 
indien gewenst in te zien op school. 
 
7.4 Toezicht op actief burgerschap en integratie 
 
Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals toenemende individualisering en een pluriformer 
wordende samenleving) wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale integratie te 
bevorderen. Daarnaast maakt de school het mogelijk dat elke leerling kennis heeft van verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Kennismaking met die leeftijdsgenoten is daarbij een 
eerste stap. Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel 
in het onderwijs. Het beste resultaat wordt bereikt als we het burgerschap verweven met het handelen 
van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Het bevoegd gezag van onze school gaat, in samenspraak met 
ons en de MR, na welke acties nog noodzakelijk zijn om burgerschap en integratie op onze school te 
optimaliseren.  
 
7.5 Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de 
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De 
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jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of 
om grote zorgen.  
 
Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij 
vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het 
moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern 
begeleider. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het 
gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

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

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

 opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht 

 indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind worden 
uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. 
 
Vragen aan de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze 
jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch 
advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.   
 
Contact met de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op 
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. 
            
 
7.6 logopedie 
 
De preventieve logopedie wordt uitgevoerd GGD. Alle leerlingen in groep1 en 2 worden (schriftelijk) 
gescreend met behulp van een vragenlijst. Omdat het van belang is dat leerlingen met logopedische 
problemen tijdig gesignaleerd worden, kunnen leerlingen waar de leerkracht en/of ouders zich zorgen 
over maakt aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. Na aanmelding wordt een afspraak 
ingepland om de desbetreffende leerling(en) te onderzoeken. Voor het aanmelden van een leerling, vult 
de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling de “checklist logopedie basisonderwijs” in.  Daarna neemt de 
leerkracht, per mail of telefonisch, contact op met de preventieve logopedist van de GGD. Vervolgens 
wordt in overleg met school het onderzoek ingepland. Uiteraard brengen we u hiervan op de hoogte. 
 
  

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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7.7 Jeugd gezondheidszorg 
 
- Schoolarts (de GGD voor leerlingen van het basisonderwijs) 
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen 
verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Deze diensten zijn 
de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties. 
 
* Screenings in groep 2 en 7 
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente 
Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders een uitnodiging. Bij de 
uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst.  Blijkt uit de screening dat de leerling  
extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op 
een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
 
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het 
spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt. 
 
* Spreekuur  
Waarvoor naar een spreekuur? 
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan 
dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom 
opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht. 
 
Wie houdt het spreekuur? 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of in de buurt van de school. 
Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.  Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook 
een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor 
toestemming hebben gegeven. 
 
* Het zorgteam 
Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders bij 
gezond opgroeien. 
 
* Afspraak maken? 
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres. Vermeld in 
de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.  
(0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 13.00 uur) 
 jgz@ggddrenthe.nl  
 
* Vaccinaties 
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)  
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze  
12/13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor de 
vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de 
vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn. 
 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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 8 Resultaten 
 
8.1 Specifieke zorg leerlingen 
 
Bij de screening ( 4 x per jaar) brengt de leerkracht die kinderen naar voren, waar extra zorg voor nodig is. 
Samen met de interne coördinator worden er dan behandelingsplannen opgesteld, waarbij natuurlijk ook 
met de ouders hierover wordt gesproken. Meestal gebeurt de uitwerking ervan in de eigen klas, maar 
extra ondersteuning kan ook plaatsvinden tijdens de ambulante uren van de interne coördinator. 
Tussentijds wordt het behandelingsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 
 
In groep 2 maken de kinderen de taal-toets en de reken-toets van het C.I.T.O. om te zien in hoeverre 
kinderen in staat zijn om het onderwijs in groep 3 te gaan volgen. 
In groep 7 nemen de kinderen deel aan de entree-toets van het C.I.T.O. Deze gegevens zullen gebruikt 
gaan worden om te zien, waar een kind staat qua onderwijs en hoe de gebruikte methoden werken. In 
groep 8 krijgen de kinderen te maken met de eindtoets van C.I.T.O. Deze dient als advisering voor een zo 
goed mogelijke keuze van het voortgezet onderwijs. Bovenstaande zaken en alle resultaten van elk kind in 
de groep zijn de indicaties voor de leerkracht voor het opstellen van het rapport (groep 1 t/m 8). Dit 
rapport krijgen de kinderen twee keer per jaar mee.  Uit het totaal van gegevens komt de leerkracht met 
een advies richting de ouders met betrekking tot overgang, een jaar herhalen, verwijzing naar het speciaal 
basisonderwijs of verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
 
 
8.2 Rapporten 
 
Rapporten krijgen de middelste en oudste kleuters aan het eind van het schooljaar, groep 3 t/m 8 twee 
keer per schooljaar. Het is altijd weer een spannende tijd voor een kind als het zijn/haar rapport krijgt. De 
woensdag voor de paas- en zomervakantie worden de rapporten uitgedeeld. 
Na de vakantie leveren de kinderen het rapport weer in.  
Het rapport is een losbladig systeem in een multomap. Elke groep heeft hierin een eigen rapport. 
 
Onder rapport 1 de waardering voor het voorjaarsrapport. 
Onder rapport 2 de waardering voor het zomerrapport. 
 
Toelichting bij het rapport. 
De waardering voor de verschillende leer- en vormingsgebieden wordt aangegeven met 
p -> voor prima 
g -> voor goed 
v -> voor voldoende 
m-> voor matig 
o -> voor onvoldoende 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 Schoolgids 2018 – 2019 42 
 
 
 

Voor het Cito-leerlingvolgsysteem gebruiken we de letters: 
l   -> voor goed tot zeer goed 
ll  -> voor ruim voldoende tot goed 
lll -> voor voldoende 
lV -> voor zwak 
V  -> voor zwak tot zeer zwak 
 
Voor het aangeven van het AVI-niveau gebruiken we de waardering M3 t/m E7 en plus (=niveau gr 8). 
Met de AVI-toets wordt de leesontwikkeling van de kinderen op de voet gevolgd. 
Naast bovenstaande waardering is er voor de leerkracht de gelegenheid om een toelichting te schrijven. 
Met dit rapport hopen we u en de kinderen zo een duidelijk en breed beeld te geven van de prestaties 
van het kind. 
 
Kijkavonden 
Kijkavonden vinden plaats voordat de rapporten aan de kinderen worden meegegeven. 
Tijdens de kijkavond bespreekt de leerkracht het rapport met de ouder(s). Tevens is er op deze avond de 
mogelijkheid voor de ouder(s) om de diverse werkboeken en schriften van de kinderen in te zien. De 
kijkavonden vinden 3 keer per schooljaar plaats (in de groepen  1, 2 en 8 gebeurt dit twee keer per 
schooljaar). 
 
 
8.3 Tussen- en eindresultaten 
 
Bij de beoordeling van de tussenresultaten beschouwt de inspectie de volgende toetsen, waarvan de 
afname medio en eind van het schooljaar is: 
Technisch lezen (DMT) groep 3 en 4 
Rekenen en wiskunde (RW) in groep 4 en 6 
Begrijpend lezen in groep 6 
 

Toets Inspectienorm 2017-2018 

Beoordeling*   

Begr.lezen medio gr. 6 32 32 

DMT medio gr. 3 21 21,7 

DMT eind gr. 3 33 33,4 

DMT medio gr. 4 48 56,6 

DMT eind gr. 4 56 64,8 

RW medio gr. 4 161 163,6 

RW eind    gr. 4  180 182,1 

RW medio gr. 6 84 90,4 

RW eind    gr. 6  89 93,6 

* beoordeling: de tussenresultaten zijn voldoende als meer dan de helft van de scores  
                           voldoende is. Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten. 
 
Resultaten worden verwerkt in een analyse op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. 
Deze analyses en conclusies worden verwerkt in het schooljaarverslag.  
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Eindtoets 

 
Eindtoets Cito   School: OBS Bonnen    Datum: 15-05-2018 
                                                                                                                                                        

 
 

Schoolgegevens 

 

Gegevens CITO Eindtoets 15 – 16 16 – 17 17 – 18 

Aantal leerlingen 23 22 11 

Schoolscore op basis van GLG (vanaf 2010: gecorrigeerde score LG) 535,6 532,1 535,8 

Inspectie-norm 534,5 535,2 534,9 

Schoolgroep  4 4 6 

 
In bijgaand overzicht staat de uitslag eindtoets cito van de afgelopen drie schooljaren. Vanaf 2015 wordt 
de centrale eindtoets in april afgenomen. Verdere analyse en conclusies komen in het schooljaarverslag. 
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 9 Regeling school- en vakantietijden 
 
9.1 Schooltijden 
 
Bij punt 3.3 staan de schooltijden vermeld. 
Het is vroeg genoeg als uw kind een kwartier voor aanvang van de school aanwezig is. Dit is voor 's 
morgens 8.15 uur en voor 's middags 13.00 uur. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de kinderen 
om 8.15 uur en 13.00 uur naar binnen. In verband met het overblijven worden de overige kinderen 
verzocht niet voor 13.00 uur op het plein te komen. 
Kinderen die moeten oefenen voor een leeskring, spreekbeurt e.d. kunnen ook op genoemde tijdstippen 
naar binnen. 
De kinderen van groep 1 t/m 3 stallen de fiets in het kleine fietshok en de kinderen van groep 4 t/m 8 
stallen hun fiets in het grote fietshok. 
Tijdens de pauzes en een kwartier voor schooltijd is er toezicht op de speelplaatsen. 
De groepen 1 en 2 hebben geen echte pauze maar eten gezamenlijk fruit in de klas met de leerkracht. 
Tijdens de pauze van de groepen 3 t/m 8 is er toezicht op de speelplaatsen. 
Het toezicht gebeurt door twee leerkrachten. Bij slecht weer mogen de kinderen in de klas blijven. Het 
toezicht vindt dan plaats in de school. We doen dit niet om politieagent te zijn, maar om spelverruwing, 
ongelukjes en onnodige vernielingen te voorkomen. Wijst u daarom uw kind nog eens op het in 
achtnemen van de orde op de speelplaats.  
 
9.2 Vakantietijden 
 
Vakantierooster 2018-2019 

Vakantie  Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  22-10-2018  26-10-2018  

Kerstvakantie  24-12-2018  04-01-2019  

Voorjaarsvakantie  18-02-2019  22-02-2019  

Pasen  19-04-2019  22-04-2019  

Meivakantie  29-04-2019  03-05-2019  

Hemelvaart / 
Pinkstervakantie  30-05-2019  10-06-2019  

Zomervakantie  15-07-2019  23-08-2019  

 

http://www.bonnerschool.nl/
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Extra vrije dagen en middagen: 
 

Woensdag 10 oktober 2018 

Vrijdagmiddag 21 december 2018 

Donderdag 14 februari 2019 

Maandag 17 juni 2018 

Vrijdagmiddag 12 juli 2019 

 

 
 
9.3 Afmelden 
 
Indien uw zoon/dochter verhinderd is de school te bezoeken vanwege ziekte e.d., wilt u dan zo vriendelijk 
zijn om dit kenbaar te maken. Dit kan door middel van een telefoontje of een briefje meegeven aan broer, 
zus, vriend of vriendin. 
 
 
9.4 Telefoneren naar school 
Dit kan het best op de volgende tijdstippen: 
- 's morgens van 8.15 uur tot 8.30 uur. 
- 's middags van 13.00 tot 13.15 uur en van 15.15 uur tot 15.30 uur. 
Voor dringende gevallen kunt u natuurlijk altijd tijdens schooluren bellen. 
 
 
9.5 Verloren voorwerpen 
Dikwijls blijven er op school jassen, tassen, dassen, handschoenen en dergelijke achter. Na enige tijd 
herkent uw kind zijn/haar spullen niet meer. Wij vragen u daarom om bij het zoekraken van spullen zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met de school. 
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 10 Externe instanties 
 
 
10.0  Namen en adressen van externe instanties. 
 
Districgezondheidsdienst Noord-Drenthe (de schoolarts) 
Overcingellaan 17, Assen tel. 0592-306300 (algemeen) 
              Tel. 0592-306382 (jeugdgezondheidszorg)  
www.ggddrenthe.nl 
 
GGZ-Drenthe (jeugdpsychologische dienst en medisch opvoedkundig bureau) 
 Dennenweg 9, 9404 LA  Assen  
Tel. 0592 334800   
www.ggzdrenthe.nl 
  
Bevoegd gezag: 
Stichting PrimAH, Postbus 35, 9460 AA Gieten  
Tel. 0592-333800 
 
Informatie- en adviespunt over onderwijs:  
Tel. 0800-5010 
 
Inspectie van het onderwijs; 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ggddrenthe.nl/
http://www.ggzdrenthe.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.bonnerschool.nl/
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VERKEERSREGLEMENT 
Bonnerschool, Gieten 
 

Zo helpt u 
mee aan de veiligheid voor onze kinderen; 
 
Parkeer de auto in de vakken voor de school, of voorbij de school in de berm langs 
Bonnen in zuidoostelijke richting. 
Zet de auto niet pal voor of achter de oversteek bij het Meulenpad. U blokkeert daarmee het zicht van de 
verkeersbrigadiers en van de fietsende kinderen en hun begeleiders. 
Parkeer uw auto niet op de Bonne, het smalle weggetje dat naar de fietsenstalling van de kleintjes leidt, 

ook niet op het parkeervak wat hier is aangelegd. Parkeren bij de oprit naar deze fietsenstalling is 

uiteraard helemaal onveilig voor de kinderen. 
 
Keer uw auto svp niet in de buurt van de school en de oversteek, maar rijdt even verder om daar veilig te 
draaien. 
Parkeer uw auto niet op de stoep, de stoeprand en niet op de oprit van de buren van de school. 
 
Laat uw kind niet aan de straatkant uitstappen.  
Laat uw kind altijd bij de verkeersbrigadier oversteken. 
 
Probeer uw kind zoveel mogelijk op de fiets naar school te laten gaan, maar als u toch met de auto moet 
gaan, let u dan goed op de fietsers en zorg dat alle passagiers de gordel om hebben. 
 
Als uw kind op de fiets naar school gaat zorgt u dan voor goede verlichting bij donker weer. 
 

De kinderen zijn welkom op school vanaf 08.15 en vanaf 13.00 uur. 

                      Zie ook onze website: www.bonnerschool.nl  

http://www.bonnerschool.nl/

