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OM TE BEGINNEN
Waarom een IKC gids?
Via deze gids komt u te weten wat ons IKC uw kind(eren) kan bieden. Naast algemene zaken, die voor
alle openbare basisscholen van Stichting Wolderwijs gelden, geeft de school hierin een omschrijving
van de manier van werken. Op grond van deze gegevens kunnen de ouders bepalen of zij hun
kinderen op onze school willen inschrijven.
De inhoud van de IKC gids
Deze IKC gids bestaat uit twee delen. Het bovenschoolse deel bevat informatie die geldt voor alle
openbare basisscholen van Stichting Wolderwijs.
In het algemeen bovenschools deel staan de volgende onderwerpen beschreven:
Voorwoord directeur-bestuurder, inleiding, karakter openbaar onderwijs, motto, missie en visie, de
scholen, motto’s van de scholen, open dag, vereniging voor openbaar onderwijs, aanmelden en
uitschrijven, recht op leren (verlofregeling), klachtenregeling, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, management overleg, verzekering/aansprakelijkheid, arbobeleid,
veiligheidsplan, personeel, kwaliteitszorg, inspectie van het onderwijs, passend onderwijs, sociaal
emotionele ontwikkeling, burgerschap en sociale integratie, leerlingenzorg, logopedie, onderwijs aan
zieke leerlingen, centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdhulpverlening, huiselijk geweld,
kindermishandeling.
In het schoolspecifieke gedeelte staat informatie over IKC ’t Oelebröd. Beide delen zijn te
downloaden van onze website www.oelebrod.nl
Wie krijgt de IKC gids
Alle nieuwe ouders/verzorgers die hun kind(eren) inschrijven krijgen op verzoek een papieren versie
van de IKC gids. De informatie in de gids verandert niet jaarlijks, daarom krijgen de huidige
ouders/verzorgers alleen de relevante gegevens die van belang zijn voor het nieuwe schooljaar. Een
volledige IKC gids is in te zien en te downloaden van onze website www.oelebrod.nl
Voor een ieder die dat wil, is er een papieren versie beschikbaar en af te halen op school.
Schoolbestuur
Contactgegevens:
Stichting Wolderwijs
Dijkhuizen 28
7961 AK Ruinerwold
0522-820006
www.wolderwijs.nl
Directeur-bestuurder
Martijn Mulder
email: Martijn.Mulder@wolderwijs.nl
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IKC ’t Oelebröd
Meester Harm Smeengestraat 56
7963 BZ RUINEN
Telefoon
0522-471805

E-mail
Website

directeur.oelebrod@wolderwijs.nl
www.oelebrod.nl

Situering van het IKC :
Het IKC staat aan de rand van het dorp. Rondom het IKC is voldoende speelruimte. Naast het IKC
bevinden zich diverse sportaccommodaties zoals een sporthal, sportvelden en een ijsbaan. De
sporthal is middels een gang verbonden met de school. Het schoolgebouw telt 10 lokalen, een
computerlokaal, een handvaardigheidslokaal, een personeelskamer, een gemeenschappelijke ruimte
(’t Oelehart) en ruimten voor o.a. de directeur, intern begeleider, ict-er, administratief medewerker
en onderwijsassistent.
De school maakt deel uit van het Integraal Kind Centrum Ruinen. Vanuit deze organisatie wordt als
één primair onderwijs en kinderopvang aangeboden. Door deze vorm van samenwerking is de
borging van een doorgaande leerlijn en gegevensuitwisseling mogelijk. De samenwerkingsafspraken
zijn in het schooljaar 2016/2017 vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst IKC `t Oelebröd. De
betrokken medezeggenschap heeft goedkeuring gegeven aan de inhoud van de overeenkomst. Voor
geïnteresseerden is deze te vinden op de website www.oelebrod.nl
Het gebouw biedt naast de basisschool ruimte aan de bibliotheek, peuterspeelzaal en de
buitenschoolse opvang.
Schoolgrootte
Wij hebben ongeveer 215 leerlingen op school, die verdeeld zijn over 9 groepen.
Directie:
De directeur van IKC `t Oelebröd is Martijn Plas. Bij de aansturing van het IKC-team wordt de
directeur ondersteund door een managementteam. De leerkrachten die hiervan onderdeel uitmaken
hebben een portefeuille (bijv. locatiecoördinatie) of inhoudelijk aandachtsgebied (interne
begeleiding) waar zij zich op richten. Bij afwezigheid van de directeur fungeren de locatie coördinator
en intern begeleider als plaatsvervangers.
Locatiecoördinatie
Carolien Nijenhuis fungeert als locatiecoördinator en richt zich vanuit die rol op alle
bedrijfsvoeringsaangelegenheden van de school en is vanuit deze rol onderdeel van het
managementteam. Hiernaast geeft zij les.
Interne begeleiding
De intern begeleider is de vakinhoudelijke deskundige die als gespecialiseerd leerkracht het team
ondersteunt bij vraagstukken die gaan over de leerontwikkeling van het kind. Ook de coaching van de
collega leerkrachten is hierbij een van de taken. Daarbij ziet zij toe op de borging van dit proces in de
benodigde documenten, zoals plannen van aanpak en schoolondersteuningsprofiel. Hermina Lode is
de intern begeleider van onze school en vanuit deze rol lid van het managementteam van de school.
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Missie en Visie
IKC ’t Oelebröd – Elke dag een beetje wijzer!
Missie:
’t Oelebröd is het IKC in Ruinen. Het hele dorp komt bij ons samen. We vormen een samenleving in
het klein. We vervullen een spilfunctie en werken vanuit vertrouwen met de omgeving en elkaar. We
bieden veiligheid en dagen de kinderen daar vandaan uit zich optimaal te ontwikkelen en de wereld
te ontdekken. Dit doen we door elkaar verantwoordelijkheid te geven en onze eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Zo dragen we bij aan ons grotere doel: het beste uit onszelf en
elkaar te halen en daardoor kinderen klaar te stomen voor een toekomst waar ze een plek weten in
te nemen om van betekenis te kunnen zijn. In Ruinen of Amsterdam, in de stad of de natuur, privé of
op het werk.
Visie:
We dragen uiteraard de verantwoordelijkheid om goed onderwijs en goede opvang te bieden. De
kwaliteit wordt deels gemeten door GGD en inspectie, maar wij hebben ook onze eigen maat. We
vinden het van groot belang dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Op welke manier haalt een
kind het beste resultaat en hoe kunnen wij het daarbij ondersteunen. Een veilige omgeving is de
eerste voorwaarde hiervoor.
We gaan uit van 4 kernwaarden:
- Vertrouwen
Wij willen te vertrouwen zijn. Dat geldt voor (bijna) alle mensen. Hier hoort bij dat we
voorspelbaar zijn. Daarom hebben we een eenduidige aanpak voor een veilig pedagogisch
klimaat op ons IKC. Iedereen weet waar hij /zij aan toe is. We vragen van iedereen respect,
we leven dit voor en gaan het gesprek aan wanneer we dit respect niet zo ervaren.
Vertrouwen is een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken en om het beste in
iedereen naar boven te halen. Dit geldt voor alle geledingen: medewerkers, kinderen en
ouders.
- Verantwoordelijkheid
We leren kinderen stapsgewijs verantwoordelijkheid te dragen. Dit vergroot de
betrokkenheid waardoor kinderen meer bewust zijn wat ze leren. Tegelijk ontwikkelen ze
vaardigheden die ze nodig zullen hebben in maatschappij en in de eigen toekomst. Plannen,
overleggen, taken verdelen, afspraken nakomen, ondernemen. In ons aanbod is structureel
aandacht voor het aanleren van deze en andere vaardigheden.
Kinderen zijn meer betrokken bij hun leerproces als ze zelf verantwoordelijkheid dragen
hiervoor. Hierbij is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen om zelf keuzes te kunnen maken,
hierop aangesproken te worden en er zelf over nadenken. Keuzes kunnen gaan over de plek
of de wijze waarop een doel bereikt wordt. Naast de vastgestelde doelen kunnen kinderen
ook een eigen doel kiezen om aan te werken.
Onder verantwoordelijkheid valt ook de band met het dorp. Hier nemen we onze plaats in
om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden.
Voor het dragen van verantwoordelijkheid is zelfinzicht nodig. Welke verantwoordelijkheid
kan ik aan. Een setting is nodig van vertrouwen aangevuld met een vorm van controle.
- Samenwerken
We zien samenwerking als nodig om doelen te bereiken. Dit maakt dat we graag en goed
samen willen werken met elkaar, met de kinderen, met ouders/verzorgers van deze kinderen
en met de omgeving. (bijvoorbeeld de sporthal, verenigingen, de gemeente etc) Het is nodig
om hiervoor platvormen te hebben waar je elkaar treft. Vergaderingen, koffieochtenden etc.
Rolverdeling en verwachtingen moeten duidelijk zijn.
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Omdat samenwerking zo belangrijk is, besteden we consequent aandacht hieraan in ons
aanbod. We hebben een opbouw in de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen
samenwerken. Hierbij hoort gebruik maken van elkaars mogelijkheden. Hierbij is zelfreflectie
nodig. Dit komt planmatig aan bod.
Ouders en het IKC hebben elkaar nodig om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de
opvoeding en ontwikkeling te kunnen dragen. Hier hoort bij elkaar informeren over relevante
zaken , elkaar steunen naar de kinderen toe, elkaar serieus nemen door goed naar elkaar te
luisteren. Basis is hierbij vertrouwen in elkaar.
Als IKC hebben we te maken met kinderen met een diverse achtergrond. We zien het als doel
om hier bij aan te sluiten en we verwachten dat alle ouders en kinderen zich ook inzetten
voor deze aansluiting.
De interne samenwerking is noodzakelijk om ook met anderen te kunnen samenwerken. Het
is ons uitgangspunt dat het IKC als geheel wordt beleefd door iedereen. De ontwikkeling van
het kind staat centraal en daarvoor werken we samen! Onderwijs en opvang staan in dienst
van de kinderen.
Betekenisvol
We voeden de kinderen op om een goede plek in de samenleving te kunnen innemen. Zo
zullen ze zelf het gelukkigst zijn en zo kunnen ze een bijdrage leveren aan deze maatschappij.
We geven ze de waarde van de democratie en de rechtsstaat mee. We sluiten aan bij wat er
in de actualiteit gebeurt. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich tot bewuste burgers en
leren ze een mening te vormen.
We hebben de overtuiging dat kinderen en grote mensen zich het beste kunnen ontwikkelen
wanneer ze een betekenisvol en uitdagend aanbod krijgen. Dit gaat over de manier waarop
iets wordt aangeboden en ook over de vraag wat er wordt aangeboden. We vinden het
belangrijk dat het aanbod breed is omdat we zien dat alleen cognitie niet voldoet in de
huidige en toekomstige tijd. Door het brede aanbod zal een kind zichzelf steeds beter leren
kennen en krijgt het zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld (talentontwikkeling). Het leert zo
keuzes te maken. De vaardigheden zoals genoemd bij “verantwoordelijkheid” en
“samenwerken” horen hierbij. Samenhang in het aanbod is nodig om balans te vinden. Dit
doen we door thematisch te werken op het gebied van wereldoriëntatie, creativiteit,
sportiviteit, muzikaliteit. Deze werkwijze maakt dat we aan kunnen sluiten bij de actualiteit.
Het betekenisvolle aanbod is voor elk kind van 0-13 jaar van groot belang.
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Schoolorganisatie
De school probeert de leerlingen zich zo te laten ontwikkelen dat al hun mogelijkheden aan bod
komen. We vinden het belangrijk dat een goede basis wordt gelegd voor een succesvol verloop van
hun verdere scholing. Individuele ontwikkeling is belangrijk maar wel met respect, begrip en
verantwoordelijkheid voor anderen. Een goede sfeer op school is daarom een voorwaarde. Wij
benadrukken dat ‘Elke leerling er één is’. Iedere leerling is uniek en dat betekent onder andere dat de
ontwikkeling van leerlingen kan verschillen.
Door middel van nauwkeurige registratie en het hanteren van een leerlingvolgsysteem volgen we de
ontwikkelingen van iedere leerling. De school is verdeeld in jaarklassen en wanneer dat om
organisatorische redenen noodzakelijk is, worden er combinatieklassen gevormd. Binnen deze
jaarklassen wordt ondersteuning op maat geboden. Voor de basisvaardigheden worden er
subgroepen gemaakt. Er wordt gewerkt met basis-, plus- en zorggroepen. (zie SOP;
schoolondersteuningsprofiel)
Opbrengsten
Natuurlijk willen wij als school elke leerling meegeven wat het aankan. Iedereen op zijn of haar
niveau. Wij willen goed onderwijs bieden. Wij willen de kwaliteit, die we hebben, nog verbeteren. Via
methode gebonden toetsen en het cito-leerlingvolgsysteem volgen we de vorderingen. Zo kijken we
of de leerlingen op koers liggen. Dat doen wij niet alleen, ook de inspectie kijkt periodiek of we
voldoen aan de wettelijke bepalingen. Het totale inspectie rapport (rapport 27 maart 2014) is te
lezen op de internetpagina van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).
De resultaten van het onderwijs
Alle scholen voor basisonderwijs zijn verplicht de resultaten van hun onderwijs te vermelden in de
schoolgids. Aan het publiceren van dergelijke gegevens moeten voorafgaand enkele opmerkingen
worden geplaatst. De eindresultaten van de door ons gehanteerde Cito-eindtoets zeggen niet alles
over de effectiviteit van het onderwijs. Het leerlingvolgsysteem binnen onze school geeft daarover
ons inziens per leerling meer informatie. Ook andere componenten zoals pedagogisch klimaat,
eigenschappen van de leerling en het beleid van het samenwerkingsverband om zoveel mogelijk
leerlingen op een reguliere basisschool te houden, worden niet meegenomen. De Cito-toets wordt
afgenomen volgens de regels van de Cito-groep. Wij willen u de gegevens niet onthouden. U vindt de
resultaten hieronder weergegeven waarbij de minimumscore 500 en de maximumscore 550 is. Hierin
zijn de onderdelen taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie verwerkt.
Gegevens Eindtoets
Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen
Schoolrapport zonder correctie LG - Ongecorrigeerde standaardscore*
Percentage leerling-gewicht van de school (schoolgroep)**

Landelijk gemiddeld behorende bij de schoolgroep ***
Inspectienorm behorende bij de schoolgroep ***

16-17

17-18

18-19

22
534,8
Schoolgroep
4
535,2
534,6

29
540,3
Schoolgroep
4

27
542,3
Schoolgroep
6
535,7
534,3

534,6

**) Percentage gewogen leerlingen van de hele school (teldatum)
**)zie analyse en waarderingen van opbrengsten, Inspectie van het Onderwijs, augustus 2013, pagina B-15

Referentieniveau
Lezen 1F-niveau
Lezen 2F-niveau
Taalverzorging 1F-niveau
Taalverzorging 2F-niveau
Rekenen 1F-niveau
Rekenen 1S-niveau

Percentage landelijk gemiddelde

98%
75 %
97%
59%
93 %
45 %

17-18

100 %
97%
100%
69 %
97 %
69 %

18-19

100 %
93 %
100 %
89 %
100 %
70%
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Gegevens doorstroom en verwijzing
Percentage zittenblijvers in groep 1 en 2*)(indicatie inspectie: maximaal 12 %, gemiddelde 2 jaar)

16-17

17-18

18-19

2 lln
7,7 %

5 lln
20,8 %

2 lln
14,3 %
laatste 2
jr.@

#

(waaronder
1 NT2 ll)

@ een leerling die door verhuizing kwam en op de vorige school al kleuterverlenging had, 1 Syrische
leerling met grote taalachterstand.
Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8 (norm inspectie: maximaal 3 %, gemiddelde 2 jaar)

3lln
1
9
5
0

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar)

0
10
20
2
2

*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet).

Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO:TL/H
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo

17-18

0

0
7
6
1
12

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo/ VWO
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO / gymnasium

LWO

18-19

LWO

1(ISK
jan
2019)
2
1

4

1

6
2
7
3

3

6

Groepering
Bij het indelen van de groepen proberen we tot een zo evenredig mogelijke verdeling te komen. We
letten daarbij onder meer op de onderlinge verhoudingen in de groep, vriendjes, vriendinnetjes,
jongens, meisjes en de intensiteit die het werken (voor de leerkracht) in een bepaalde groep met zich
meebrengt.
Schooljaar 2019-2020
Er zijn dit schooljaar 9 groepen:
Groep 1/2a
23 lln. → tot 1 jan 28 lln.
Groep 1/2b
24 lln. → tot 1 jan 28 lln.
Groep 3
26 lln.
Groep 4a
16 lln.
Groep 4b
16 lln.
Groep 5
24 lln.
Groep 6
25 lln.
Groep 7
28 lln.
Groep 8
23 lln.
Vanaf 1 januari 2020 wordt er een nieuwe kleutergroep gestart en worden de groepen 4
samengevoegd tot één groep met ondersteuning van een onderwijsassistent.
Huiswerkbeleid (zie protocol huiswerk)
Huiswerk is schoolwerk dat iedere leerling in de groep mee naar huis krijgt met de bedoeling dat het
werk thuis door de leerling zelfstandig wordt uitgevoerd/geleerd.
Het doel van huiswerk op de basisschool is om de leerlingen voor te bereiden op het maken en leren
van huiswerk in het voortgezet onderwijs. Attitudevorming is een belangrijk doel.
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Er wordt huiswerk meegegeven vanaf groep 6.
Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen één keer per week huiswerk.
Er wordt geen huiswerk meegegeven in de vakanties.
Leerlingen krijgen duidelijke instructies over hoe er moet worden omgegaan met huiswerk.
Er wordt met de leerlingen besproken ‘hoe te leren’. De eigen leerstijl van de leerling is daarvan een
onderdeel.
Wanneer leerlingen extra werk mee krijgen omdat er op een bepaald gebied een achterstand of een
hiaat wordt geconstateerd of om te voorkomen dat er een achterstand ontstaat, wordt dit geen
huiswerk genoemd.
Leerlingen die langdurig ziek zijn krijgen, in overleg met de ouders, werk om thuis te maken en te
leren. (Zie ook protocol langdurig zieke leerlingen).
Leerlingen die verlof krijgen, krijgen in principe geen werk mee. Ouders/verzorgers zijn
verantwoordelijk voor de eventuele achterstand die wordt opgelopen door het verlof. Gemiste
lesstof moet na het verlof z.s.m. worden ingehaald.
Wanneer in een plan van aanpak wordt opgenomen dat een leerling thuis extra moet oefenen, mag
dit in principe niet langer dan 15 minuten per dag zijn.
De activiteiten voor de leerlingen
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat hoe de school de leerlingen helpt
met leer- en/of gedragsproblemen. Daarnaast is er een activiteitenkalender waarin de activiteiten
van de leerlingen en de groepsleerkrachten zijn verwerkt. In de activiteitenkalender staan ook de
schooltijden, vakanties en vrije dagen.
In de wet is beschreven wat de leerlingen op een basisschool moeten leren. De overheid heeft
hiervoor kerndoelen geformuleerd.
Kerndoelen geven aan wat de school de leerlingen aan leerinhouden moet bieden.
In onze school komen de volgende vakken en vakgebieden aan de orde:
* zintuiglijke en lichamelijke oefening
* Nederlandse taal
* rekenen en wiskunde
* Engels (in de groepen 7 en 8)
* expressieactiviteiten, de bevordering van taalgebruik, muziek, tekenen, handvaardigheid,
dramatische expressie, spel en beweging
* bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
* bevordering van gezond gedrag → o.a. de Kanjertraining
* enkele kennisgebieden, aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, maatschappelijke
verhoudingen, staatsinrichting en geestelijke stromingen
Veel vakken op de basisschool staan niet op zichzelf. We proberen de samenhang ertussen zoveel
mogelijk zichtbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door onderwerpen uit de geschiedenis-,
aardrijkskunde- en biologielessen te koppelen aan actuele gebeurtenissen.
Die vakken worden ook wel wereldverkenning of wereldoriëntatie genoemd.
Wij beschikken op school over een nieuw modern ingerichte mediatheek waarin we de leerlingen
hun weg leren vinden. De gevonden informatie kan op velerlei wijze verwerkt worden.
Ons IKC beschikt over een computerlokaal. Daarnaast staan er in iedere groep meerdere computers.
Alle leerlingen werken regelmatig met de computer en op tablets. Elk jaar maakt onze ict-er, Dunja
Hiddink, vanuit het ICT-beleidsplan een jaarplanning. In dit plan staan de computeractiviteiten voor
het komende schooljaar.
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Burgerschapsvorming
Visie op Burgerschap
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme en multiculturele maatschappij. Onze
school vindt het belangrijk om de leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de
maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de samenleving.
Aandacht besteden aan Burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op `t IKC
is Burgerschapsvorming niet een apart vak. Het is verweven met ons hele onderwijsaanbod.
Onderwijs in Burgerschap krijgt aandacht in de vorm van:
1. Kennis en kennisoverdracht
Over bijvoorbeeld: geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen.
2. Houding/attitude
Bijvoorbeeld samenwerken, samen spelen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
3. Reflectie en meningsvorming
Bijvoorbeeld omgaan met levensvragen, waarden en normen
4. Sociale vaardigheden
Hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving. Een goed voorbeeld daarvan is onze
Kanjertraining (www.kanjertraining.nl)
5. School als oefenplaats
Bijvoorbeeld: schoolafspraken, klassenafspraken, oefenen in democratie, de leerlingenraad, leren
omgaan met conflicten
6. Gerichtheid op de buitenwereld
Bijvoorbeeld: de excursies die we maken, voorlichting op school door verschillende instanties
7. Basiswaarden
Wij hanteren de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat:
Vrijheid van meningsuiting – Gelijkwaardigheid - Begrip voor anderen – Verdraagzaamheid –
Autonomie - Afwijzen van onverdraagzaamheid - Afwijzen van discriminatie.
Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze leerlingen corrigeren wij.
(Zie ook ons “Actief burgerschapsplan”)
Leerlingenraad
De groepen 5 t/m 8 kiezen aan het begin van het schooljaar twee vertegenwoordigers, die zitting
nemen in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert ongeveer een keer in de maand met een
leerkracht van school. Eén van de leerlingen wordt gekozen tot voorzitter en ook de notulen worden
door een gekozen leerling gemaakt. De onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn heel divers.
Zowel de leerlingen als de juf/meester kunnen punten aandragen. De leerlingenraad kan gevraagd en
ongevraagd advies geven aan team, directie, medezeggenschapsraad en ouderraad.
Godsdienstig - Humanistisch – Islamitisch Vormings Onderwijs
Het is belangrijk leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen levensovertuiging en een
eigen normbesef. Dit gaat meestal niet vanzelf. Het is van belang dat leerlingen op een kritische
manier leren omgaan met vragen over normen en waarden; dat leerlingen leren naar de mening van
anderen te luisteren en deze te respecteren. Zo ontwikkelen ze zich tot mensen die weten wat ze
willen en zelfbewust komen tot verantwoorde keuzes. Zo worden ze voorbereid op het deelnemen
aan onze veelvormige maatschappij.
Als onderdeel van de actieve pluriformiteit van onze openbare school kunnen ouders, als zij dat
willen, hun leerlingen godsdienstig-, humanistisch of islamitisch vormingsonderwijs (GVO, HVO en
IVO) laten volgen. De ouders van de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen ieder schooljaar een
informatieve brief mee waarna ze een keuze kunnen maken.
Tijdens de GVO-lessen maken leerlingen kennis met verschillende levensbeschouwingen.
Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve,
speelse en creatieve manier.
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Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te
ontwikkelen. Bij de lessen islamitisch vormingsonderwijs maken de leerlingen kennis met de
basisbeginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de feesten. De leerlingen
leren om zelfstandig te denken, open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en
andersgelovigen.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze lessen ligt bij de instanties die ze verzorgen, dus niet
bij de school of Stichting Wolderwijs.
Het volgen van deze lessen – die onder schooltijd worden gegeven – is niet verplicht. De leerlingen
die deze lessen niet willen volgen, werken in hun eigen groep aan levensbeschouwing onder leiding
van de groepsleerkracht. Bij afwezigheid van de GVO/HVO-leerkracht werken de leerlingen in hun
eigen groep aan levensbeschouwing. We gebruiken hiervoor de methode Kleur. Kleur is een
complete methode die aandacht besteedt aan levensbeschouwing, sociaal-emotionele vaardigheden
en aan samenleving en burgerschap.
Kwaliteitszorg
Alle scholen van Wolderwijs maken vanaf september 2018 gebruik van eenzelfde systeem voor
kwaliteitszorg: Parnassys WMK (Werken Met Kwaliteit). Voorheen was dit Integraal. Met Parnassys
WMK realiseert de school een systeem voor kwaliteitszorg, waarin schoolanalyse, schoolontwikkeling
en persoonlijke ontwikkeling logisch met elkaar zijn verbonden. WMK is geheel opgenomen in
Parnassys, zodat de leeropbrengsten direct en in samenhang online zichtbaar zijn.
De kwaliteit wordt direct helder in beeld gebracht en de directeur kan zo planmatig werken aan de
schoolontwikkeling en de gesprekkencyclus. De bestuurder heeft via Parnassys WMK direct zicht op
de voortgang in ontwikkeling van iedere school.
Vanaf 2018-2019 is Parnassys WMK op alle scholen ingezet. Met Parnassys WMK kunnen onder
andere ontwikkelingen en opbrengsten vergeleken worden met de eigen streefdoelen, kunnen
tevredenheidspeilingen worden uitgevoerd en kunnen persoonlijke ontwikkelplannen worden
opgesteld. Ook kunnen leerkrachten hun eigen bekwaamheidsdossier met Parnassys WMK invulling
geven.
Naar aanleiding van analyse van de uitkomsten van de vragenlijsten worden door directie en/of
teamleden maatregelen op het gebied van kwaliteitsverbetering opgesteld. U ziet het; directie en
team werken gezamenlijk aan voortdurende ontwikkeling van de professionaliteit.
Nieuwkomers
Het beleid van Wolderwijs is er in principe op gericht om deze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs
op de eigen school aan te bieden.. Er zijn 5 vrijwilligers (oud-leerkrachten) op ‘t Oelebröd die
dagelijks de nieuwkomers extra begeleiden als aanvulling op het onderwijs. Wanneer een leerling
toch meer nodig heeft dan de school kan bieden op het gebied van taalverwerving in het Nederlands,
kan de leerling worden aangemeld bij de taalklas van ’t Kienholt in Hoogeveen.

De zorg voor de leerlingen
Nieuwe leerlingen
Aanmelding geschiedt via een aanmeldingsformulier dat te verkrijgen is op het IKC. (Zie hoofdstuk 2).
Bij aanmelding maakt de directeur/locatiecoördinator tijdens het intakegesprek kennis met de ouders
en/of verzorgers en hun kind(eren). De ouders of verzorgers ontvangen een IKC gids, een
activiteitenkalender en een informatiefolder van de kanjertraining. Als de ouders voor ‘t Oelebröd
kiezen, moeten ze een aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen.
De ouders van leerlingen die 4 jaar worden krijgen ongeveer 4 weken van tevoren een uitnodiging voor
een intakegesprek met de toekomstige groepsleerkracht. Tijdens het intakegesprek wordt het

13

IKC gids 2019-2020

intakeformulier besproken en wordt afgesproken wanneer de leerling twee dagdelen kan meedraaien.
De directie bepaalt of de leerling kan worden toegelaten. (Zie schoolondersteuningsprofiel/
grenspaaltjes aan de zorg).
We proberen de kleutergroepen gelijkmatig te laten groeien. Broertjes en zusjes worden in principe
niet in dezelfde groep geplaatst. Vier weken voor de zomervakantie nemen we geen leerlingen meer
aan in groep 1. De kinderen die in de eerste week naar de zomervakantie vier jaar worden, mogen
direct na de zomervakantie starten. Vanwege de wettelijke regels mogen we de kinderen, die na de
eerste week jarig zijn, pas op de dag na de vierde verjaardag welkom heten op school.
Het leerlingvolgsysteem
Iedere leerling wordt gedurende zijn tijd op IKC `t Oelebröd nauwlettend gevolgd in zijn ontwikkeling.
Door middel van verschillende soorten toetsen en screening wordt van de leerlingen bijgehouden hoe
de vorderingen en de ontwikkelingen verlopen.
* In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. Als de leerkracht de indruk heeft
dat de ontwikkeling van een leerling stagneert of juist een voorsprong vertoont, wordt de leerling
verder gescreend om te kijken waar de leerling in zijn ontwikkeling is.
* Bij taal, spelling en rekenen wordt na elk afgebakend stukje leerstof getoetst of de leerling de stof
beheerst, of dat er extra training en hulp nodig is. Zo is er dus na een korte tijd precies na te gaan of
er extra hulp nodig is. (Methode gebonden toetsen)
* Ons leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen (Cito).
In groep 1 en 2 kan gebruik worden gemaakt van de CITO-toetsen Taal en rekenen voor kleuters om
het niveau van de leerling te bepalen. Dit om te zien of de leerling(en) voldoende voorbereid zijn om
de start in groep 3 te kunnen maken en/of direct extra ondersteuning in groep 3 moeten krijgen.
Voor de groepen 3 t/m 8 worden toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen
afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd.
* De leerlingen van groep 8 maken ook de entree en de centrale-eindtoets.
*De toetsresultaten worden bijgehouden in het administratieprogramma Parnassys. Het
leerlingvolgsysteem vanuit dit programma wordt gebruikt.
De verslaglegging van gegevens over de leerlingen
Van iedere leerling is er een digitaal leerling dossier. (Parnassys) Daarin staan gegevens over het gezin,
de gesprekken met ouders, medische gegevens, observatiegegevens, toets- en rapportgegevens,
gegevens over leerstijlkenmerken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens wordt bijgehouden
welke extra ondersteuning een leerling krijgt wanneer dit nodig is. Onderzoeksverslagen worden zowel
digitaal als op papier opgeslagen. De leerlingdossiers worden beheerd door de groepsleerkracht. De
intern begeleider heeft toegang tot de dossiers van alle leerlingen van de school.
De registratie van de vorderingen van de leerlingen
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport. De ouders worden volgens
protocol uitgenodigd voor een gesprek om met de leerkracht de vorderingen te bespreken. Wanneer
er behoefte aan is, kan de leerkracht de ouders/verzorgers ook uitnodigen voor een tussentijds
gesprek. Wanneer ouders/verzorgers tussentijds behoefte hebben aan een gesprek, kunnen zij
hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. De leerkrachten zijn hiervoor bereikbaar na 14.30 uur.

Grenspaaltjes van de zorg
Door de zorgstructuur op ’t Oelebröd kan aan veel leerlingen passend onderwijs geboden worden,
maar als reguliere basisschool zijn de mogelijkheden niet onuitputtelijk. Deze mogelijkheden zijn
gebaseerd op de volgende uitgangssituaties:
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•

De intellectuele capaciteiten moeten toereikend zijn om de leerstof tot minimaal het niveau
van groep 6 te kunnen beheersen.

•

Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars
adviezen op.

•

Leerlingen van een andere basisschool waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO
of SO is afgegeven, worden niet op onze school toegelaten.

•

Afwijkend gedrag wordt grensoverschrijdend als andere leerlingen hierdoor regelmatig
gedupeerd worden. (Zie pestprotocol)

•

Extra begeleiding moet in principe binnen de school gerealiseerd kunnen worden. Dat
betekent dat een leerling als leerling in de groep mee moet kunnen doen.

•

Een plan van aanpak moet in principe binnen de school uitvoerbaar zijn. Er zijn beperkte RTmogelijkheden op onze school aanwezig.

•

Voor de leerlingen met een arrangement dat is toegekend door de Commissie Arrangeren van
het samenwerkingsverband moet adequate ambulante begeleiding gerealiseerd worden.

•

De leerling moet zich meetbaar welbevinden op school.

•

Het aantal instructiegroepen is per groep per ontwikkelingsgebied beperkt tot 3.

•

Het schoolteam heeft per leerling beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders
en eventuele andere instanties, die bijdragen aan de begeleiding.

•

De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De leerlingen moeten in
beginsel op dit gebied zelfredzaam zijn.

•

Leerlingen, die de school bezoeken, dienen zindelijk te zijn. Mochten leerlingen lichamelijke
zorg behoeven, dienen ouders dit voor hun rekening te nemen.

•

De leerling kan de schoolregels en de regels betreffende werkhouding en zelfwerkzaamheid in
voldoende mate hanteren.

•

De school beschikt slechts over normale communicatiemiddelen en heeft geen extra
voorzieningen voor dove en blinde leerlingen en in beperkte mate voor slechthorende
leerlingen.

Van onze leerkrachten wordt verwacht dat ze voldoende professioneel zijn om extra begeleiding
binnen onze school en onder schooltijd te kunnen realiseren. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk
van externe factoren zoals de groepsgrootte, het aantal leerlingen met extra begeleidingsbehoefte in
de groep, of er sprake is van combinatiegroepen, het aantal leerlingen met een arrangement in de
groep en de ervaring van de leerkracht (denk hierbij aan startende leerkrachten).
Indien ouders/verzorgers besluiten om ondanks het advies van de basisschool hun leerling niet aan te
melden bij de Commissie Arrangeren van het SWV 2203 wordt in een gesprek met de ouders door
directie en IB-er de grenzen ten aanzien van de zorgverbreding aan de ouders duidelijk gemaakt. De
afspraken worden vastgelegd in een contract dat door alle betrokkenen wordt ondertekend.
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De overgang van de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs
Leerlingen verlaten de school wanneer zij de school t/m groep 8 hebben doorlopen. Leerlingen die
acht jaar onderwijs hebben genoten, kunnen in principe naar het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt
dan uiteraard in overleg met de ouders. De school ondersteunt de ouders bij de keuze voor het VO.
Naar aanleiding van het Cito LOVS, de resultaten op de methode gebonden toetsen, observaties en
bevindingen door de leerkracht wordt een advies gegeven. De Cito-eindtoets wordt bij twijfel gebruikt
om een definitieve keuze te maken. In de periode voorafgaande aan de adviesgesprekken kunnen de
leerlingen en hun ouders/verzorgers informatieavonden van het voorgezet onderwijs bezoeken. De
uitnodigingen hiervoor worden via de basisschool verspreid. Uiteindelijk nemen de ouders de
beslissing m.b.t. de schoolkeuze. Daarna verzorgt de school de aanmeldingen.
Zorg bij langdurig zieke leerlingen
Er is op school een protocol “Langdurig zieke leerlingen”.
Wij kunnen bij langdurige ziekte van een leerling ondersteuning vragen bij het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband SWV2203 waaronder ook de scholen van Stichting Wolderwijs vallen,
heeft een ambulant begeleider (een bevoegde leerkracht) in dienst met kennis van consequenties van
ziekten, de behandelmethoden en de invloed van medicatie. Daarnaast beschikt zij over de nodige
ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan de situatie.
Academische ziekenhuizen hebben een eigen school in het ziekenhuis. In andere ziekenhuizen is, in
overleg, onderwijs aan een zieke leerling natuurlijk ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht
bij de directie of intern begeleider op school.
Zorg in de groep, preventief en curatief
Zorgverbreding vindt op school allereerst plaats in de groep, in de interactie tussen leerkracht en
leerling. Dit noemen wij de preventieve benadering.
Het is de groepsleerkracht die in de dagelijkse omgang met de leerlingen het klimaat schept waarin
zoveel mogelijk leerlingen zich welbevinden en daardoor optimaal kunnen profiteren van het gegeven
onderwijs. De leerkracht stemt de instructie en de leerstof af op de behoefte en mogelijkheden van de
leerling. Het zelfstandig werken geeft de groepsleerkrachten de tijd om aandacht en begeleiding te
realiseren aan leerlingen met specifieke behoeften. Het leerlingvolgsysteem vanaf groep 1, de groepsen leerling besprekingen en de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunen de
zorgverbreding in de groep. Daarnaast kennen we de curatieve activiteiten. Te noemen zijn:
diagnostisch onderzoek, het bieden van extra ondersteuning op individueel niveau, het volgen van een
begeleidingstraject en eventueel de verwijzing naar andere vormen van primair onderwijs. Preventieve
zorg heeft duidelijk onze voorkeur. Er zullen echter altijd curatieve acties nodig blijven.
Planmatige zorg
De zorg van ons schoolteam is gebaseerd op de principes van hulpverlening, preventie en afstemming.
Hulpverlening: de leerlingen zijn ingedeeld in “jaargroepen”. De instructie wordt gegeven volgens het
Interactieve Directe Instructie Model (IGDI). Dit garandeert voldoende instructie wat bepalend is voor
voldoende vorderingen. Er wordt geprobeerd door het geven van extra hulp om de groepen zoveel
mogelijk bij elkaar te houden.
Voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 ligt vanaf 8.15 uur een taak klaar waar ze zelfstandig tot
8.45 uur aan kunnen werken. Van 8.25 uur tot 8.40 uur heeft de leerkracht de gelegenheid om aan
leerlingen, die dat nodig hebben, extra ondersteuning te bieden.
Preventie: Via veel aandacht en zorg in de onderbouw wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen
voldoende voorbereid zijn op het systematisch aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven en
rekenen. Daarbij hoort dat er veel aandacht wordt geven aan het ontwikkelen van een zelfstandige
werkhouding en het goed kunnen samenwerken.
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Afstemming: De instructie wordt gedifferentieerd via verlengde en alternatieve instructie (gebruik
makend van de instructietafel) voor leerlingen die hieraan behoefte hebben. Soms wijken de
mogelijkheden van kinderen zover af van het gemiddelde van de groep dat er middels een plan van
aanpak individuele programma’s worden uitgeschreven. Er wordt in de onderbouw voor de taal- en
rekenontwikkeling en in de groepen 3 t/m 8 voor de vakken technisch lezen, rekenen, taal en spelling
gewerkt in drie niveaus. De organisatievorm is hierop ingericht met dag- en weektaken. Door het
maken van een didactisch groepsoverzicht, waarbij een jaargroep in maximaal drie subgroepen wordt
onderverdeeld, wordt een hele groep in beeld gebracht. Van alle leerlingen zijn de onderwijsbehoeften
en kindkenmerken in beeld gebracht. Deze worden in het didactisch groepsoverzicht opgenomen en
wanneer nodig aangepast.
Wanneer een leerling zo veel extra hulp en ondersteuning nodig heeft dat de leerkracht dit niet in de
groep kan realiseren, wordt de onderwijsassistente ingeschakeld. Er wordt volgens een plan, gemaakt
door de leerkracht, ondersteuning aan de leerling geboden.
Voor leerlingen die het programma op één of meer vakgebieden niet (meer) op groepsniveau kunnen
volgen, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. (OPP) Voor leerlingen die ondersteuning
krijgen uit het SWV is een OPP wettelijk verplicht.
Leerlingbespreking en groepsbespreking
Drie keer per jaar vinden de groepsbesprekingen plaats. Dit zijn gesprekken tussen de
groepsleerkracht(en) en de intern begeleider. De leerkracht vult het formulier 'Voorbereiding
groepsbespreking' in. Dit formulier dient als leidraad voor de groepsbespreking. N.a.v. de
groepsbesprekingen worden leerlingbesprekingen gepland. Meestal is dit ook een overleg tussen de
groepsleerkracht(en) en de intern begeleider, maar er kunnen ook besprekingen met het team of
tijdens de intervisievergaderingen worden gehouden om samen naar oplossingen te zoeken voor
problemen die zich voordoen.
Naar aanleiding van de klassenbezoeken door de intern begeleider wordt ook een gesprek gepland om
de groep te bespreken.
Arrangementen
M.i.v. 01-08-2014 is de Wet op het Passend Onderwijs in werking getreden. Dit betekent dat ieder
samenwerkingsverband (SWV) ervoor moet zorgen dat er een dekkend aanbod aan
onderwijsmogelijkheden is waardoor er geen leerlingen meer zijn die niet naar school gaan.
't Oelebröd valt onder het SWV 2203. Het SWV bestaat uit de voormalige verbanden Steenwijk,
Meppel en Hoogeveen. De coördinator van de afdeling Meppel is dhr. Jan Slagter.
(j.slagter.mep@po2203.nl) De adresgegevens zijn: Postbus 22, 7940 AE Meppel. Bezoekadres:
Industrieweg 1B-1,7944 HT Meppel. tel. 0522-278129/ 06 12643810
Er is door het bestuur van het samenwerkingsverband besloten om het SWV te verdelen in drie
afdelingen met ieder een eigen coördinator en een eigen Commissie Arrangeren. 't Oelebröd valt
onder de afdeling Meppel.
Wanneer een leerling of een groep extra ondersteuning nodig heeft en de school en/ of de leerkracht
onvoldoende expertise heeft m.b.t. het probleem kan er een beroep op het samenwerkingsverband
worden gedaan d.m.v. het aanvragen van, in eerste instantie, preventieve ambulante begeleiding
(PAB). Een ambulant begeleider (ab’er) komt dan op school om de leerkracht te ondersteunen en daar
waar nodig de leerling individueel of een groepje leerlingen of de hele groep. Dat betekent dat de ab’er
komt observeren in de groep en eventueel gesprekken heeft met de betreffende leerling of een
groepje leerlingen of zelfs de hele groep. Wanneer deze hulp ontoereikend is, wordt er, i.o.m. de ib’er,
de leerkracht en , in geval van een individuele leerling ook de ouders, een arrangement aangevraagd
bij het SWV. Dat betekent dan dat de ab’er meer tijd krijgt om ondersteuning te bieden.
Wanneer ook deze hulp ontoereikend is, wordt gezocht naar een andere oplossing.
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Van groep 1 naar groep 2?
Leerlingen die als vierjarige op school komen, worden geplaatst in groep 1. Naar aanleiding van de
observaties door de leerkracht(en), hun resultaten in de groep, hun sociaal emotionele ontwikkeling
en de resultaten van de Cito-toetsen wordt, i.o.m. de intern begeleider, bekeken of de leerling in het
nieuwe schooljaar naar groep 2 gaat of zich verder ontwikkelt in groep 1. (Zie protocol ‘Extra leertijd,
doubleren en vroegtijdig schoolverlaten’)
Verlengd leerjaar/versneld doorstromen
Een verlengd leerjaar wordt zoveel mogelijk vermeden. Toch kan het gebeuren dat een leerling er het
meest bij gebaat is om nog een jaar in dezelfde groep te blijven. Te denken valt aan een leerling
waarvan voorzien kan worden dat het in de nieuwe groep te veel op zijn tenen moet lopen. Als het de
leerstof nog een keer krijgt, staat het een jaar later veel sterker.
Zo kan het ook gebeuren dat een leerling versneld door de stof gaat waardoor het als het ware een
groep overslaat. Op school ligt het protocol ‘Extra leertijd, doubleren en vroegtijdig schoolverlaten’ ter
inzage.
Meer- en hoogbegaafdheid
Leerlingen, die meer aan kunnen dan het reguliere werk, krijgen in overleg met de coördinator meeren hoogbegaafdheid en de intern begeleider extra stof aangeboden door de eigen leerkracht. Deze
extra leerstof wordt gehaald uit de zogenaamde Levelboxen. De materialen worden beheerd door de
coördinator meer- en hoogbegaafdheid. De leerlingen voeren de extra en verdiepende opdrachten
onder leiding van de eigen leerkracht uit. Daar waar nodig zullen de coördinator meer- en
hoogbegaafdheid en de intern begeleider de leerlingen blijven ondersteunen.
Leerlingen die op alle gebieden ver bovengemiddeld scoren en op de eigen school niet genoeg
uitdaging kunnen krijgen, kunnen worden aangemeld voor de bovenschoolse Plusklas. Een commissie
beoordeelt of de leerling tot deze klas wordt toegelaten. De bovenschoolse Plusklas is iedere
woensdag op IKC De Horst in de Wijk. Ouders van de leerlingen die de Plusklas bezoeken, zorgen zelf
voor vervoer naar de Wijk.
Orthotheek
Als blijkt dat extra hulp nodig is, kan de leerkracht terecht in de orthotheek.
Hierin zijn ondergebracht:
* diagnostische toetsen om na te gaan wat de oorzaak van de stagnatie kan zijn
* naslagwerken
* andere methodes, die de leerstof net even anders aanbieden
* oefenmaterialen voor de leerlingen
De Kindertelefoon:
Wie zijn ‘De Kindertelefoon’
De Kindertelefoon is een organisatie, met een grote groep vrijwilligers, die het belangrijk vindt dat er
een plek is waar leerlingen en jongeren in vertrouwen kunnen praten over een probleem.
Elke dag bereikbaar van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds, ook in het weekend en tijdens
feestdagen.
De Kindertelefoon is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg.
De Kindertelefoon is bereikbaar onder nummer 0800-0432 (gratis)
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Centrum voor jeugd en gezin De Wolden
De gemeente De Wolden heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met als doel om snel,
effectief én afdoende ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders bij opvoed- en
opgroeivragen. De vraag van het kind c.q. de ouders staat centraal.
Verschillende organisaties werken samen in het CJG zoals Welzijn De Wolden, GGD en de gemeente.
Ook het onderwijs is een belangrijke partner. Als ouder van een schoolgaand kind is uw CJGaanspreekpunt de schoolmaatschappelijk werker.
Wat mag u als ouders van het CJG verwachten?
• Voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien
• Toegang tot betrouwbare informatie via een online CJG;
• Mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk;
• Toegang tot jeugdhulp
Kijk ook op: www.cjgdewolden.nl
Een mail sturen of bellen kan ook:
info@cjgdewolden.nl
0528 378624 (bereikbaar van 8.30-17.00 uur)
Als de leerkracht denkt dat uw kind ondersteuning nodig heeft, zal deze dit in eerste instantie met u
bespreken. Het kan gaan om ondersteuning op allerlei gebied: op het gebied van leren, contact met
andere kinderen, lichamelijke ontwikkeling e.d. Een paar praktische tips kunnen u dan vaak al weer
op weg helpen, maar soms is meer nodig.
De leerkracht roept dan, in overleg met de ouders, de hulp in van de intern begeleider. Als dat nodig
is betrekken zij een medewerker van het CJG, meestal de schoolmaatschappelijk werker of
jeugdverpleegkundige, om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden. Ook de
jeugdarts kan betrokken worden. Daar waar nodig kan jeugdhulp ingezet worden. De gemeente is
daar sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor.
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Personeel:
Martijn Plas
Directeur

Carolien Nijenhuis
Locatiecoördinator
Leerkracht groep 5 en 8,
Kanjercoördinator
Pedagogisch coach

Hermina Lode
Intern begeleider

Janny Popping
Leerkracht groep 1/2a

Rosan Russchen
Leerkracht groep 1/2b

Ria Dekker
Leerkracht groep 4b en
Reken-coördinator

Mirjam ter Heide
Leerkracht groep 1/2a en
Taal/Lees-coördinator

Mathilde Dol
Leerkracht groep 1/2b

Na de kerstvakantie
groep 2

Ellen Bruining
Leerkracht groep 3

Sabine Kwint
Leerkracht groep 4a

Norma Beverloo
Leerkracht groep 5 en
Taal/Leescoördinator,
Cultuurcoördinator

Sandra Nijburg
Leerkracht groep 3

Annet Hulzebos
Leerkracht groep 6
Reken-coördinator

Petra Boerhof
Onderwijsassistent
Annemieke Kroes
Gymleerkracht
Marjorie Timmerman
Gymleerkracht
Henk Olden
Conciërge

Na de kerstvakantie
groepen 4a + 4b samen

Carolien Nijenhuis
Vrijdag groep 5

Dunja Kiestra
Leerkracht groep 7
ICT-coördinator
Erna Kuipers
Leerkracht groep 7 en
Meer- en Hoogbegaafdheidcoördinator

Paul Smid
Leerkracht groep 8

Joanne Baron
Pedagogisch medewerker
Marije Dekker
Pedagogisch medewerker
Dione Jonkman
Pedagogisch medewerker
Romy Nijstad
Pedagogisch medewerker
Marloes Smit
Pedagogisch medewerker

Humanistisch
VormingsOnderwijs(HVO)
Harjet Okken

Carolien Nijenhuis
Donderdag om en om

Godsdienstig
VormingsOnderwijs(GVO)
Marianne Brink
Islamitisch
VormingsOnderwijs(IVO)
Onder voorbehoud, nog
niemand beschikbaar
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Vergaderingen
Er worden (verplichte) onderwijskundige vergaderingen gehouden met het hele team. De
vergaderdata zijn voor het hele jaar vastgesteld. Ook zal een pedagogisch medewerker (IKC)
aanschuiven bij een verplichte onderwijskundige vergadering.
Vervanging bij verlof, ziekte, afwezigheid, e.d.
Bij vervanging van een leerkracht wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van parttime werkende
collega’s of van de invallijst van de stichting.
Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten/invalkrachten voor één groep in te
zetten. Indien er geen vervanging mogelijk is, kan het voorkomen dat er groepen samengevoegd
worden. In het uiterste geval kunnen kinderen naar huis gestuurd worden.
Scholing en beleidsvoornemens
Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Scholing is daarom voor het
personeel en de school noodzakelijk om bij te blijven bij de hedendaagse ontwikkelingen. Het
nascholingsbeleid is gericht op de dagelijkse praktijk in school, beleidsvoornemens en de wensen van
de leerkrachten. We richten ons de komende jaren op:
Scholing: Kanjertraining, TOS, ICT digitale geletterdheid, informatie vergaren over leesonderwijs en
wereldoriëntatie.
Beleidsvoornemens: Kanjertraining in heel het IKC doorzetten, leesonderwijs herzien en
heroverweging methodes, wereldoriëntatie onderzoeken opties a.d.h.v. visie, methode kiezen en
invoeren, aandacht voor doorgaande lijn zorg &begeleiding, aandacht voor didactiek, ICT: inhaalslag
maken a.d.h.v. herschreven visie, nieuwe website en nieuw communicatieapp met ouders IKC-breed.
Dit schooljaar is er een aantal studiemomenten op schooldagen gepland. De leerlingen zijn dan vrij.
(zie achterin de IKC gids, activiteitenkalender, agenda op de website www.oelebrod.nl en lees altijd
de actuele nieuwsbrief, Ook in Parnassys kunt u informatie vinden.
Stagiaires
Ieder jaar bieden we diverse opleidingen de mogelijkheid om stagiaires bij ons op school te plaatsen.
Onze school is een HBO-opleidingsschool. We hebben studenten van de PABO uit verschillende
studiejaren. Mochten we de mogelijkheid hebben een LIO-stagiair in te kunnen zetten, zullen we dat
zeker doen. Een LIO-stagiair draait, onder verantwoordelijkheid van de mentor, zelfstandig een
groep. De school krijgt hierdoor elders ruimte voor extra ondersteuning. Daarnaast zijn we een door
Calibris erkend leerbedrijf voor mbo-opleidingen. Een aantal studenten, die opgeleid worden tot
onderwijs- en of klassenassistent, loopt in de diverse groepen stage. Jaarlijks melden zich leerlingen
vanuit het vo en het vmbo aan voor een snuffelstage en maatschappelijke stage. Alle stagiaires
hebben recht op goede begeleiding en ondersteuning. Dit betekent dat de school niet alle aanvragen
voor een stageplaats kan honoreren.
Medezeggenschapsraad
Onze school heeft, zoals wettelijk verplicht, een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad
(MR) van een basisschool bestaat uit twee geledingen:
• vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding)
• vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (personeelsgeleding)
De medezeggenschapsraad heeft overleg met de directie en het bovenschools management
(Stichting Openbaar Onderwijs Wolderwijs).
De MR denkt en beslist mee over belangrijke schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de
kwaliteit van het onderwijs op school. De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:
instemmings- en adviesrecht. Dit is terug te vinden in het reglement Medezeggenschapsraad.
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Dit reglement ligt ter inzage op school. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor
haar van wezenlijk belang zijn. Het bovenschools management en de directie moeten in een aantal
gevallen advies vragen, bijvoorbeeld omtrent fusieplannen en het ontslagbeleid.
Daarnaast wordt de MR ook uitgenodigd deel te nemen aan het ontwikkelen van plannen. Met
vragen/opmerkingen over schoolse zaken of indien u zich verkiesbaar wilt stellen voor de
medezeggenschapsraad kunt u altijd contact opnemen met een lid van de medezeggenschapsraad.
De contactgegevens van de MR staan op de website van de school vermeld. De vergaderingen van de
MR zijn openbaar en worden op school gehouden. U kunt op de website van de school onder het
kopje “MR” lezen waar de MR mee bezig is. Wilt u een mail sturen aan de MR, dit kan via het
mailadres: mr@oelebrod.nl
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft 10 leden; alle 10 openbare scholen leveren 1 lid. De vergaderingen van de GMR zijn
openbaar en worden gehouden op het stafbureau van Wolderwijs in Ruinerwold.
Leden Medezeggenschapsraad (MR)
Voorzitter, oudergeleding
Vice voorzitter, oudergeleding
Oudergeleding PR
Secretaris/penningmeester
oudergeleding
Leden, personeelsgeleding

Lumel Brouwer
Elise Derksen
Marjanne Teunissen
Rick Tuin

Annet Hulzebos *
Ria Dekker
Erna Kuipers
Mathilde Dol
* Tevens lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in De Wolden

Vergaderdata MR, OR en GMR 2019-2020
GMR zie Activiteitenkalender Parnassys en de website.
Veiligheid
Er is een veiligheidsprotocol op school. De directeur is tevens veiligheidscoördinator. Er wordt
gebruik gemaakt van een incidentenregistratie die jaarlijks wordt geanalyseerd. N.a.v. de analyse
worden eventuele consequenties hiervan in de beleidsuitvoering meegenomen.
Er is een werkgroep die zich o.a. bezighoudt met het toegangsbeleid, toezicht en preventieve
maatregelen t.b.v. de veiligheid van onze leerlingen en alle personeelsleden. De werkgroep komt
indien nodig bij elkaar en bestaat uit een lid uit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(Elise Derksen), een groepsleerkracht (Paul Smid) en de directeur van IKC ’t Oelebröd.
De Ouderraad
Op onze school is een actieve ouderraad aanwezig. Deze ouderraad bestaat uit negen
ouders die ieder drie of zes jaar als lid aanblijven. Het voornaamste doel van de ouderraad
is de bloei van de school te bevorderen. Dit doen zij door ons te ondersteunen bij allerlei
activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaas-, kerst- en paasfeest en schoolreisjes. Het
afscheid van groep 8 wordt ook georganiseerd door de ouderraad. Tevens verleent de
ouderraad allerlei hand- en spandiensten bij activiteiten op school. Ook kan zij advies
uitbrengen aan de directie en MR.
Er is een werkgroepje van leerkrachten (Dunja Kiestra en Sabine Kwint) dat regelmatig
overleg heeft met de ouderraad. De uitvoering van de verschillende schoolgerichte
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activiteiten in, om en ten behoeve van de school vallen onder de eindverantwoordelijkheid
en bevoegdheid van de directie.
De financiële aangelegenheden van de ouderraad vallen onder de eindverantwoordelijkheid en
bevoegdheid van de ouderraad zelf.

Samenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Logistiek
Leden

Jessica Meekhof
Vacature (invulling op de zakelijke ouderavond)
Henri Mulder
Nina de Vries
Vacature
Gerard Mennink
Sander van den Doel
Remco van Gelderentot sept.`19
Lianne ten Heuvel
Vacature (invulling op de zakelijke ouderavond)

Ouderbijdrage
De school verzoekt de ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage te storten. Naast het bekostigen van
bovengenoemde activiteiten worden ook attenties bij afscheid, huwelijk en langdurige ziekte van
deze ouderbijdrage betaald. Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. De hoogte van
de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld tijdens de zakelijke ouderavond die jaarlijks gehouden wordt.
Zoals u begrijpt is het van groot belang dat de bijdrage betaald wordt, immers, zonder deze steun
zouden heel veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De bedoeling is dat de ouderraad het
bedrag automatisch gaat incasseren. De ouderbijdrage wordt gecombineerd met het schoolreisgeld
en krijgt de naam Schoolfonds.
Wanneer uw kind in de loop van het schooljaar instroomt, kunt u volstaan met een gedeeltelijke
bijdrage. Ook hiervan krijgt u bericht.

Vieringen en feesten
Schoolreizen
De groepen 1 t/m 7 gaan één dag op reis. De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op kamp naar
Ameland. Schoolreisdata voor het nieuwe schooljaar zijn:
Groepen 1-2 : nog nader te bepalen
Groepen 3-4-5 : nog nader te bepalen
Groepen 6-7 : nog nader te bepalen
Groep 8
: 10, 11 en 12 juni`20
De hoogte van de bijdrage voor de schoolreis is € 25,00 voor de groepen 1 tot en 7 en voor groep 8 is
de bijdrage vastgesteld op € 85,00. De groepsleerkrachten bepalen welke begeleiding meegaat.
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Sinterklaasfeest
Sinterklaas komt met zijn Pieten op donderdag 5 december op school. Via de nieuwsbrief krijgt u
hierover meer informatie.
Kerstfeest
Op donderdag 19 december zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij in verband met de
voorbereidingen voor de kerstviering die van 17.00 uur tot 18.00 uur plaatsvindt.
Elke leerkracht viert met de eigen groep het kerstfeest. Via de nieuwsbrief wordt u hierover nader
geïnformeerd. De vrijdagochtend worden de leerlingen gewoon om 08.30 uur op school verwacht,
waarna om 12.00 uur de kerstvakantie begint. Graag geen kerstkaarten op school uitdelen.
Verjaardagen
Er mag bij een verjaardag getrakteerd worden in de groep. Kies voor een gezonde traktatie zoals
fruit, vruchten, stukje kaas, en/of een hartig hapje. De leerlingen in de onderbouw krijgen een
felicitatiekaart met naar keuze de namen van de groepsgenoten of de namen van alle juffen en
meesters. De leerlingen in de bovenbouw krijgen een felicitatiekaart met daarop felicitaties van de
klasgenoten
De juffen en meesters worden niet getrakteerd tijdens een rondgang of in de personeelskamer. Dus
gelieve geen traktatie meegeven voor alle juffen en meesters!
Om teleurstellingen voor niet uitgenodigde leerlingen te voorkomen, vragen wij u de uitnodigingen
voor kinderfeestjes niet op school uit te delen.
Voor de verjaardag van papa, mama, opa of oma of een andere festiviteit mag uw kind op school iets
maken. Laat dit de juf van groep 1 en 2 ruim van tevoren weten door middel van een briefje.
Foto en film gemaakt door ouders/verzorgers
Ouders maken tijdens evenementen regelmatig zelf film-of foto opnames. Wij vragen u geen foto`s
van andere kinderen dan uw eigen kinderen online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor
beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd
bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet
online zetten van foto`s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.
SchoolWapps 2.0
We gaan op ons IKC gebruik maken van het ouderportaal en de app van SchoolWapps 2.0. Hiermee
houden we u op de hoogte van actualiteiten op school/opvang. Om de informatie in SchoolWapps te
kunnen bekijken heeft u een account nodig. U ontvangt een brief met daarin een activatiecode
waarmee u een account kunt aanmaken en uw kind(eren) kunt koppelen.
Wat is SchoolWapps 2.0?
SchoolWapps 2.0 maakt de communicatie tussen IKC en ouders eenvoudig en overzichtelijk en biedt
een legio aan mogelijkheden. Via de interactieve tijdlijn en groepskalender bent u altijd op de hoogte
van actualiteiten van de groep(en) van uw kind(eren). De handige app biedt ook de mogelijkheid om
u in te schrijven voor activiteiten, oudergesprekken en u kunt gemakkelijk uw kind(eren) absent
melden. U bepaalt als ouder zelf welke notificaties u wel of niet ontvangt.
Hiermee komt de Parro app te vervallen.
Met de app bent u nog nauwer betrokken bij de IKC wereld van uw kind(eren). De app draait op
smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de Appstore en Google Play.
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Snappet
De lessen van rekenen, een deel van spelling en begrijpend lezen, woordenschat en automatiseren
worden gemaakt op de tablet van Snappet. Kinderen hebben makkelijk toegang tot internet, wat
gebruikt wordt voor de zaakvlakken. Voor de uitleg van de lessen worden het digibord en de
software van de methode gebruikt die we de laatste jaren hebben ingezet.
Alle kinderen werken op hun eigen niveau; is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening.
Wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken. De leerlingen
zien direct wat ze goed of fout doen.
De leerkracht volgt alle leerlingen via een dashboard en kan zo zien welke kinderen hulp nodig
hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer werk aankunnen op hun eigen
niveau verder werken.
Sport, spel en gymlessen
Groep 1 en 2 krijgen alle dagen bewegingsonderwijs in de sporthal of er wordt buiten gespeeld.
Ook krijgen de kleuters op dinsdag- en vrijdagochtend gym van een vakleerkracht. Gymkleding is niet
nodig.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding. Het dragen van sportschoenen, zonder afgevende
zolen, is vanwege hygiëne en veiligheid verplicht. Buitenschoenen mogen niet in de zaal worden
gedragen. Na de gymlessen wordt er door de groepen 4 tot en met 8 gedoucht. Wanneer het weer
het toelaat, wordt er ‘s zomers buiten op het sportveld gegymd.
Zie voor het gymrooster achterin deze gids.
Zwemlessen
Wanneer het zwembad Ruinen open is en het water op temperatuur, wordt er eenmaal in de week
gezwommen vanaf groep 3. Het doel van het schoolzwemmen is om de zwemvaardigheid en
zelfredzaamheid in het water op een kindvriendelijke manier aan te leren en te verbeteren.
Zwembad Ruinen heeft een zwemprotocol, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De school zorgt dat de
groepsleerkrachten op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol schoolzwemmen.
De school is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van:
- de aankomst en het vertrek van de kinderen bij het zwembad
- het gaan van de kinderen van en naar de kleedruimtes en toilet
- het omkleden
- de overdracht aan de zweminstructeur
- de aanwezigheid van een groepsleerkracht bij het schoolzwemmen.
De school brengt de zweminstructeur bij aanvang van het schoolzwemmen op de hoogte van de
groepsgrootte en bijzonderheden van de kinderen. (Medische aandoeningen en andere
zorgaspecten). Ook wijzigingen gedurende het seizoen worden doorgegeven.
De groepsleerkracht blijft zoveel mogelijk bij het bad om op de gang van zaken toe te zien. Leerlingen
die niet kunnen of mogen schoolzwemmen blijven op school achter en worden in een andere groep
geplaatst.
Sport
Koningsspelen: 17 april 2020
IJsfeest: Indien mogelijk organiseren wij voor onze leerlingen op de ijsbaan schoolschaatswedstrijden
en ijsspelletjes.
Clinics: Tijdens gymnastieklessen worden er af en toe clinics gegeven, bijvoorbeeld korfbal,
badminton of tennis.
Voetbaltoernooien: In oktober ( 9 en 16 okt.) wordt er onder de vlag van de KNVB een
schoolvoetbaltoernooi voor jongens en voor meisjes op het veld georganiseerd.
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Gezondheid en veiligheid
Ziekmelden
Afwezigheid van een leerling door ziekte of andere omstandigheden moet voor schooltijd telefonisch
of via een briefje aan de betrokken leerkracht worden doorgegeven. Wanneer de school geen
bericht heeft gehad over de afwezigheid van uw kind, wordt u gebeld. Wanneer de school
telefonisch geen contact kan krijgen is, kan iemand van de school bij u aan de deur komen om te
checken waar de leerling is.
Verkeersveiligheid/fietsen
De leerlingen krijgen op school verkeersles. In groep 8 wordt er deelgenomen aan het
verkeersexamen. Rondom het IKC is er ook een aantal (verkeers)regels. Er mag alleen gelopen
worden op het plein en de fietsen moeten in de vakken geplaatst worden. Wij verwachten dat
ouders/verzorgers het goede voorbeeld geven.
Toezicht
Tijdens alle activiteiten die het IKC organiseert, houden de leerkrachten toezicht. Een kwartier voor
en na schooltijd zijn wij verantwoordelijk voor de aanwezige leerlingen.
Roken
Personeel en ouders mogen niet roken in het bijzijn van leerlingen.
Verlof aanvragen
Op de scholen is een verlofformulier verkrijgbaar, waarmee u verlof aan kunt vragen. (zie ook
www.oelebrod.nl formulieren) Per leerling wordt bijgehouden, hoe vaak en om welke redenen
vrijstelling wordt verleend om de lessen niet te volgen. Verlof mag alleen verleend worden in
bijzondere omstandigheden en mag niet langer duren dan 10 dagen en niet in de eerste twee
schoolweken vallen. Bij ieder verzuim, dat vooraf gemeld kan worden, is overleg met de school
nodig. De leerplichtwet verplicht de schoolleiding het ongeoorloofde verzuim te noteren en te
melden aan de leerplichtambtenaar.
Afspraken
We stellen het op prijs wanneer afspraken met arts, tandarts, orthodontist en andere specialisten zo
veel mogelijk buiten de schooltijden worden gemaakt. Het volgen van therapieën kan in principe niet
tijdens schooltijden, tenzij de therapie door de intern begeleider wordt aangeraden en
onderwijskundig zinvol en nodig wordt geacht.
Hoofdluisprotocol
1. Meldingen komen binnen via een ouder, een leerkracht of het controleteam ontdekt luizen
dan wel neten bij een leerling.
2. De groep (van de leerling) wordt door het controleteam gecontroleerd. De betrokken
leerkracht(en) en directie ontvangen na een controle van het controleteam een overzicht van
de bevindingen per groep. De ouders van de leerlingen waarbij hoofdluis wordt gevonden,
ontvangen van de leerkracht bericht en informatie over de behandeling. In principe wordt er
altijd een hele klas gescreend. De directie verzendt een brief of een informatiefolder via de
mail aan alle leerlingen van de groep en/of school.
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3. Na 2 weken vindt er door het “controleteam” een her-controle plaats bij die leerlingen
waarbij de vorige keer hoofdluis is geconstateerd. De betrokken leerkracht(en) en directie
ontvangen een overzicht van de bevindingen. Als er opnieuw luizen dan wel neten worden
gevonden en er behandeld moet worden, worden de ouders van de betrokken leerling(en)
hiervan door de groepsleerkracht in kennis gesteld.
4. Als de meldingen toenemen of de leerkracht(en), het controleteam en directie de indruk
hebben dat de bron onvoldoende aangepakt kan worden, wordt een her-controle gepland
door het “controleteam”.
5. Indien nodig kan er nog een her-controle plaatsvinden.
6. Als er sterke aanwijzingen zijn dat er door de ouders onvoldoende of ondeskundig is
behandeld, wordt dat doorgegeven aan de directie.
De directie nodigt deze ouders uit voor een gesprek. Leveren de inspanningen niet het
gewenste resultaat op, wordt door de directie melding gedaan bij de GGD.

Standaardprocedure:
Het hoofdluisprotocol wordt kenbaar gemaakt in de IKC gids. Twee weken na iedere vakantie wordt
de gehele school per groep gecontroleerd op hoofdluis door het controleteam. Afwezige leerlingen
worden zo snel mogelijk gezien. Aan leerlingen worden geen mededelingen gedaan door het
controleteam, maar aan de groepsleerkracht en via de coördinator van het controleteam aan de
directie. Vanwege de privacy wordt aan ouders/verzorgers niet gemeld welke ouder/verzorgers zijn
benaderd.
Extra controles worden via een email aan ouders en verzorgers gemeld.
Verantwoordelijkheden bij hoofdluis:
Ouders/verzorgers:
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de lichaamsverzorging van
hun kinderen.
School:
De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat in school.
Wat u verder nog moet weten
Positieve Kanjerafspraken:
De 5 basisregels:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen
• We hebben plezier
• We doen mee
Kanjertraining
Alle groepsleerkrachten van onze school zijn gediplomeerde Kanjertrainers, of volgen de opleiding.
De school is sinds 2011-2012 een officiële Kanjerschool. Ouders/verzorgers conformeren zich aan de
afspraken en werkwijze met betrekking tot de Kanjertraining.
De Kanjertraining richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en oplossend vermogen
van leerlingen. Ze blijken heel goed in staat conflicten zelf op een creatieve en rechtvaardige manier
op te lossen. Als je hen vraagt wat “normaal” gedrag is, kunnen leerlingen hier beter op antwoorden
dan menig volwassene. Met Kanjertraining leren leerlingen elkaar aan te spreken op concreet
gewenst gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar
anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. We werken samen
aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.
Ouders krijgen bij inschrijving van hun leerling uitleg (informatiefolder) van de achtergronden van de
Kanjertraining. Gedragscoördinator is Carolien Nijenhuis.
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Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:
De leerkracht wordt gerespecteerd. Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
Leerlingen durven zichzelf te zijn. Leerlingen voelen zich veilig. Leerlingen voelen zich bij elkaar
betrokken. Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. Leerlingen krijgen meer
zelfvertrouwen. Leerlingen durven cognitief te presteren. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te
nemen. Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding.
IKC `t Oelebröd voldoet aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale
Integratie
Informatie en voorlichting aan de ouders
Wij vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen op school. Die
betrokkenheid uit zich op verschillende manieren: ouders nemen plaats in de
medezeggenschapsraad of ouderraad en ouders bieden aan om te helpen bij allerlei activiteiten in en
om de school. Daarnaast verschijnt er regelmatig een digitale nieuwsbrief waarmee wij ouders op de
hoogte brengen van allerlei schoolse zaken. In het begin van het schooljaar wordt er voor de ouders
een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond brengen de groepsleerkrachten u op de
hoogte van de gang van zaken in en rondom de groep van uw kind. Een goed contact tussen u en de
groepsleerkracht(en) is van groot belang en een voorwaarde voor het goed functioneren van uw
kind(-eren), onze leerling(-en) en de groepsleerkrachten van de school. (Zie ook ons
Schoolondersteuningsprofiel vastgesteld door de medezeggenschapsraad).
Gescheiden ouders/verzorgers
Er wordt verwacht dat wanneer ouders/verzorgers niet samen met de (ex)partner een spreekuur
willen bezoeken, dat deze informatie wel wordt overgedragen aan de (ex)partner. In elke groep
wordt aan het begin van ieder schooljaar een informatieavond gehouden voor de ouders/verzorgers.
Op deze avond krijgen zij informatie over het onderwijsaanbod in de betreffende groep.
Ook m.b.t. tot deze informatieve avond verwachten we dat de (ex)partner op de hoogte wordt
gebracht van de informatie. Het is niet de bedoeling dat een groepsleerkracht twee momenten moet
plannen, omdat ouders/verzorgers niet samen op een afspraak wensen te komen.
Het naar binnengaan van de groepen 1/2 (en groep 3 tot de herfstvakantie)
Ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid de leerlingen vanaf 08.15 uur naar het groepslokaal te
brengen. De leerlingen hangen zelf hun jas op en leggen het fruit en drinken op de daarvoor
bestemde plaats. U mag mee naar binnen in het lokaal om afscheid te nemen van uw kind en om
eventueel iets door te geven aan de groepsleerkracht. Voor echt belangrijke vragen of opmerkingen
is het handig even een afspraak op een ander moment te maken.
Om 08.20 uur gaat de bel. Dit is voor u het teken de school te verlaten, zodat de lessen om 08.25 uur
in alle rust kunnen starten.
Het naar binnen komen van ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 tot met 8
Vanaf 08.15 uur zijn de groepsleerkrachten van alle groepen in de lokalen om u te ontvangen en
eventuele vragen te beantwoorden. Ook voor u geldt dat de bel van 08.20 uur een teken is de school
te verlaten, zodat de lessen in alle rust kunnen starten. Mocht de juf of meester
niet in zijn of haar lokaal zijn, dan heeft deze waarschijnlijk pleinwacht en is dus op het plein te
vinden.
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Het naar binnen komen van leerlingen van groep 3 t/m groep 8
De leerlingen blijven tot de eerste bel om 08.20 uur buiten op het plein. Zodra de eerste bel is
gegaan, komen de leerlingen zelfstandig naar binnen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel als teken dat
de lessen gaan beginnen.
Het ophalen van leerling(en)
De leerlingen van de groepen 1/2 worden door de groepsleerkracht naar de grote parkeerplaats van
de sporthal gebracht. U blijft buiten het plein wachten om uw kind(eren) op te kunnen vangen.
Mocht u uw kind(eren) niet zelf kunnen ophalen, dan willen we daar als school 's ochtends graag van
op de hoogte gebracht worden. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 verlaten de school
zelfstandig. Mocht u uw kind(eren) willen halen, dan dient u hen buiten het plein op te wachten. We
hebben afgesproken dat we op het plein van de fiets stappen en dat er alleen wordt gelopen.
Bibliotheek
Elk jaar brengt een aantal groepen van onze school een bezoek aan de bibliotheek. Zij krijgen dan
instructies en worden wegwijs gemaakt in de bibliotheek. Het abonnement voor
basisschoolleerlingen is gratis. Op school zijn ook bibliotheekboeken aanwezig in onze Mediatheek
waaruit regelmatig gelezen wordt. Wij besteden elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek en er
wordt jaarlijks een voorleeswedstrijd gehouden voor de groepen 7 en 8.
Gevonden voorwerpen
Bij de kleuteringang worden gevonden voorwerpen verzameld. Als u iets mist, kunt u daar even
kijken in de bak of op het prikbord. Voor iedere vakantie ruimen wij de gevonden voorwerpen op.
Het is verstandig om kleding te voorzien van de naam van uw kind (vooral bij wanten, mutsen, e.d.).
Mobiele telefoon
Steeds meer leerlingen zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Het is voor leerlingen niet
toegestaan gebruik te maken van hun telefoon tijdens schooltijden.
Pauze
De leerlingen hebben ’s morgens een kwartier pauze en krijgen dan de gelegenheid om meegebracht
fruit en drinken te nuttigen. Geef niet te veel mee en houd het gezond! Ook is er nog een pauze van
12.15 uur-12.30 uur.
Blote voeten/sokken
Het komt geregeld voor dat leerlingen op sokken of blote voeten in school lopen. I.v.m. de hygiëne
hebben we afgesproken dat iedereen schoeisel draagt in het IKC. Wanneer leerlingen regenlaarzen
dragen, zetten ze deze onder de kapstok en kunnen bijv. pantoffels of (gym) schoenen aandoen.
Schoolfoto’s
Dit schooljaar maakt de schoolfotograaf individuele- en groepsfoto’s.
Het is voor de foto mooi wanneer de leerlingen fleurige, kleurrijke kleding dragen!
De leerlingen van groep 8 komen deze dag mogelijk iets later uit school in verband met het maken
van de afscheidsfoto.
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Opvang en ontwikkeling voor-, na-, en tussenschools
Integraal Kind Centrum
Het IKC maakt deel uit van de Stichting Wolderwijs. De stichting heeft de ontwikkeling en inrichting
van een Integraal Kind Centrum op de locatie van ’t Oelebröd opgepakt. Hier worden verschillende
vormen van voor- na- en tussenschoolse opvang aangeboden. Meer informatie:
E: kindcentra@wolderwijs.nl
www.kindcentra.wolderwijs.nl
Vragen, opmerkingen, klachten
Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat
is op ons IKC niet anders. U bent van harte welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen,
leerkrachten, directie en medezeggenschapsraad, streven we naar een goede oplossing. Komen we
er niet uit, dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem op te lossen.
1. U wordt gevraagd uw vraag of uw probleem als eerste bij de groepsleerkracht van uw kind
neer te leggen.
2. Komt u er samen niet uit dan kan de directeur van de school u behulpzaam zijn. Hij zal u
vervolgens helpen de vraag goed te formuleren en u opnieuw in contact brengen met de
groepsleerkracht.
3. Mocht dit geen uitkomst bieden dan vindt er een gesprek plaats tussen u, de
groepsleerkracht en de directeur van de school.
4. Is er geen oplossing gevonden dan treedt de klachtenregeling van de Stichting Wolderwijs in
werking.
Klachtenregeling Stichting Wolderwijs
Zie voor de klachtenregeling het bovenschoolse deel van de schoolgids op www.oelebrod.nl
Iedere school heeft een vertrouwenspersoon. Hiermee kunt u uw klacht bespreken.
IKC ’t Oelebröd heeft één persoon, die is aangewezen als vertrouwenspersoon in het kader van de
Klachtenregeling.
Onze vertrouwenspersoon is: Jaap Jan van den Hof, emailadres flydutch@csnet.nl mobiel te bereiken
op 06-12989026
Voordat u een klacht neerlegt bij de vertrouwenspersoon gaan we ervan uit dat u eerst contact heeft
gezocht met de betreffende leerkracht van uw kind en daarna met de directeur van de school. Is dit
nog niet naar wens verlopen dan is er de mogelijkheid om contact te zoeken met de
vertrouwenspersoon.
De rol van de vertrouwenspersoon is adviserend, luisterend en bemiddelend.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon bekijkt of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij
begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het
doen van aangifte bij politie of justitie.
Schooltijden, vakanties, roosters en studiedagen
Schooltijden
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1,2,3,4
08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 12.00
5,6,7,8
08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00
Voor en na de schooltijden kan gebruik worden gemaakt van het aanbod van IKC Kinderopvang. Ook
tijdens vakanties is het IKC gewoon open.
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Vakanties 2019-2020
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

eerste dag
21 oktober`19
23 december`19 12.00 uur
17 februari`20
10 april`20
27 april `20
27 april `20
Dinsdag 5 mei `20
21 mei`20
1 juni`20
3 juli`20 12.00 uur

laatste dag
25 oktober`19
3 januari `20
21 februari`20
13 april`20
8 mei`20
22 mei`20
14 augustus`20

Gymrooster 2019-2020 groep 1/2 (sporthal)

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.15-10.00
1/2 b
1/2 a (in
overleg
vakleerkracht)
1/2 a
1/2 b
8.25-9.15
1/2 a

11.00-11.45
1/2 a
1/2 b (in
overleg
vakleerkracht)
1/2 b
1/2 a
9.30-10.15
1/2 b

12.30-13.15
1/2 a
1/2 b (1/3 deel)
(in overleg
vakleerkracht)
1/2 b (1/3 deel)
-

13.15-14.00
1/2 b
1/2 a (1/3 deel)

1/2 a (1/3 deel)
-

Gymrooster 2019-2020 groep 3 t/m 8 (sporthal)

Dinsdag

08.25-09.15
Groep 1/2b

09.15-10.00
Groep 1/2a

10.30-11.15
Groep 4a

11.15-12.00
Groep 4b

Woensdag

Annemieke
Groep 3

Annemieke
Groep 4a

Annemieke
Groep 4b

Annemieke
Groep 6

Donderdag

Marjorie
Groep 5

Marjorie
Groep 6

Marjorie
Groep 7

Marjorie
Groep 8

Vrijdag

Annemieke
Groep 1/2a

Annemieke
Groep 1/2b

Annemieke
Groep 3

Annemieke
Groep 5

Annemieke

Annemieke

Annemieke

Annemieke

12.30-13.15
Echtenest
5 t/m 8

13.15-14.00
Echtenest
5 t/m 8

Groep 7

Groep 8

Annemieke
Echtenest
5 t/m 8

Annemieke
Echtenest
5 t/m 8

Gym door vakleerkracht Annemieke/Marjorie
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Zwemrooster
8.45-9.30

9.30-10.15

10.30-11.15 11.1512.00

12.3013.15

13.15-14.00

In overleg
met
zwembad
april `20

Gebruik computerruimte.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.25-10.15

10.30-12.00

12.30-14.00

1/2 b
7
6

1/2a
8

3
4a + 4b
5

HVO/GVO/IVO

Maandag
HVO
GVO en IVO
in overleg

08.30-9.15

09.15- 10.00

10.30-11.15

11.15-12.00

Groep 8

Groep 6

Groep 7

Groep 7

12.3013.15

13.1514.00

Groep
6+7+8
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Studie/Margedagen
Het team zal zich ook het komende schooljaar moeten blijven (na)scholen. Dat zal voor een groot
deel buiten de reguliere schooltijden zijn, maar er is ook een aantal studiedagen gepland. De
leerlingen zijn deze dagen vrij!
Op de volgende dagen hebben we de studie/margedagen gepland:
•

Vrijdag 27 september 2019 “De Wolderwijsdag”, een studiedag voor alle scholen van onze
stichting. Alle leerlingen vrij!

•

Margedagen: Alle leerlingen vrij!
Maandag 7 okt. `19
Donderdag 30 jan.`20 Nascholing Kanjertraining
Vrijdag 14 febr.`20
Dinsdag 14 april `20
Maandag 15 juni `20

•

Leerlingen om 12 uur vrij op 19 dec, 20 dec, 20 mei, 3 juli.
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