
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 

 2 

Inhoudsopgave 

Voorwoord .............................................................................................. 3 

1. Ons kindcentrum ................................................................................ 4 

De naam ............................................................................................... 4 

Situering en grootte van de school ............................................................ 4 

Samenwerking en integraal kindcentrum (IKC) ........................................... 4 

2. Waar de school voor staat .................................................................. 5 

De zeven gewoonten ............................................................................... 7 

Hoe wij werken aan een positief klimaat .................................................... 9 

Afspraken ............................................................................................ 10 

EDI ..................................................................................................... 11 

Relatie school en omgeving .................................................................... 11 

3. De organisatie van het onderwijs ..................................................... 12 

Lestijden tijdens het continurooster ......................................................... 12 

Indeling van de groepen ........................................................................ 12 

Taken en functies binnen de school ......................................................... 12 

Het schoolplan ...................................................................................... 13 

De methoden/leermiddelen die wij op school gebruiken ............................. 13 

Cultuuronderwijs .................................................................................. 14 

Drents Verkeersveiligheidslabel .............................................................. 14 

Buitenschoolse activiteiten ..................................................................... 15 

Medicijngebruik tijdens schooltijden ........................................................ 16 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs ........................................... 16 

4. De leerlingen .................................................................................... 16 

Aanmelding van nieuwe leerlingen .......................................................... 16 

Leerlingvolgsysteem .............................................................................. 16 

Mogelijkheden zorg en begeleiding .......................................................... 17 

5. De ouders ......................................................................................... 18 

Betrokkenheid ouders ............................................................................ 18 

Informatievoorziening aan de ouders ....................................................... 19 

Ouderactiviteiten .................................................................................. 20 

Contacten/overleg met de leerkracht over leervorderingen/-problemen ........ 21 

Ouderbijdrage ...................................................................................... 22 

Onderwijsgids ...................................................................................... 22 
 
 
 



 

 3 

 
Voorwoord 
 
Dit is de schoolgids 2022-2023 van Kindcentrum Baggelhuizen. Samen met de 
Plateaugids vormt dit één schoolgids. U vindt hier vooral schoolspecifieke 
informatie. Voor de Plateaugids verwijs ik graag naar www.plateau-assen.nl. 
 
Wij zijn een kindcentrum en dat houdt in dat we zowel onderwijs als opvang 
organiseren. Deze schoolgids gaat voornamelijk over het onderwijsgedeelte van 
ons kindcentrum. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en op welke 
manieren wij ons onderwijs organiseren. Naast het geven van informatie en het 
afleggen van verantwoording aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, is 
deze schoolgids ook bestemd voor ouders die een geschikte school voor hun 
kind(eren) zoeken. 
 
Deze gids geeft slechts een globale indruk. Wij nodigen u van harte uit om 
eventueel samen met uw kind(eren) een bezoek aan onze school te brengen. U 
kunt daar te allen tijde een afspraak voor maken. 
 
Bij deze schoolgids hoort de jaarlijks aangepaste jaarkalender. In deze kalender 
vermelden wij o.a. de namen van personen en instanties die aan de school 
verbonden zijn (team, ouderraad, medezeggenschapsraad enz.), de schooltijden, 
groepsindeling, vakanties en vrije dagen en de tijden van de lessen 
bewegingsonderwijs. Tevens wijzen we u op onze website www.kindcentrum-
baggelhuizen.nl, waar de laatste informatie voorhanden is. 
 
Wij hopen dat u na het lezen van deze gids een goede en positieve indruk van 
onze school hebt gekregen. Loop gerust bij ons binnen, u bent van harte 
welkom! 
 
 
Namens het team,  
 
Rik Talens 
Directeur 
 
NB Daar waar in deze gids ‘ouders’ staat, worden ook de verzorgers bedoeld. 
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1. Ons kindcentrum 
 
Ons kindcentrum is openbaar. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in 
de grondwet vastgelegd. Op ons kindcentrum is iedereen, zonder onderscheid 
naar godsdienst, levensovertuiging of welk kenmerk dan ook, welkom. Ons 
kindcentrum schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en 
andersdenkenden voorop staat. Dit alles vraagt naast een grote betrokkenheid 
van het team, ook actieve betrokkenheid van alle ouders en leerlingen. 
 
De naam 
Het kindcentrum heeft haar naam te danken aan het oud-Drentse woord Baggel, 
dat turf betekent. Onze wijk is gebouwd op veen en heet daarom Baggelhuizen. 
 
Situering en grootte van de school 
Ons kindcentrum is gesitueerd in de woonwijk Baggelhuizen, daar komt ook het 
grootste deel van de leerlingen vandaan. De wijk is in de jaren zeventig gebouwd 
en bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen. 
Vanaf maart 2010 zijn we gevestigd in een nieuw gebouw aan de 
Witterhoofdweg. De inrichting van de school is sterk verbonden aan onze visie op 
onderwijs. We zijn erin geslaagd om het maximale aan vierkante meters aan het 
onderwijs toe te kennen. Voorbeelden daarvan zijn de vier leerpleinen in onze 
school, en veel gezamenlijke ruimtes (bijv. de gymzaal en de theaterzaal) die 
zich binnen de MFA, maar buiten ons schoolgedeelte bevinden.  
 
Momenteel bezoeken ongeveer 130 leerlingen onze school, verdeeld over 8 
groepen.  
Ongeveer 20 kinderen gaan naar onze eigen buitenschoolse opvang, die zich in 
ons gedeelte van het gebouw bevindt. 
 
Samenwerking en integraal kindcentrum (IKC) 
In onze MFA zijn ook onder andere Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland 
((voortgezet) speciaal onderwijs), De Arkel (kinderdagcentrum van Cosis) en 
kinderopvang Het Schakelveld (opvang voor 0-4-jarigen) gevestigd. Met deze 
instellingen werken wij wanneer het kan samen om school een aangename plek 
te maken waar kinderen leren van elkaar en samenwerken.  
 
In onze Plateau Kinderopvang bieden wij opvang voor kinderen van 0-13 jaar. De 
opvang voor 0-4 jaar is daarbij neutraal van karakter (met Plateau als backoffice 
en de directeur van Kindcentrum Baggelhuizen als leidinggevende) en de opvang 
van 4-13 jaar is onderdeel van ons kindcentrum. 
 
Daarnaast zet de school zich in voor de wijk Baggelhuizen. Wij vinden dat 
Kindcentrum Baggelhuizen een ontmoetingsplaats voor kinderen uit de omgeving 
moet zijn. We proberen waar mogelijk bij activiteiten in de buurt betrokken te 
zijn, zo helpen wij bijv. de wijkbewoners met hun werk in de buurtmoestuin.  
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2. Waar de school voor staat 
 

 
Ons motto is een uitspraak van Pippi Langkous, waarvan wij graag zien dat ieder 
kind dit bij ons op het kindcentrum durft te zeggen. Vol vertrouwen nieuwe 
dingen leren en ontdekken - we willen een sfeer creëren waarin dit mogelijk is.  
 
Dit betekent voor ieder in ons kindcentrum het volgende: 
Ik weet wat ik kan en ben me bewust van mijn eigen doelen en dromen. Ik durf 
keuzes te maken, ik accepteer dat fouten maken daarbij hoort en neem mijn 
verantwoordelijkheid. Ik geloof in mezelf en vertrouw op de mensen om me 
heen. Ik ben trots op mezelf en de ander en vier successen. 
 
Om dit te kunnen realiseren, hebben wij gekozen voor de volgende 
uitgangspunten:  
1. Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen. 
2. We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind. 
3. Kinderen ontwikkelen hun vertrouwen in zichzelf en anderen. 
4. We geven betekenisvol onderwijs. 
5. Ons onderwijs is toekomstgericht. 
 
Ad 1: Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen. 
Dit betekent dat kinderen van jongs af aan leren bewust en kritisch naar zichzelf 
te kijken. Door het zichtbaar maken van leerdoelen, kinderen ook zelf leerdoelen 
te laten opstellen en samen te evalueren, worden zij kritische denkers met 
kennis over hun eigen leerproces. Ze kunnen antwoord geven op de volgende 
vragen: 
§ Wat kan ik al? 
§ Wat wil en moet ik nog leren? 
§ Wat heb ik daarvoor nodig? 

 
Ad 2: We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind. 
Kinderen kunnen meer dan wij volwassenen soms denken. Door het geven van 
vertrouwen, verantwoordelijkheid en het scheppen van (hoge) verwachtingen, 
zullen kinderen zich competent voelen. Nieuwsgierigheid en motivatie worden 
hierdoor bevorderd. 
 
 
 

Ik heb dat nog 
nooit gedaan, 

dus ik denk dat  
ik het wel kan! 
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Ad 3: Kinderen ontwikkelen vertrouwen in zichzelf en anderen. 
Als school hebben wij een pedagogische opdracht, namelijk kinderen optimaal 
begeleiden bij de ontwikkeling naar sociale, zelfstandige mensen, die vol 
zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden. Door trots te zijn op onze leerlingen 
en vertrouwen te hebben in de kracht van hun leren, ondersteunen we ze in 
deze ontwikkeling. Hierbij betrekken we ook de ouders. Als team staan we 
samen om de leerling heen. Dit schept een veilig klimaat en een gevoel van 
vertrouwen in elkaar. 
 
Ad 4: We geven betekenisvol onderwijs. 
Het werken vanuit doelen krijgt vorm in betekenisvol leren, d.w.z. dat de 
kinderen weten waarom ze iets leren. Wij streven ernaar zo dicht mogelijk aan 
te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Om meer betekenis te geven 
aan de te leren doelen, werken we naast de lesmethodes ook vanuit thema’s en 
projecten en met verschillende didactische werkvormen (bijv. samenwerkend of 
ontdekkend).  
 
Ad 5: Ons onderwijs is toekomstgericht. 
Kinderen groeien op in een sterk en snel veranderende wereld. Kennis die 
vandaag belangrijk is, is dat morgen al minder, en vaardigheden die we nu nog 
nauwelijks kennen, staan in de toekomst misschien wel centraal. 
 
De maatschappij verandert voortdurend en de ontwikkelingen gaan erg snel. Wij 
zijn ons ervan bewust dat de huidige kinderen een toekomst ingaan waar andere 
en nieuwe vaardigheden belangrijk zijn. Naast de reguliere kennis wordt in de 
toekomst meer gevraagd om vaardigheden als probleemoplossend vermogen, 
creativiteit en kritisch denken. In ons doelgerichte aanbod werken we bewust 
aan deze 21e-eeuwse vaardigheden. In een schema ziet dat er als volgt uit: 
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In relatie tot onze visie werken we met The Leader in Me als pedagogisch- 
didactische doorgaande lijn. The Leader in Me is een bewezen vorm van omgang 
met kinderen door het delen en geven van verantwoordelijkheden, in 
samenwerking met andere leerlingen en leerkrachten. Kinderen worden sterker 
op sociaal-emotioneel gebied en in een veilige omgeving. The Leader in Me past 
daarom precies op onze visie. 

De zeven gewoonten 
Uitgangspunt van The Leader in Me is dat je de invloed op je leven kunt 
vergroten door (zelf)leiderschap, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat 
erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te 
ontwikkelen. We werken daarbij vanuit de onderstaande zeven gewoonten:   
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§ Gewoonte 1: Wees proactief 
We leren kinderen initiatief te durven nemen, eigen verantwoordelijkheid te 
hebben en emoties te reguleren.  
 
§ Gewoonte 2: Begin met het einddoel in gedachten 
We leren kinderen om van achteren naar voren te werken. Dus we laten ze de 
toekomst voor zich zien; waar willen ze naartoe? Vervolgens maken ze plannen, 
stellen ze doelen en doen ze dingen die ertoe doen, die verschil maken. 
 
§ Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst 
We helpen kinderen bij het stellen van prioriteiten: wat moet eerst gebeuren? 
Wat hoeft niet gedaan te worden omdat het niet bijdraagt aan het gestelde doel? 

 
§ Gewoonte 4: Denk win-win 
We leren kinderen om te zoeken naar win-winoplossingen (niet alleen ik, niet 
alleen jij, maar wat beter is voor ons allebei). 
 
§ Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. 
We leren kinderen hoe belangrijk het is om naar de ander te luisteren, om 
gevoelens te gaan begrijpen en om te accepteren dat daarin verschillen mogen 
bestaan. Het is belangrijker om eerst iemand te begrijpen, voordat je zelf 
begrepen kan worden.  
 
§ Gewoonte 6: Creëer synergie 
We stimuleren samenwerking binnen ons kindcentrum, want samen bereik je 
meer. Bovendien kun je van elkaar leren. 
 
§ Gewoonte 7: Houd de zaag scherp 
We stimuleren kinderen om balans te vinden; dat heeft een positieve invloed op 
het zelfvertrouwen. 
 
De zeven gewoonten helpen de kinderen om:  
§ op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie zelf verantwoordelijkheid 

en beslissingen te nemen; 
§ tijd zinvol te besteden; 
§ zich bewust te worden van hun eigen zijn en kunnen - elkaar te begrijpen en 

relaties op te bouwen en te onderhouden;  
§ de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken; 
§ plezier te hebben in leren. 
 
Het is belangrijk om te weten dat bovenstaande uiteraard niet alleen voor 
kinderen geldt, maar voor iedereen in ons kindcentrum. 
 
Binnen ons team is er een lighthouseteam geformeerd bestaande uit drie 
leerkrachten en de directeur. Het lighthouseteam borgt, stimuleert en volgt de 
voortgang van leiderschap (The Leader in Me) in onze school.  
 
Wij werken met schoolbrede leiderschapsrollen voor kinderen, zoals De 
pleindienst. Twee kinderen uit groep 8 (en soms groep 7) helpen dan de 
onderbouwleerkrachten op het plein met bijv. veters strikken, jassen dichtdoen 
en kleine probleempjes oplossen. Zij dragen daarbij oranje hesjes zodat ze altijd 
goed herkenbaar zijn voor onze jongste leerlingen.  
Uiteraard is er ook altijd een leerkracht op het plein aanwezig om toezicht te 
houden, te helpen waar nodig en voor zaken die de leerkracht zélf beter even 
kan oplossen of regelen. 
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Hoe wij werken aan een positief klimaat 
Alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op onze school. Ieder kind moet 
zich geaccepteerd voelen door medeleerlingen en de leerkracht. In 
samenwerking met anderen moeten kinderen het groepsgebeuren als positief 
leren ervaren. Dat wil zeggen dat bij ons op school pestgedrag niet wordt 
getolereerd. Directie, leerkrachten, ouders en leerlingen werken er samen aan 
om pestgedrag op school te voorkomen.  
 
The Leader in Me leert ons sociale vaardigheden die hierbij belangrijk zijn, zoals: 
§ gevolgen van keuzes overzien; 
§ weloverwogen beslissingen nemen; 
§ verschillen respecteren; 
§ effectief communiceren; 
§ problemen oplossen. 
 
In The Leader in Me staan gewoontes centraal die ongewenst gedrag tegengaan 
door ander (effectiever) gedrag te stimuleren. 
 
Het aanspreken van kinderen op hun sociale verantwoordelijkheid, het coachen 
van individu en groep (d.m.v. bijv. Yoop van Yorneo), overleg tussen ouders/ 
leerkrachten, en vele andere maatregelen horen bij de zorgtaken van onze 
school. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij o.a. gebruik van de 
methode Kinderen en hun sociale talenten. 
Om het hierboven genoemde beleid rond veiligheid en gewenst gedrag verder te 
versterken, staat het boek De Gouden Weken centraal tijdens de eerste 
schoolweken. Groepsbinding staat hierin voorop en het biedt naast talloze tips 
ook veel praktische oefeningen om in en met de groep te doen. 
 
Daarnaast vullen alle kinderen twee keer per jaar een sociaal-emotionele 
vragenlijst in vanuit Sometics (sociogram) en vullen de kinderen in de hogere 
groepen de leerling-SCOL in. Dat is een leerlingvolgsysteem m.b.t. sociaal-
emotionele ontwikkeling, waardoor wij als team nog beter zicht krijgen op hoe 
kinderen zichzelf zien. Ook de leerkrachten vullen dit twee keer per jaar in voor 
hun groep, zodat een compleet beeld ontstaat. Dit vormt de basis waarmee in de 
groepen verder gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Bij het aanleren van gewoontes zullen sommige leerlingen de grenzen gaan 
verkennen. Dat is op zich helemaal niet zo erg. Wanneer dat gebeurt, zal de 
leerkracht daar al dan niet direct op reageren, afhankelijk van welke 
consequenties de overtreding van de regel heeft. Belangrijk is wel dat leerlingen 
die de grens overschrijden, zich daarvan bewust worden gemaakt. Het is immers 
de taak van de volwassene de speelruimte aan te geven. Toch kan het 
voorkomen dat zich situaties voordoen die niet gewenst of zelfs ernstig 
grensoverschrijdend zijn. Het mag duidelijk zijn dat het hier om uitzonderlijke 
situaties gaat. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in het protocol 
grensoverschrijdend gedrag dat op onze website te vinden is. Als u hier vragen 
over hebt, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, maar ook de 
directeur heeft tijd voor u. Daarnaast heeft Kindcentrum Baggelhuizen een 
vertrouwenspersoon waar u met uw vragen en/of klachten naartoe kunt, te 
weten Joline Geertsema (onze intern begeleider). 
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Afspraken 
Regelmatig staat een gewoonte van The Leader in Me zichtbaar centraal binnen 
de gehele school. In elke groep is dan extra aandacht voor die gewoonte. Enkele 
voorbeelden van afspraken over deze gewoontes zijn:  
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EDI  
Op onze school geven wij lessen volgens het zogenaamde EDI-model. EDI staat 
voor Effectieve Directe Instructie en is de meest moderne vorm van effectieve 
instructie. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die volgens deze 
methodiek les krijgen, een hoger leerrendement behalen. 
  
Wat wij heel erg belangrijk vinden, is dat EDI-lessen zorgen voor een hogere 
mate van betrokkenheid van leerlingen. De leerstof wordt namelijk op 
interactieve wijze overgebracht op de leerlingen. Bij de start van de les benoemt 
de leerkracht altijd het lesdoel, wat prima past bij gewoonte 2: begin met het 
einddoel voor ogen. De leerlingen worden vervolgens geactiveerd door te 
checken wat ze al weten over het onderwerp of door een oud leerdoel op te 
frissen of door een korte automatiseringsoefening. De leerkracht geeft daarna 
een korte, krachtige instructie. 
  
Deze instructie wordt vervolgd door activiteiten die leerlingen actief betrekken bij 
de lesstof, zoals in tweetallen een opdracht uitvoeren of een opdracht maken op 
het zogenaamde wisbordje: met een uitwisbare stift kunnen kinderen opdrachten 
of antwoorden op dit bordje noteren. Als alle kinderen hun wisbordje aan de 
leerkracht laten zien, kan deze heel snel zien welke leerlingen de instructie 
begrepen hebben en welke leerlingen direct nog wat extra uitleg nodig hebben. 
  
Bij deze werkwijze snijdt het mes aan twee kanten en daarom past het perfect 
bij gewoonte 4: denk win-win. De leerkracht ziet direct het effect van de uitleg 
én kinderen zijn actief bezig met de lesstof en werken daarbij samen met 
anderen, wat weer past bij gewoonte 6: creëer synergie. 
Ook bij kleuters werken we vanuit EDI, maar dan in vereenvoudigde vorm die 
past bij het spelend leren. 
 
De leerkrachten gaan regelmatig bij elkaar op bezoek om elkaars lessen te 
bekijken en te bespreken. Ook gaan de ib’er en de directeur regelmatig op 
klassenbezoek. 
 
Meer (achtergrond)informatie hierover, bijv. over de verschillende fases in onze 
lessen, is te vinden op www.directeinstructie.nl. 

Relatie school en omgeving 
De school is een onderdeel van de maatschappij. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat kinderen in aanraking komen met een aantal instellingen en 
verenigingen uit hun omgeving. Zo ondersteunt de bibliotheek ons bij 
leesbevorderende en digitale activiteiten. Op cultureel gebied hebben we o.a. het 
ICO en op sportgebied onderhouden we contacten met diverse Asser 
sportverenigingen waarmee we meermaals per jaar evenementen voor onze 
leerlingen organiseren.   
Het schoolplein heeft ook een functie als ontmoetingsplaats voor kinderen uit de 
omgeving.  
 
De school onderhoudt contacten met de peuterspeelzaal en het ZAT (zorgadvies 
team, bestaande uit onze ib’er, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, YOOP-
medewerker en schoolmaatschappelijk werker).  
 
Wij vinden het erg belangrijk dat onze kinderen kennismaken, samenwerken of 
samen activiteiten hebben met kinderen die anders zijn. Naast het feit dat 
leerlingen van het speciaal onderwijs regelmatig in onze school zijn om de post 
te brengen, oud papier op te halen etc., nodigen wij groepen kinderen van het 
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speciaal onderwijs ook uit om naar onze maandshows te kijken. Ook werken we 
samen in de buurtmoestuin. De bovenbouw leest voor aan kinderen van de 
kinderopvang, Cosis of Trampoline; het programma Voorleestassen is hiervoor 
samen met de bibliotheek opgezet. 
 
In het kader van burgerschap hebben we een lighthouseteam junior (voorheen 
de leerlingenraad) bestaande uit leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Zij komen 
meerdere keren per jaar bij elkaar, samen met de directeur. Aan het begin van 
het schooljaar zijn er verkiezingen voor de nieuwe raad. Het lighthouseteam 
junior heeft een eigen besteedbaar budget. 
 
 
3. De organisatie van het onderwijs  

Lestijden tijdens het continurooster: 
§ maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.15 uur; 
§ woensdag van 8.30-12.15 uur. 
 
De leerlingen mogen om 8.15 uur naar binnen (inlooptijd). Ze werken dan aan 
van tevoren afgesproken activiteiten. Om 8.25 uur (tweede bel) moet iedereen 
naar binnen. Afspraken over eten en drinken tijdens pauzes zijn te vinden in 
onze schoolkalender. 

Indeling van de groepen 
Het al dan niet combineren van groepen is afhankelijk van de groepsgrootte. Aan 
het einde van het schooljaar wordt bekeken of er groepen moeten worden 
gecombineerd of verdeeld. Bij de eventueel nieuw samen te stellen groepen 
wordt door de leerkrachten zorgvuldig gekeken of de kinderen voldoende 
contacten en aansluiting hebben of kunnen ontwikkelen (vriendschappelijk, 
cognitief en sociaal-emotioneel) in de nieuwe groep. 

Taken en functies binnen de school 
De leiding van de school is in handen van de directeur. Daarnaast zijn op school 
groepsleerkrachten en vakdocenten werkzaam. Sommige groepsleerkrachten 
hebben naast hun lesgevende taak een extra functie: 
§ De intern begeleider (ib’er): zij coördineert de zorg voor leerlingen die op een 

of meerdere aspecten moeilijkheden ondervinden in het leerproces en/of hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

§ We beschikken we over een (hoog)begaafdheidsspecialist en een specialist 
jonge kind. Zij ontwikkelen beleid voor de langere termijn met als doel te 
komen tot kwaliteitsverbetering en borging. Daarnaast werken we met een 
kernteam (directeur, ib’er en twee leerkrachten) dat afspraken en beleid 
borgt. 

§ Voor de visieontwikkeling en het werken vanuit The Leader in Me is het 
lighthouseteam (directeur met drie leerkrachten) opgericht. 

 
De school heeft afspraken/samenwerking met o.a.: 
§ een logopedist, die de kinderen uit groep 1 en 2 onderzoekt op eventuele 

problemen met taalontwikkeling en/of technische spreekvaardigheid; 
§ een vakleerkracht gymnastiek, die een deel van de gymlessen op school 

verzorgt en het team adviseert over het geven van gymnastiek; 
§ de jeugdarts & jeugdverpleegkundige van de GGD; 
§ schoolmaatschappelijk werk van Vaart Welzijn; 
§ een orthopedagoog. 
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Daarnaast heeft iedere leerkracht enkele andere taken die de organisatie van de 
school ondersteunen, zoals ICT en culturele vorming. De school beschikt ook 
over een conciërge, die vooral zorgt voor het beheer van het gebouw, en een 
administratief medewerker die het team ondersteunt.  
Natuurlijk zijn er ook dagelijks ouders op onze school aanwezig die helpen bij tal 
van activiteiten.  
 
Op gezette tijden wordt een aantal collega's in de gelegenheid gesteld om verlof 
op te nemen voor bijv. studie of schoolbezoek elders. Het komt ook voor dat een 
leerkracht deelneemt aan een nascholingscursus. In beide gevallen wordt voor 
vervanging gezorgd. Ieder jaar loopt een aantal pabostudenten van de Hanze- of 
Stenden Hogeschool stage bij ons; zij worden begeleid door leerkrachten. 
Daarnaast komt het incidenteel voor dat ook studenten van andere opleidingen 
onze school bezoeken. 
 
Wanneer leerkrachten kortdurend afwezig zijn wegens bijv. ziekte, familie-
omstandigheden of een opleidingsdag, dan melden we dat zo mogelijk altijd van 
tevoren aan de groep. De ouders krijgen hier in principe geen apart bericht over. 
Als de afwezigheid van een leerkracht langer duurt dan een week of twee, dan 
informeren we u daar altijd over via ons ouderportaal.  

Het schoolplan 
Ons schoolplan bevat een omschrijving van alle onderwijsactiviteiten die de 
school aanbiedt. Het onderwijsleerpakket richt zich op het verwerven van kennis 
en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Uiteraard is de 
emotionele en de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen ook van groot 
belang. 

De methoden/leermiddelen die wij op school gebruiken 
 
Vakgebied Methode 
(Voortgezet) technisch lezen Estafette 
Begrijpend & studerend lezen Grip op lezen en Leeslink 
Voorbereidend lezen, taal en ordenen O.a. Schatkist en Logo3000 
Aanvankelijk lezen Lijn 3 
Taal en Spelling Staal 
Engels Groove me 
Rekenen en wiskunde Getal en ruimte junior 
Schrijven Klinkers 
Wereldoriëntatie (o.a. geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur en techniek) 

Faqta 

Sociaal-emotionele ontwikkeling & 
burgerschap 

Kinderen en hun sociale talenten en 
De gouden weken  
(Deze zijn geïntegreerd in de 
weekplannen van The Leader in Me) 

Meer- of hoogbegaafdheid Levelwerk en levelspel 
Muziek 123Zing 

 
Alle groepen krijgen Engels. We hebben gekozen voor een speelse methode 
waarbij de kinderen dit vak aangeboden krijgen via muziek. Hierdoor stappen 
kinderen ongemerkt over de drempel om Engels te durven zingen en praten.  
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Veel vakgebieden staan niet op zichzelf. Wij bieden veel van de hierboven 
vermelde activiteiten in de onderbouw geïntegreerd als thema aan. Ook in de 
bovenbouw is het van belang voor kinderen dat zij de samenhang tussen de 
verschillende aspecten leren zien. Dit kan bijv. door in de groepen in te gaan op 
actuele nieuwsfeiten en die te bespreken in samenhang met geschiedenis en/of 
aardrijkskunde.  
 
De school is er in de eerste plaats om kinderen kennis bij te brengen. Wij hebben 
echter ook de taak hun sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke 
vaardigheden te ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, zelfstandig werken, 
problemen oplossen en bewegen. Voor meer- of hoogbegaafde leerlingen is 
Levelwerk in gebruik om voldoende uitdaging te geven. Voor hoogbegaafde 
leerlingen is er ook de mogelijkheid te participeren in het Plato-programma. Deze 
leerlingen krijgen op het Dr. Nassau College in een aantal lesblokken een apart 
en uitdagend aanbod.  
 
Een aantal leerlingen dat naar het vmbo gaat, krijgt ook een kans om kennis te 
maken met alle vormen van vmbo-onderwijs door het volgen van het programma 
Gouden Handjes op Penta van het Dr. Nassau College.  
 
PrO-Actief is een programma voor leerlingen in de groepen 7 en 8 die meer 
affiniteit hebben met praktische beroepen met uitstroomprofiel vmbo basis/kader 
of praktijkonderwijs. 
Kwaliteitsindicatoren 
In de eerste weken van het schooljaar houden wij een informatieavond waar uw 
kind u vertelt welke leerstof dat jaar aan bod komt en hoe er gewerkt wordt. Alle 
lesmaterialen liggen dan klaar om eens in te kijken.  

Cultuuronderwijs 
Wij vinden dat een breed cultureel aanbod, in de breedste zin van het woord, 
een meerwaarde is voor de ontwikkeling van kinderen. Wij willen de kinderen 
meer bieden dan kennis; wij willen hen leren en vooral laten ervaren dat kunst 
en cultuur, in welke vorm dan ook, het (gevoels)leven verrijkt, verrast en raakt 
d.m.v. het koppelen van kennislessen aan bezoeken aan musea, voorstellingen, 
kunst/cultuurinstellingen en het organiseren van projecten op school. Dit 
betekent een ruim vormingsaanbod, cultuurgerichte activiteiten en kennismaking 
met verschillende culturele uitingen. Tijdens de creatieve uren komen aspecten 
als spel, dramatische en muzikale vorming, techniek, handenarbeid en textiele 
werkvormen aan bod.  
 
Een aantal cultuurgerichte activiteiten zijn:  
§ maandshows; 
§ eindshow groep 8; 
§ muziek; 
§ museumbezoek; 
§ professionele voorstellingen; 
§ Cultuurmenu Drenthe. 

Drents Verkeersveiligheidslabel 
Kindcentrum Baggelhuizen heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit is 
een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats 
geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op school, de 
ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.		
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Digitale geletterdheid 
In samenwerking met Bibliotheek Assen zijn we bezig met het uitwerken van een 
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 over digitale geletterdheid. Dit omvat alle 
vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in de digitale samenleving 
staande te houden en te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot zich veilig 
kunnen bewegen op internet, van computational thinking (het gebruiken van 
computers vereist een andere manier van denken) en programmeren, tot 
mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Het wordt steeds belangrijker om in 
het onderwijs aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Dit sluit mooi aan 
bij wat in onze schoolvisie staat. Onze leerlingen bezoeken daarom regelmatig 
het Jacklab in de bibliotheek, krijgen gastlessen op school, leren om te 
programmeren etc. 

Buitenschoolse activiteiten 
De leerlingen van onze school nemen deel aan diverse buitenschoolse activiteiten 
zoals: 
 
§ Schoolreizen  
Elke groep gaat één keer per schooljaar op schoolreis, vaak aan het einde van 
het schooljaar.  
De kosten van het schoolreisje zijn voor rekening van de ouders. Als dit een 
probleem vormt, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld via leergeld.nl. 
Als er gezwommen wordt tijdens een schoolreisje, is het hebben van 
zwemdiploma A verplicht. 
 
Op school vieren we Pasen, sinterklaas, kerst en de Koningsspelen. 
 
§ Sport en spel 
De school organiseert sport- en speldagen. De groepen 3 t/m 8 bezoeken dan 
bijv. diverse sportverenigingen waar ze een clinic kunnen volgen. We proberen 
de kinderen met zoveel mogelijk relatief onbekende sporten in aanraking te laten 
komen. U mag uiteraard komen kijken! De school doet ook ieder jaar mee aan 
enkele sportevenementen, zoals volleybal, korfbal en wandelen. De coördinatie 
hiervan is altijd in handen van een leerkracht, met uitzondering van de 
avondvierdaagse, die geheel wordt verzorgd door onze ouderraad. 
 
§ Excursies 
De kinderen nemen in de verschillende groepen deel aan excursies, zoals naar de 
bibliotheek, de kinderboerderij, het museum, natuurexcursies, ICT-workshops en 
culturele activiteiten. De excursies worden vermeld in de kalender, de 
groepsnieuwsbrieven en op het ouderportaal. 
 
Voorzieningen 
Ons schoolgebouw biedt voldoende ruimte aan alle groepen. De school beschikt 
over een speellokaal voor bewegingsactiviteiten voor de kinderen van de groepen 
1 en 2. Midden in MFA Het Schakelveld zijn twee aan elkaar gekoppelde 
gymnastieklokalen voor bewegingsonderwijs. Daarnaast beschikken wij ook over 
een grote theaterzaal. 
 
Een van onze ruimtes doet dienst als centrale schoolbibliotheek. De bibliotheek 
en het documentatiecentrum zijn voorzien van computers en een zoeksysteem 
dat door ouders in samenwerking met Bibliotheek Assen wordt onderhouden. 
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We beschikken over goede en moderne leermiddelen. Elke groep beschikt over 
digiborden, computers, laptops en Chromebooks met educatieve software die bij 
de door ons gebruikte methoden horen. In de kleutergroep werken we in plaats 
van een digibord met een touchscreen. 

Medicijngebruik tijdens schooltijden 
Voor medicijngebruik tijdens schooltijden geldt een protocol van Plateau 
Openbaar Onderwijs (zie de algemene Plateaugids). Mocht dit op uw kind van 
toepassing zijn, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de 
schoolleiding. 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
Elk jaar neemt het team deel aan diverse nascholingsactiviteiten. Op dit moment 
zijn we zoals eerder genoemd o.a. bezig met het traject van The Leader in Me en 
EDI.   
 
De specialisten voor vakken of leergebieden die extra aandacht vragen, 
adviseren het team en de directie voor verbeteringen of vervanging van 
methoden en aanpak.  
 
 
4. De leerlingen  

Aanmelding van nieuwe leerlingen 
Zie voor dit onderwerp ook de algemene gids van Plateau. Bij Kindcentrum 
Baggelhuizen is een kennismakingsgesprek bedoeld om alvast een indruk te 
geven van onze school en om eventuele vragen te beantwoorden. Aan het einde 
van het gesprek krijgt u een rondleiding door het gebouw.  
 
De kinderen die vier jaar worden, krijgen een aantal weken voor hun verjaardag 
een uitnodiging om samen met vader en/of moeder kennis te komen maken met 
hun nieuwe groep. Nieuwe leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 kunnen altijd even 
de sfeer komen proeven in hun nieuwe groep. 
 
Bij verhuizing vanaf een andere school nemen wij contact op met die school.  
 
Wij gaan ervan uit dat leerlingen zindelijk zijn als ze op school komen. Omdat wij 
een onderwijsinstelling zijn, kunnen we in principe geen luiers verschonen. (In 
tegenstelling tot bijv. de kinderopvang.) Uiteraard maken we in overleg 
uitzonderingen, als er sprake is van een medische oorzaak of andere specifieke 
omstandigheden. Hierover worden dan aparte afspraken met de ouders gemaakt. 
Een incidenteel ongelukje bij een kleuter is niet ongewoon, er is op school 
reservekleding beschikbaar. 

Leerlingvolgsysteem 
Onze school heeft een uitgebreid leerlingvolgsysteem met halfjaarlijkse scores en 
diverse methodegebonden toetsen. Daarnaast hanteren wij een apart 
leerlingvolgsysteem (SCOL) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In april is 
de landelijk verplichte jaarlijkse eindtoets in groep 8. Wij gebruiken hiervoor de 
IEP-eindtoets. Ons advies voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de 
informatie uit ons leerlingvolgsysteem en het niveau van het kind t.a.v. 
taakgerichtheid, zelfstandig werken en motivatie en de score van de eindtoets. 
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Mogelijkheden zorg en begeleiding 
Een uitgebreide beschrijving van onze zorgmogelijkheden staat in het zorgprofiel 
(SOP: schoolondersteuningsprofiel) van de school, dat u kunt vinden op onze 
website. 
 
Leerlingenzorg 
De leerlingenzorg neemt op onze school een belangrijke plaats in. Het zorgteam, 
bestaande uit de intern begeleider (ib’er) en de directeur, neemt initiatieven tot 
het ontwikkelen van nieuw beleid en bespreekt en bewaakt de zorg voor alle 
leerlingen op school. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de 
verbrede/extra zorg voor de zorgleerlingen. Dit zijn de kinderen die extra zorg 
behoeven omdat zij meer tijd en/of instructie nodig hebben om zich de leerstof 
eigen te maken, en de kinderen die binnen de groep bijzonder goed presteren en 
dus behoefte hebben aan versnelling en/of verbreding. Op onze school kiezen wij 
ervoor om waar mogelijk de zorg voor leerlingen in de groep te laten 
plaatsvinden. De rol van de groepsleerkracht staat hierbij steeds centraal, deze 
is en blijft verantwoordelijk voor de zorg rondom alle kinderen in zijn/haar groep 
en de opzet en uitvoering van de plannen, daarbij ondersteund door het 
zorgteam. Het zorgteam wordt zo nodig terzijde gestaan door een 
orthopedagoog die in dienst is van het samenwerkingsverband 22-01 (zie voor 
nadere uitleg de algemene gids van Plateau, die als bijlage bij deze schoolgids 
zit). Bovendien wordt door de ib’er overleg gevoerd met de logopedist, 
jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker en schoolarts. Deze 
deskundigen kunnen vanuit hun specialisme kinderen onderzoeken en ouders en 
school adviseren over verdere begeleiding. Er wordt altijd vooraf toestemming 
gevraagd aan ouders over de uitvoering van een onderzoek door externen.  
 
Doubleren 
In principe doorloopt een kind de basisschool in een periode van acht jaar. 
Wanneer een leerling echter voor meerdere vakgebieden de minimumdoelen van 
een schooljaar niet haalt, kan worden besloten om het kind dat jaar over te laten 
doen. Tot doubleren wordt alleen besloten wanneer de school van deze beslissing 
ook effect verwacht. De school streeft naar een besluit dat door alle betrokkenen 
gedragen wordt. Het schooladvies is echter bindend. 
 
Logopedie 
Ieder schooljaar krijgen alle kinderen uit groep 1 en groep 2 de checklist 
logopedie basisonderwijs mee om in te laten vullen door de ouders. Zo krijgen de 
logopedisten van de GGD zo vroeg mogelijk in beeld of er sprake is van spraak-
taalproblemen. De logopedist bekijkt de checklists (en eventueel het 
leerkrachtformulier) en beoordeelt welke kinderen gezien moeten worden, welke 
kinderen alleen een folder meekrijgen en welke kinderen niet gezien hoeven 
worden. Een deel van de kinderen is al gezien tijdens groepsobservaties op het 
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op het consultatiebureau. Leerkrachten 
kunnen ook kinderen aanmelden, ongeacht in welke groep de leerling zit. 
 
Jeugdarts 
Basisschoolkinderen in Assen vallen onder de zorg van de jeugdgezondheidszorg 
van de GGD Drenthe. Het standaardprogramma van de medewerkers van de 
jeugdgezondheidszorg bestaat uit een onderzoek in groep 2 (door de schoolarts) 
en in groep 7 (door de jeugdverpleegkundige). Nieuwe leerlingen die nooit bij 
een jeugdarts zijn geweest, worden ook door de jeugdarts opgeroepen. 
Leerlingen van wie de ouders, de school of andere instanties vragen om een 
extra onderzoek, kan de leerkracht (na overleg met de ouders) aanmelden bij de 
jeugdarts.  
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Luizencontrole 
Regelmatig vindt op school luizencontrole plaats. Het is handig als de kinderen 
die dag geen gel, ingewikkelde vlechtjes etc. in het haar hebben. De luizen-
controles worden uitgevoerd door een team van vrijwillige ouders. Mocht u zich 
hiervoor ook in willen zetten, dan heel graag, u bent van harte welkom! U kunt 
hierover contact opnemen met de klassenouder. Informatie over behandeling 
en/of preventieve maatregelen tegen luizen is te vinden op de site van GGD 
Drenthe: www.ggddrenthe.nl. 
 
Telefoongebruik leerlingen 
Tijdens de schooltijden is het voor onze leerlingen niet toegestaan om hun 
telefoon te gebruiken en wij adviseren dan ook om een dergelijk apparaat thuis 
te laten. Neemt een leerling wel zijn of haar telefoon mee, dan moet deze 
voorafgaand aan de schooltijden opgeborgen zijn. Ons kindcentrum is niet 
aansprakelijk voor schade of diefstal die tijdens schooltijden ontstaan is. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de ouders (en leerling).  
In een enkel geval mogen elektronische apparaten mee naar school (bijv. tijdens 
een spelletjesmiddag voorafgaand aan een vakantie). Dit blijft op eigen risico 
van de ouders. Ook in deze gevallen is school niet aansprakelijk voor eventuele 
schade of diefstal aan het meegenomen apparaat.  
 
Speelgoed leerlingen 
Ons kindcentrum heeft genoeg materiaal voor onze leerlingen om mee te spelen. 
Speelgoed van thuis gebruiken we daarom in het algemeen niet op school. Een 
leerling mag echter wel (op eigen risico) speelgoed meenemen naar school om 
bijv. te gebruiken tijdens de schoolpauze op het plein. Tijdens de lestijden bergt 
de leerling het speelgoed op in zijn of haar tas. Dit geldt ook voor seizoens- of 
rage-gebonden speelgoed. 
 
 
5. De ouders 

Betrokkenheid ouders 
Ouderbetrokkenheid vinden wij zeer belangrijk. Ons streven is om als team 
samen te werken aan de optimale ontwikkeling van een kind. Een open 
communicatie naar ouders, een goed zorgsysteem en ouders die betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van hun kind zijn hierbij van belang. Ouders zijn altijd 
welkom om met ons in gesprek te gaan over het onderwijs op onze school. Wij 
nemen de mening van ouders zeer serieus en achten deze zeer waardevol om 
ons onderwijs te kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk dat ouders weten 
wat er op school gebeurt, daarom hebben we een nieuwsbrief waarin de laatste 
nieuwtjes per klas worden besproken. Ook worden ouders regelmatig 
uitgenodigd in de klas om een thema af te sluiten, te kijken of te helpen. 
 
Ouderhulp kan o.a. inhouden: klassenouder zijn, biebouder zijn, vervoer 
verzorgen (als u in het bezit bent van een auto en bereid bent om af en toe voor 
vervoer te zorgen, dan raden wij aan na te gaan of u voor een voldoende aantal 
inzittenden bent verzekerd), helpen bij de moestuin, lid worden van de 
ouderraad of de medezeggenschapsraad, begeleiding bij uitstapjes en hulp bij 
sportdagen. 
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Wij willen allemaal dat onze leerlingen een goede schooltijd hebben. De kans 
daarop is groter als de ouders en de school samenwerken, bijv. door praktisch 
hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei 
schoolzaken. Wij zijn van mening dat de afstand tussen school en thuis zo klein 
mogelijk moet zijn. Hiermee halen we als het ware het thuis naar en in school. 
Het vergroot de mogelijkheden voor individuele aandacht voor het kind en 
bevordert de kwaliteit van het onderwijs. 

Informatievoorziening aan de ouders 
Een goed contact met ouders begint bij een goede informatievoorziening. U kunt 
te allen tijde de leerkracht benaderen voor het maken van een afspraak. Ook de 
directie is altijd bereid om vragen te beantwoorden of aanvullende informatie te 
geven. 
 
De school heeft als reguliere informatievoorziening de volgende mogelijkheden: 
 
§ Informatieavond  
In elke groep wordt aan het begin van het schooljaar informatie verstrekt. Het 
doel is de ouders te informeren over o.a. leermethoden, The Leader in Me en 
nieuwe ontwikkelingen. Vanuit The Leader in Me hebben de kinderen zelf ook een 
rol op deze avond. We roepen alle ouders op om deze bijeenkomsten bij te 
wonen, omdat het goed is te weten wat uw kind in het schooljaar gaat doen. 
Maar nog veel belangrijker: u laat betrokkenheid zien en dat is voor ieder kind 
belangrijk. 
 
§ Kennismakingsgesprek  
Dit is een gesprek waarin ouders de leerkracht vertellen over hun kind, en dus 
informatie delen die van belang is voor een goede begeleiding. 
 
§ Portfoliomiddag en -avond 
Twee keer per jaar houden wij een portfoliomiddag en -avond. Het portfolio is 
een document waar de kinderen erg trots op zijn. Daarnaast geeft het een beeld 
van waar uw zoon of dochter op school mee bezig is en hoe het gaat.  
Het doel van deze middag/avond is dat uw kind zijn/haar eigen portfolio aan u 
presenteert, wat naadloos aansluit bij The Leader in Me. De leerlingen zijn de 
eigenaar van hun eigen leerproces.  We hebben ervoor gekozen dit op een 
middag en avond te doen. Er zijn vrije inloopmomenten van 15.00-16.30 uur en 
van 17.30-19.00 uur. U kunt samen met uw kind naar de klas komen op het 
moment dat jullie het beste uitkomt. Uw kind zal u dan alles vertellen over 
zijn/haar portfolio. De leerkracht is hierbij aanwezig, maar heeft geen belangrijke 
rol, want het draait om uw kind. Hebt u toch iets te bespreken met de 
leerkracht? Maak dan nog even een aparte afspraak. 
  
§ Schoolgids en kalender  
De schoolgids biedt alle informatie voor ouders die belangrijk is bij de keuze van 
een school. Daarnaast is het een belangrijke bron van informatie tijdens de 
schoolloopbaan van de kind(eren). In de kalender die jaarlijks uitkomt, staat de 
informatie die jaarlijks aan verandering onderhevig is. 
 
§ Facebook en schoolwebsite 
Wij hebben als school een Facebookpagina waarop we werkstukjes, foto's, korte 
filmpjes etc. van onze school plaatsen. We zijn zorgvuldig met het plaatsen van 
beeldmateriaal. Kinderen komen nooit herkenbaar op de foto. 
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§ AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en (video)opnames 
Vanuit de AVG moeten wij zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. Hieronder 
vallen ook de foto’s en video-opnames die wij van de kinderen maken. We 
onderscheiden hier twee categorieën in: 

o Opnames die we niet publiceren:  
We maken verschillende opnames in en rond school die we niet openbaar 
publiceren, zoals voor coaching, opleidingen en trainingen die ons personeel 
en onze stagiair(e)s volgen. Deze opnames worden niet openbaar 
toegankelijk gepubliceerd, maar kunnen wel intern en extern getoond 
worden of bewaard worden in een (externe) afgeschermde omgeving. 
Alleen mensen die gemachtigd zijn, hebben toegang tot deze opnames en 
zorgen ervoor dat de opnames niet langer dan nodig bewaard blijven. Heeft 
u bezwaar tegen bovenstaande, maak dit dan kenbaar bij de directie.  

 
o Opnames die we wel publiceren: 

Daarnaast maken we ook beeldmateriaal om juist wel te publiceren, omdat 
het voor ouders ook leuk is om foto’s en video’s te zien van hun kind(eren). 
Wij publiceren dit nooit herkenbaar op sociale media als bijv. Facebook. 
Publiceren wij video’s op YouTube, dan is dit altijd met een verborgen link. 
Dit houdt in dat de video niet te vinden is, maar alleen met een unieke link 
te bekijken is. Al het andere beeldmateriaal wordt via ons afgeschermde 
ouderportaal met u gedeeld. In dit ouderportaal kunt u ook aangeven of u 
hier wel of geen toestemming voor geeft. Geeft u geen toestemming, dan 
zullen wij bij het publiceren van foto’s of video’s uw zoon of dochter 
onherkenbaar maken.  

 
§ Ouderportaal MijnSchool.nl 
Ouders worden via ons ouderportaal digitaal op de hoogte gehouden van de 
activiteiten op school. De nieuwsbrieven worden via dit medium verstuurd, 
evenals brieven en berichtjes aan de ouders. Ook plaatsen we regelmatig foto’s 
geplaatst. 
 
§ Nieuwsbrieven vanuit de groepen 
Elke leerkracht verstuurt een aantal keer per jaar aan de ouders van zijn/haar 
groep een nieuwsbrief met actuele informatie over de groep, zoals de doelen 
waaraan worden gewerkt en aanstaande activiteiten.  
 
§ Ouderavond  
Deze wordt georganiseerd door de ouderraad (or) en/of medezeggenschapsraad 
(mr). Zij doen hier verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens 
kiezen de aanwezige ouders/verzorgers zo nodig nieuwe or-leden. Naast dit 
zakelijke gedeelte wordt in het tweede deel van de avond een thema aan de orde 
gesteld dat voor de school en ouders interessant is.   
 
§ Incidentele thema-avond  
Een avond over een specifiek onderwerp. 

Ouderactiviteiten 
Ouders kunnen op vele fronten hun stem laten horen binnen de school. 
Informeel in de dagelijkse contacten met de leerkracht over zaken die hun eigen 
kind(eren) betreffen. Over schoolzaken zijn ook de leden van de mr 
aanspreekbaar. Daarnaast zijn er de volgende formele mogelijkheden om mee te 
praten en mee te beslissen: 
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§ Ouderraad (or) 
Deze heeft een aantal duidelijk omschreven taken, die vooral betrekking hebben 
op binnen- en buitenschoolse activiteiten. De ouderraad functioneert op basis 
van een reglement.  
 
Enkele taken van de ouderraad zijn:  
o beheer van de vrijwillige ouderbijdrage; 
o organiseren van een ouderavond;  
o organiseren van bijzondere activiteiten zoals de avondvierdaagse; 
o medeorganisatie van schoolreizen, feesten, eindshow en sport- en speldagen. 
 
§ Medezeggenschapsraad (mr) 
Elke school heeft verplicht een mr, bestaande uit een vertegenwoordiging van de 
ouders (oudergeleding) en van het (onderwijzend) personeel (personeels-
geleding).  
 
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over 
belangrijke schoolzaken zoals: 
o besteding van de financiën; 
o personeelsformatie; 
o de manier waarop school ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij 

andere activiteiten; 
o het vierjaarlijkse schoolplan, het schoolondersteuningsprofiel (sop), het 

veiligheidsplan, de jaarlijkse schoolgids en het schooljaarplan. 
 
De mr heeft twee soorten rechten, namelijk instemmingsrecht en adviesrecht. 
Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk 
belang zijn. Bijv. over het schoolplan en veranderingen daarin, het 
schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en 
aan school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben ook 
instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral de 
betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan 
is belangrijk. Via de mr kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed 
uitoefenen.  
 
§ Klassenouders 
Elke groep heeft minstens 1 klassenouder. Meer informatie hierover is te vinden 
in het klassenouderprotocol op onze website. 
 
§ Werkgroepen  
Indien nodig worden werkgroepen in het leven geroepen waarin ouders 
participeren, bijv. een schoolpleinwerkgroep. 

Contacten/overleg met de leerkracht over leervorderingen/-problemen 
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Vervolgens plant u samen met de 
leerkracht een vervolgafspraak. Dit kan na een aantal weken zijn, maar ook na 
een aantal maanden, dat bepaalt u met de leerkracht. Uitgangspunt hiervan is 
dat u na een gesprek altijd weet wanneer het volgende gesprek is. (Tip: neem 
dus altijd even uw agenda mee). Op deze manier hopen we beter tegemoet te 
komen aan de behoeften van ouders om in gesprek met de leerkracht te gaan, 
doordat u nu niet gebonden bent aan vaste avonden. 
 
Voor groep 8 worden de spreekavonden anders georganiseerd in verband met de 
schoolkeuze na de basisschool. Zie hiervoor de kalender. 
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Ouderbijdrage 
De overheid betaalt in Nederland het onderwijs uit belastinggelden. Scholen 
mogen daarnaast aan ouders vragen om aan bepaalde activiteiten mee te 
betalen, dit is de zgn. ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, en de hoogte 
ervan wordt vastgesteld door de or en de mr. Van dit geld worden diverse extra’s 
bekostigd, zoals excursies, vieringen van Pasen, sinterklaas en kerst, sport- en 
speldagen, theaterbezoeken, reservefonds voor bijzondere aankopen, 
uitleenbibliotheek en de eindshow. De bijdrage kan via overmaking of cash 
worden betaald (in één of twee termijnen). 
 
Ook voor de jaarlijkse schoolreis wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. Mocht u 
niet in staat zijn om aan genoemde bijdragen te voldoen, dan kunt u via de 
gemeente een aanvraag indienen bij de sociale dienst. Zie hierover ook de 
algemene Plateaugids.  

Onderwijsgids 
De overheid en de scholen vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Daarom is 
door een voormalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
een gids voor ouders en verzorgers samengesteld, speciaal voor leerlingen in het 
basisonderwijs. De gids geeft informatie over rechten, plichten en mogelijkheden 
binnen het onderwijs. De gemeente Assen stuurt deze gids aan alle ouders van 
bijna 4-jarigen. 


