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Voorwoord 

Met veel plezier bieden wij u de schoolgids van obs 

De Vuurvlinder aan. 

Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van 

(toekomstige) leerlingen van onze basisschool en 

geeft informatie over de doelen, werkwijze en 

organisatie van ons onderwijs. Ten behoeve van de 

vlotte leesbaarheid, spreken we verder steeds van 

ouders. 

Wanneer u kiest voor een basisschool, kiest u 

tegelijkertijd een partner in de opvoeding van uw  

kind. Het is logisch dat u wilt weten wat De 

Vuurvlinder u hierin heeft te bieden. De schoolgids is 

ons middel om uit te leggen wat voor ons belangrijk 

is en om te vertellen waar we veel aandacht en tijd 

aan besteden. 

Hoe we werken, welke uitgangspunten we hanteren en 

hoe we de kwaliteit van het onderwijs zo hoog 

mogelijk houden, leest u in deze schoolgids. 

Daarnaast leggen we in deze gids verantwoording af 

over de resultaten die we gehaald hebben. Naast 

inhoudelijke informatie over het onderwijs is er veel 

praktische informatie, die gedurende het hele 

schooljaar van pas kan komen. Bewaart u de 

schoolgids daarom goed! 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is 

  

samengesteld, kan het zijn dat bepaalde zaken niet 

voldoende duidelijk zijn. We stellen het op prijs om 

dit van u te horen. We zijn immers voortdurend 

gericht op het verbeteren van kwaliteit. 

We hopen dat iedereen die bij de school betrokken 

is, de verdere ontwikkeling van onze school mee 

vorm geeft de komende jaren. We nodigen u van 

harte uit. 

We hopen dat u de schoolgids met veel plezier zult 

lezen. 

Namens het team van obs De Vuurvlinder, 

Ria de Jonge 
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1 De school 

 

 
1.1 Algemene informatie over de school 

Bezoekadres : Wethouder Olthoflaan 4a 9902 LB Appingedam 

Tel school : 0596-624053 

Tel kindcentrum:    0596-820901  

E-mail : obsdevuurvlinder@marenland.org 

Brinnummer : 11 UY 

 
Obs De Vuurvlinder is een openbare basisschool en valt onder het Bevoegd Gezag van 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Marenland. vierentwintig openbare basisscholen, in 

de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer worden bestuurd door 

de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Marenland. 

1.2 Stichting Marenland 

De keuze voor een basisschool is heel persoonlijk. Onze scholen verschillen in 

onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Over een aantal punten zijn de scholen van Marenland 

het eens: 

Wij bieden kinderen een veilige basis. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat kinderen zich 

vertrouwd en begrepen voelen. Een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. 

Wij besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Deze basisvaardigheden heeft ieder kind 

nodig voor het leren van nieuwe dingen. 

Wij blijven onszelf professionaliseren. Dat is onze basishouding. Met goed onderwijs als 

resultaat. 

Wij werken actief samen met het Kindcentrum Olingertil. Door krimp van de bevolking op 

het platteland van Noordoost-Groningen hebben wij elkaar nodig. Samen bieden  we 

kinderen een goede basis voor ontwikkeling. 

De doelen van Marenland  zijn uitgewerkt in “het strategisch beleidsplan”2019-2023. Voor 

de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau 

onder leiding van de directeur-bestuurder. Behalve te zorgen voor administratieve 

ondersteuning coördineert en helpt het onderwijsbureau bij het maken van plannen om de 

kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken. 

Onderwijsbureau Marenland 

Postbus 126 9900 AC Appingedam 

Bezoekadres: Professor R.P. Cleveringaplein 3, 9901 AZ Appingedam 

Voor uw vragen kunt u bij de directeur van uw eigen school terecht. 

mailto:obsdevuurvlinder@marenland.org
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1.3 Directie De Vuurvlinder 

De directeur van openbare basisschool De Vuurvlinder is Ria de Jonge. De directeur is 

eindverantwoordelijk voor de schoolorganisatie en het onderwijs. Samen met het 

managementteam geeft zij leiding aan de school. Het managementteam bestaat uit Gea 

Schrikkema onderbouw coördinator, Ilona Kramer Intern Begeleider, 

middenbouw/bovenbouw coördinator en Brenda Geertsema Intern Begeleider 

 
1.4 De schoolgrootte 

Het aantal leerlingen dat onze school telt op 01-10-2018 is 256. 

Het team bestaat uit 19 leerkrachten, waarvan twee internbegeleiders en drie 

onderwijsassistenten. De school heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs, Aaldries Bijsma. De 

school kan beschikken over de twee conciërges en beheerder van het kindcentrum. 

De schoonmaak van het gebouw is in handen van Schoonmaakorganisatie ASITO. 
 
 

 

 
1.5 Kindcentrum OPwierde 

 
We zijn gehuisvest in het prachtige pand dat ontworpen is door de architect Herzberger. 

De kinderopvang Kids2B, CBS De Triangel, de naschoolse activiteiten NSA en diverse 

sportverenigingen zijn samen met ons de gebruikers van het gebouw. 

Doordat we samen in een gebouw zitten, ontstaat er een geïntegreerd kindcentrum voor de 

wijk, waar kinderen en ouders terecht kunnen. 
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1.5.1  De medegebruikers van OPwierde 

De christelijke basisschool De Triangel valt onder het Bestuur van Noordkwartier. 

De kinderopvang van Kids2b biedt zowel peuterspeelzaal 3 en 4 jaar, dagopvang voor 

kinderen van 0-4 jaar als de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar . Zij zijn   

5 dagen per week geopend van 7.00 -18.00 uur. Drie keer per jaar komt de Naschoolse 

activiteitenladder uit en is er van alles te doen voor kinderen op het gebied van sport, 

cultuur, media, koken en meer. Kinderen uit Appingedam kunnen hieraan mee doen voor 

een kleine bijdrage per activiteit. 

In OPwierde worden de naschoolse activiteiten opgenomen in een programma. Activiteiten 

laten we zoveel mogelijk aansluiten bij de schooldag. De meeste activiteiten worden tussen 

14.30 en 17.00 uur georganiseerd in het kindcentrum Olingertil, OPwierde of locatie in de 

buurt. 

De werkgroep NSA zorgt ervoor dat het naschoolse aanbod zo aantrekkelijk mogelijk wordt 

samengesteld. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen kunnen ontdekken waar hun 

talent en passie ligt 

 
1.5.2  De gezamenlijke visie 

In OPwierde staan de kinderen van 0-13 in het middelpunt. Een goed samenwerkend team 

biedt een breed en gevarieerd aanbod, waarbij we via die verbinding samen op 

ontdekkingsreis gaan. Kinderen, ouders en teams creëren samen een leer-leefwereld waarin 

uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

 
1.5.4 Doorgaande lijn van 0 t/m 13 

In OPwierde bieden wij voor een groot deel van het jaar onderwijs, opvang en naschoolse 

activiteiten. 

De kinderen komen hier om te leren, te spelen, andere kinderen te ontmoeten en zichzelf te 

ontwikkelen. Het managementteam van OPwierde overlegt één keer per drie 

weken om goede afspraken te maken en werkt er hard aan om alle activiteiten op 

elkaar af te stemmen. 

Alle partijen werken samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn. Op deze wijze 

creëren we een veilige, vertrouwde en uitdagende speelomgeving waarin uw kind zich 

optimaal kan ontwikkelen. Opgroeien doe je niet alleen, maar met de wereld om 

je heen. 

 
 
 
 
 
 
 

Samen 
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O.b.s. De Vuurvlinder is 

ontstaan door een fusie van 

de openbare basisschool De 

Iemekörf en de openbare 

Jenaplanschool Jan 

Nieuwenhuyzen. Ruim twee 

jaar is er door beide teams 

hard gewerkt aan een 

Leidend is daarin het 

gezamenlijke doel geweest, 

namelijk dat ieder kind zich 

volledig moet kunnen laten 

zien en ontwikkelen. 

2. Waar de school voor staat 

 
2.1 Visie en missie 

 

De dagen vliegen voorbij 

Op obs De Vuurvlinder staat de ochtend in het teken van taal, lezen en rekenen. Belangrijke 

vakken, omdat ze de basis vormen voor het verdere leren. 

‘s Middags zijn de andere vakken aan de beurt, zoals 

aardrijkskunde, natuur en techniek, sport en de creatieve 

vakken. Het geven van boeiend en aantrekkelijk onderwijs is 

voor ons een belangrijk aandachtspunt. Steeds staan we stil 

bij hoe we dat het beste kunnen doen. We maken gebruik van 

beeld, geluid en voorwerpen om de belangstelling van 

kinderen te prikkelen, we gaan met ze in gesprek over wat ze 

al over een onderwerp weten en kijken goed welke werkvorm 

we wanneer het beste kunnen gebruiken. Zo vliegen de dagen 

voorbij. 
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Laat je kleuren zien 

Op obs De Vuurvlinder vinden we het belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen, 

elkaar helpen en leren van elkaars talenten. Dagelijks is er aandacht voor het leren 

samenwerken. Mooi om te zien is dat kinderen door samenwerking meer bewust worden 

van hun talenten en daardoor later beter keuzes kunnen maken. Ook de talenten van 

leerkrachten en ouders willen we gaan inzetten. Bijvoorbeeld tijdens de carrouselmiddag of 

in speciale gastlessen. Een keer in de maand laten de kinderen elkaar en hun ouders zien wat 

ze hebben geleerd. Door middel van een optreden of een presentatie. Eventueel met gebruik 

van multimedia. Daardoor leren ze te presenteren, durven ze meer en beklijft de leerstof 

beter. Zo laten ze bovendien zien wat ze kunnen. Je ziet de kinderen trots zijn als ze 

complimenten krijgen. En de toehoorders? Die leren veel van het kijken en luisteren naar 

een ander. 

 

Een warme omgeving 

Op obs De Vuurvlinder vind je een ‘warme’ leeromgeving. Daardoor krijgen kinderen 

zelfvertrouwen en voelen ze zich vrij om vragen te stellen, te experimenteren en samen te 

werken. Daar werken we op verschillende manieren aan. We werken handelingsgericht: 

onze aanpak stemmen we af op wat een kind nodig heeft en wat een kind al wél kan. We 

benaderen kinderen positief. Ook als er een keer niet goed wordt gewerkt. Dan gaan we met 

kinderen in gesprek of geven we complimenten voor gewenst gedrag. We volgen nauwgezet 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. En in speciale lessen leren we kinderen op 

een prettige manier met elkaar om te gaan. Is er toch onenigheid in de groep? Dan kijken we 

met de betrokken kinderen hoe we dat kunnen oplossen. Zo leren leerlingen 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag. 

 

Onze voelsprieten uitzetten 

Obs De Vuurvlinder zet haar voelsprieten ook uit naar ouders. Samenwerking is van belang 

omdat we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Dat betekent dat we ouders goed op de 

hoogte houden van wat er op school gebeurt. In ons ouderportaal voor ouders geven we 

bijvoorbeeld het onderwijsprogramma voor de komende weken aan, met tips over hoe en 

waarmee ze hun kind kunnen helpen. Wanneer nodig bellen we ouders op voor overleg. 

Leerproblemen of opvoedingsproblemen pakken we samen op. Andersom verwachten we 

ook dat ouders met ons contact opnemen om iets te vragen of te vertellen wat van belang is 

voor hun kind. Voor schooltijd kunnen ouders altijd bij ons komen binnenlopen. Tijdens onze 

inloopspreekuren nemen we de tijd voor hen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat 

ieder kind zich volledig kan laten zien en ontwikkelen. 
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Ouders als partner 

 
De driehoek ouder-kind-school is erg belangrijk. Het zou natuurlijk mooi zijn als er geen 

grote kloof zit tussen school en thuis. Daarom starten wij aan het begin van dit schooljaar 

met de Gouden Weken en een groepsavond. 

kinderen 
 

ouders team 

De sfeer waarin een kind op groeit, is van groot belang om een volwaardig, zelfstandig mens 

te worden. Wij stellen daarom een veilig en vriendelijk klimaat (met orde en regelmaat) op 

prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat biedt kinderen 

ontwikkelkansen. 

 

2.2 Ritmisch weekplan 

Wij werken met een ritmisch weekplan. Dit houdt in dat wij werken aan een weekrooster 

waarin de activiteiten kring, spel, werk en viering elkaar in een vast ritme afwisselen tijdens 

de dag en de week. Door deze indeling van tijd, ontstaat er een herkenbare regelmaat en 

structuur waarin kinderen zich thuis voelen. Deze sociale activiteiten vullen elkaar aan en 

dagen de kinderen uit om samen, actief te zijn. De gedachte hierachter is dat het in het 

schoolleven niet alleen maar om het werken gaat, zoals dat ook in het echte leven niet het 

geval is. Daarbij wordt erkend dat mensen op verschillende manieren leren: met hoofd, hart 

en handen. 

 

 
2.3 Extra tijd of versnellen? 

Op onze basisschool wordt er rekening gehouden met de continue ontwikkeling van de 

leerlingen. 

In principe gaat een kind 8 jaar naar de basisschool. 

Als het voor een kind wenselijk is, kunnen zij een verkorte of verlengde schoolperiode 

krijgen. 

Dit wordt altijd vastgelegd met argumenten, waarom er gekozen is voor een verlenging of 

een verkorting. 

Er wordt altijd in het belang van het kind gehandeld. 

Beslissingen worden altijd genomen in overleg met leerkracht, IB-er, en ouders. 

De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de school. De directeur is eindverantwoordelijk. 
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3. Schoolorganisatie 

 

3.1 Aanmelding nieuwe kinderen 

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, kan het geplaatst worden in één van onze 

onderbouwgroepen  1-2. U kunt het beste ongeveer 9 maanden voor de 4e verjaardag 

contact opnemen met de schoolleiding of met één van  de groepsleerkrachten van onze 

onderbouwgroep 1-2. Er bestaat geen wachtlijst. Uw kind kan dus direct geplaatst worden, 

vanaf het moment dat het de 4-jarige leeftijd heeft bereikt. 

Nieuwe kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden, kunnen na afspraak meerdere dagdelen 

komen kijken in deze groep. Aanmeldingsformulieren zijn bij de schoolleiding en/of 

één van de groepsleerkrachten van de onderbouwgroepen 1-2 verkrijgbaar. 

Kinderen die tussen de zomervakantie en voor de herfstvakantie  4 jaar worden kunnen 

direct na de zomervakantie beginnen. We verwachten dat uw kind zindelijk is als het 

naar school gaat. 

 

3.2 Tussentijds overstappen naar een andere basisschool 

Om het tussentijds aanmelden op een andere basisschool naar behoren te laten verlopen 

hebben de directeuren van de basisscholen binnen Appingedam een aantal afspraken 

gemaakt. 

Als ouders over willen gaan tot definitieve inschrijving op een andere basisschool, dan 

meldt de nieuwe school dit zo snel mogelijk aan de huidige school. Er vindt overleg plaats 

tussen beide scholen. De uitkomst van dit gesprek kan leiden tot inschrijving op de 

nieuwe school. 
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In dit overleg komen de volgende punten aan de orde: 

Hebben de ouders het bezoek aan de nieuwe school of de plannen om over te 

stappen gemeld bij de huidige school? 

Is er duidelijkheid over de reden van overstappen? 

Is er een poging gedaan om de problemen op te lossen? Gaat het om een zorgkind? 

Blijkt het zorgverleden van het kind problematisch tot zeer problematisch dan gaat het 

zorgprofiel in werking. Het kind, zijn/haar gedrag en leerresultaten worden getoetst aan de 

zorgmogelijkheden van de nieuwe school. 
 

3.3 Onderwijs in de groepen 

3.3.1 De onderbouw 

In de onderbouwgroepen werken we met combinatiegroepen. In deze groepen spreken we van 

jongste, middelste en oudste kleuters. 

Elk kind van 4 jaar begint in de onderbouwgroep. De nadruk in deze groep ligt op: 

❖ De sociale ontwikkeling 

❖ de sociale redzaamheid 

❖ de motorische ontwikkeling (hoe beweegt een kind?) 

❖ de zintuiglijke ontwikkeling 

❖ de taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat. 

 
Uw kleuter gaat voor het eerst naar school en dat is een grote stap voor u en uw kind. Het is 

voor ons belangrijk dat een kind zich prettig en veilig voelt op onze school. Een goede sfeer 

in de groep, de positieve houding van de leerkracht en een vast herkenbaar dagritme zullen 

daaraan bijdragen. Spelenderwijs leren we van en met elkaar op De Vuurvlinder. 

 
Zelfstandigheid 

Kinderen plaatsen hun kaartje op het planbord, zo 

proberen we de zelfstandigheid te vergroten. 

Voor de leerkracht is het planbord een instrument 

om het aanbod te vergroten. 

We proberen zoveel mogelijk de zelfstandige 

werkhouding te stimuleren. We leren de kinderen 

eerst een probleem zelf op te lossen. Als dat niet 

lukt wordt een ander kind gevraagd om te helpen. 

Mochten ze er samen niet uitkomen, dan mag het 

kind de leerkracht om hulp vragen. 

 
Spelen en Werken 

Tijdens het spelen en werken geven we gerichte 

opdrachten om de kinderen zoveel mogelijk te 

stimuleren tot het leren en ontdekken van nieuwe dingen. Alle kinderen mogen kiezen wat 

 

In de eerste twee jaar op school zal uw 

kind zich veel vaardigheden eigen 

maken. Deze worden door leerkrachten 

aangeboden in de kring, de leerrijke 

hoeken, vrije opdrachten en verplichte 

opdrachten. Verschillende thema’s die 

aansluiten bij de belevingswereld van 

het kind worden aangeboden. 

Thema’s die de kinderen zelf aandragen 

worden uitgewerkt, woorden en 

activiteiten worden aan het gekozen 

thema gekoppeld. Op De Vuurvlinder 

willen we kinderen leren vertellen hoe 

het met ze gaat en hoe een kind zich 

voelt. Daar beginnen we met de 

kleuters al mee. 
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ze willen doen, maar er zijn elke week ook verplichte opdrachten, de taakwerkjes. Het doel 

van taakwerk is: 

❖ de kinderen kennis te laten maken met verschillende technieken en materialen, 

(vouwen, knippen, puzzelen, verven, constructiemateriaal, etc.) waardoor ze zich 

veelzijdig ontwikkelen. 

❖ het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen door de leerkracht 

❖ het ontwikkelen van een goede werkhouding 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat het vooral gaat om het leerproces en de techniek en 

minder om het resultaat. 

Thema’s 

Het hele jaar door werken we thematisch. Wanneer kinderen geschikte boeken of andere 

toepasselijke materialen thuis hebben, mogen ze die altijd meenemen. Tijdens de thema’s 

ondernemen we soms bijzondere activiteiten, bijv. naar de kinderboerderij of een 

herfstwandeling maken. Daarvoor hebben we regelmatig hulp nodig. U kunt hiervoor door 

de groepsouders benaderd worden. 
 

 
Fonemisch Bewustzijn 

Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters op een makkelijke en 

speelse manier helpt om de letters te leren en de goede klanken te vormen. Het programma 

vormt zogezegd het fonemische bewustzijn van kinderen. De ontwikkeling van het 

fonemisch bewustzijn bij kleuters is zeer belangrijk. De inhoudelijke doelstellingen leiden tot 
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een sterk verbeterd resultaat op het gebied van lezen en zorgt voor een aanzienlijk groter 

rendement in dezelfde lestijd. Het belangrijkste effect is dat bijna alle kinderen uit groep 2 

aan het eind van het schooljaar alle letters hebben geoefend. 

 
Overgang naar groep 3 

De kinderen van onderbouwgroepen hebben gedurende de kleuterperiode veel geleerd. Dit 

wordt gedaan door middel van allerlei oefeningen en activiteiten die gericht zijn op de 

beginnende geletterdheid, het voorbereidend rekenen en de schrijfmotoriek. 

3.3. 2 Groep 3 

In groep 3 is het onderwijs meer programmagericht. De diverse vak- en vormingsgebieden 

komen meer gescheiden en systematisch aan bod. Er is veel aandacht voor de 

basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen. Ook het leren schrijven neemt een belangrijk rol 

in. 

Groep 3 gebruikt de methode “Veilig Leren Lezen” om te leren lezen. Het is een methode 

voor geïntegreerd aanvankelijk taal-leesonderwijs. Aanvankelijk lezen is de term die het 

proces aangeeft waarin een kind leert lezen. Ook biedt de methode geschikte materialen 

voor meerdere niveaus binnen het aanvankelijk leesonderwijs. We vragen de ouders 

om dagelijks met hun kind thuis te lezen of voor te lezen.  

                      

We gebruiken voor het rekenonderwijs in groep 3 de methode “Wereld in 

getallen”. 
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3.3.3 Onderwijs in de midden- en bovenbouw 

In de groepen 4 tot en met 8 staat de ochtend in het teken van de basisvakken: 

lezen, rekenen en taal. In de groepen 6 t/m 8 werken de kinderen m.b.v. een “ 

eigen” iPad. De andere groepen maken ook gebruik van deze iPads. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de groepen 4 tot en met 8 werken we met de methode “Wereld in Getallen”. 

Voor de overige vakken maken we gebruik van de methode Alles-in-1 en Alles-Apart. 

De methode Alles in 1 en Alles Apart kenmerkt zich door een integraal 

onderwijsaanbod; de leerstof komt in samenhang aan bod in elke activiteit. Of het nu 

gaat om spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie of handvaardigheid, alles staat in 

het teken van het thema van het project. Bij deze vorm van totaalonderwijs worden 

traditionele en moderne didactische werkvormen en leermiddelen afwisselend ingezet 

met als doel een maximum effect en rendement. Betekenisvol onderwijs dat 

boeit. 

In groep 4 zijn bieden we volgende projecten aan: 

❖ Project 1 - Waar is het? 

❖ Project 2 - Jij en ik 

❖ Project 3 - Wanneer was dat? 

❖ Project 4 - Hoe werkt het? 

❖ Project 5 - Wat groeit en bloeit 

 
De projecten die in 4 jaar tijd aan bod komen in de 

groepen 5 t/m 8 zijn: 

❖ Nederland, Europa, Afrika en Azië, 

Amerika, Australië + Antarctica + 

Oceanen 

❖ Prehistorie, Grieken en Romeinen, 

Middeleeuwen, Gouden Eeuw, Moderne 

Geschiedenis 

❖ Bouwen, Vervoer en Verkeer, Energie, 

Communicatie 

❖ Voeding, Kleding en Sport, Kunst, Geloof 

❖ Dieren, Planten, Mensen, Milieu en 

Kringloop 

 

Alles-in-1 omvat 20 volledig uitgewerkte 

projecten voor de groepen 5 t/m 8. Groep 

4 kent een afwijkend aanbod van 

projecten en werkwijze. De methode 

omvat alle vakken met uitzondering van 

rekenen, schrijfonderwijs en 

bewegingsonderwijs. Er kan op 6 niveaus 

(A t/m F) gewerkt worden. Elk niveau is 

met en naast elkaar te gebruiken binnen 

één groep. 

Er is een dagelijkse afwisseling van 

gezamenlijke activiteiten (hele groep, 

kleine groep, tweetal) en zelfstandig 

werken. Er is ruim aandacht voor 

cognitieve, praktische, creatieve en 

sociaal-emotionele vaardigheden. Elke 

week wordt er een sub-thema 

behandeld, geïntroduceerd met een 

korte film. 

Per schooljaar behandelen wij vijf 

projecten, uit ieder domein één: 

Natuur, Cultuur. 
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Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Cultuur Natuur 

Nederland Prehistorie 

Grieken 

enRomein

en 

Bouwen Voeding Dieren 

Europa  Middeleeuwen Vervoer en 

Verkeer 

Kleding 
en 

Sport 

Planten 

Afrika en Azië  Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen 

Amerika,  

Australië, 

Antarctica en de 
Oceanen 

 Moderne 

 Geschiedenis 

Communicatie Geloof Milieu en 

Kringloop 

 

 

Alles Apart: 

In “Alles Apart” is leerstof opgenomen die een aanvulling vormt op de projecten 

van “Alles-in-1” voor de groepen 5 t/m 8. In tegenstelling tot de “Alles-in-1”-

projecten wordt in “Alles-apart” de lesstof systematisch aangeboden. Dit geldt 

vooral voor spelling, grammatica en begrijpend lezen. Deze twee manieren van 

taalaanbod, namelijk contextgebonden en systematisch aanbod vullen elkaar 

aan, waardoor een degelijke basis voor de taalvaardigheid gelegd wordt. Bij 

gebruikmaking van “Alles-in-1” en “Alles-apart” wordt aan alle wettelijk 

voorgeschreven kerndoelen voldaan. In de zogenaamde tussenweken van 

“Alles-in-1” gebruiken we “Alles-apart”. 
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3.4 Sociaal emotionele ontwikkeling 
 

KiVa 

  De Vuurvlinder is een gecertificeerde KiVa school 

 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op 

het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan 

van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve 

groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en 

de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch 

klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk 

op de groep als geheel en dus niet op specifieke 

individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er 

een fijne school van!  
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4 De zorg voor de leerlingen 

4.1 Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze 

nieuwe wet zijn dat: 

❖ Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen 

samenwerken; 

❖ Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient 

te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke 

onderwijsbehoeften van een kind); 

❖ Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale 

ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

❖ Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio 

geregeld kan worden. 

 

 

 
4.1.1 Samenwerkingsverband en sub regio 

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Marenland. Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente 

Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit 

samenwerkingsverband is opgedeeld in vier regio’s. De besturen in iedere regio werken 

nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan 

ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 

 
4.1.2 Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er 

op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle 

scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- 

en school specifieke ondersteuning zijn door scholen beschreven in hun school- 

ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw 

keuze. 

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt eerst binnen het bestuur of in de sub-regio 

gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor 

ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit 

traject wordt ten allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies 

onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan 

worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het 

speciaal (basis) onderwijs zijn. 
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4.1.3 Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, samen met u als ouders, 

een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de 

school. 

 
4.1.4 Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om 

Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact 

met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een 

belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 

Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in 

het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen 

Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 

Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01 

Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het 

ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. 

Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op 

www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden 

over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. 

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier 

kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het 

onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 

(vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via 

internet: www.5010.nl. Tot slot heeft iedere school een eigen Intern Begeleider (I.B.er). Deze 

onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van 

Passend Onderwijs op de school. 

 
4.2 Aandacht voor het individuele kind 

4.2.1 Onderwijs op maat 

De didactische gedachte is door de gehele school hetzelfde: niet alleen de leerstof is 

bepalend, maar het kind kan zelf meebepalen, met begeleiding van de groepsleerkracht, wat 

en hoeveel het kan verwerken in een bepaalde tijd. Er wordt extra hulp geboden door de 

groepsleerkracht en/of andere kinderen uit de groep, waar dat nodig is. We proberen bij elk 

kind zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen. We gaan uit van kansen en niet van 

beperkingen. 

Om de organisatie van de ondersteuning op verschillende niveaus in de groep mogelijk te 

maken heeft de school het systematisch leren van zelfstandig werken ingevoerd in alle 

groepen. Hierdoor krijgt de leerkracht de mogelijkheid om te differentiëren (instructie, 

verlengde instructie, pre-teaching). 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
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4.2.2 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen, de basisvaardigheden 

Ieder kind werkt en maakt vorderingen naar eigen kunnen en maakt daarbij gebruik van een 

grote variatie in werkvormen en leer- en hulpmiddelen. De groepsleerkrachten volgen 

nauwkeurig het werk (resultaten) van de kinderen door een degelijke administratie bij te 

houden. 

Om de totale ontwikkeling van elk kind nauwgezet te kunnen volgen, nemen we 2 maal per 

jaar Citotoetsen af in de groepen 3 t/m 8. Naar aanleiding daarvan, of zoveel vaker als nodig 

is, worden de opbrengsten in het team besproken. Leerkrachten bespreken gezamenlijk de 

vorderingen van de kinderen. In de groepen 4 t/m 7 nemen we 1 keer per 2 schooljaren de 

NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) af. Hiermee kan het leervermogen van 

elk kind vanaf groep 4 gemeten worden op een betrouwbare en efficiënte manier. 

Gebruik makend van elkaars deskundigheid en ervaring wordt door de leerkracht en de ib-er 

geprobeerd keuzes en afspraken te maken om een probleem op te lossen. Wanneer na een 

in overleg vastgestelde periode blijkt dat het probleem niet is opgelost middels de gemaakte 

afspraken, dan wordt het betreffende kind ingebracht in het zorgoverleg met de ib-er en 

eventueel de directie. In dit overleg wordt beslist of en op welke wijze het kind in aanmerking 

komt voor ondersteuning. 

De groepen 1/2 werken met het programma ‘DORR’ (dagelijks observeren, registreren, 

rapporteren). De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke 

waarneming, motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De 

leerkrachten houden de ontwikkeling van iedere leerling bij via een observatielijst die is 

afgestemd op de doelen binnen de leerlijnen. ( om de 3 maanden).De registratie van de 

ontwikkeling wordt ook gebruikt om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van 

hun kind. Dit gebeurt in januari en juni. 

 
4.2.3 Specialistische ondersteuning voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte 

Naar aanleiding van de toetsen/fases DORR wordt 

voor de kinderen bekeken of en welk 

hulpprogramma noodzakelijk is. Het kan dan blijken 

dat het kind wel op niveau werkt en alleen extra 

hulp van de eigen groepsleerkracht nodig heeft. 

Sommige kinderen krijgen een speciaal programma. 

Soms gaat een kind via een eigen leerlijn door de 

basisschoolperiode. Regelmatig vindt overleg plaats 

tussen de interne begeleidster en de 

groepsleerkracht over de vorderingen. Mochten ondanks alle extra aanpassingen de 

vorderingen in het leer- en (sociaal-emotioneel) ontwikkelingsproces tegenvallen, dan 

roepen we de hulp in van het regionaal expertise centrum(RET). Deze kan dan nader 

onderzoek doen en eventueel andere hulpprogramma’s aanbieden. 

Van ieder kind wordt een dossier aangelegd. Daarin bevinden zich gegevens over het gezin, 

de kind besprekingen, toets - en rapportgegevens van de verschillende jaren. 
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Wanneer uit de leerlingbespreking blijkt dat een kind hulp nodig heeft, overlegt de 

groepsleerkracht met de interne begeleider en wordt er een aanpassing voor het kind in het 

lesprogramma gemaakt. 

De groepsleerkracht bespreekt deze aanpassing met de ouders. Soms is het wenselijk een 

nader onderzoek te verrichten. In overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers 

kan een beroep gedaan worden op het RET. De uitslag van dit onderzoek wordt door een 

deskundige met de ouders, de groepsleerkracht en de interne begeleider besproken. Is de 

ontwikkeling van het kind na veel hulp toch onvoldoende, dan zullen we specialistische hulp 

moeten vragen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Ouders moeten hiervoor hun 

toestemming geven. De specialist verdiept zich in de problemen en geeft advies en/of een 

leerprogramma dat we op school kunnen uitvoeren. Mocht blijken dat we de leerling, 

ondanks alle zorg en hulp niet verder kunnen helpen, dan zal met de ouders naar een 

oplossing gezocht moeten worden. Het ondersteuningsprofiel ligt voor ouders ter inzage op 

school. 

 

4.2.5 Kinderen met speciale onderwijsbehoeften/tussentijdse aanmelding van kinderen 

Ouders die van plan zijn hun kind tussentijds bij ons aan te melden dienen gelijk bij het 

eerste gesprek alle gegevens van de “vorige” school te overleggen. (Zie ook procedure 

tussentijdse aanmelding). Afhankelijk van de beschikbare gegevens, c.q. resultaten, wordt 

bekeken of wij het betreffende kind die extra hulp kunnen bieden, met andere woorden of 

het kind bij ons geplaatst kan worden. 

 
4.2.6 Kinderen met een handicap 

Onze school stelt zich positief op ten aanzien van de aanwezigheid van kinderen met een 

handicap. Ook staan we positief ten opzichte van kinderen die vanuit het speciaal onderwijs 

weer kunnen terugkeren in het reguliere basisonderwijs. 

Zie criteria in het “ondersteuningsprofiel” van de school; deze is bij de schoolleiding 

aanwezig. 

 
4.2.7 Plaatsing en verwijzing van kinderen met specifieke behoeften 

Sporadisch komt het voor dat we een kind niet verder kunnen helpen. Dan volgt er 

verwijzing, respectievelijk aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. In dit 

verband verwijzen we naar het Zorgplan, dat in het kader van het project WSNS (weer samen 

naar school) in de Eemsmondregio is op- en vastgesteld. 

Onze intern begeleidsters onderhouden in dit verband de directe contacten met de school 

voor Speciaal Basisonderwijs. 

 

 

 

 

Overzichtslijst ondersteuning groep invullen . 

Schoolbespreking OPO. 

 
 

 weken 

 

 

Leerling- 

bespreking 

individueel 

 

april 

 
  

Gedurende het 

aanvullen van 

owb. 

Gedurende het 

aanvullen van 

 

 

Leerling- 

 

Leerling- 

 

Schoolbespreking OPO  
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4.3 Rapportage/oudergesprekken/huisbezoek 

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een schoolverslag mee. 

Indien de ouders dat wensen vindt er een gesprek plaats op school. Soms vindt de 

groepsleerkracht een bespreking over de ontwikkeling van het kind noodzakelijk. De ouders 

ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek. Aan het begin van het schooljaar worden 

alle ouders van groep 2 t/m 8 uitgenodigd voor een gesprek in het kader van de Gouden 

Weken. Ouders van groep 1 kunnen op eigen verzoek een gesprek aanvragen. In dit gesprek 

staat de informatie van de ouders over hun kind centraal. Bij de 4 jarigen gaat de leerkracht 

op huisbezoek. Tussendoor kunnen ouders natuurlijk altijd een afspraak maken voor een 

gesprek. Leerkrachten zullen, wanneer zij dit nodig achten, in november en/of april ouders 

uitnodigen voor een gesprek over de vorderingen van het kind. In februari krijgen alle ouders 

een uitnodiging voor een gesprek en in juli zijn de oudercontacten groep 1 t/m 5 op verzoek 

van de ouders; voor groep 6 en 7 worden alle ouders met hun kind uitgenodigd om samen 

de plaatsingswijzer te bespreken. 

Voor groep 8 is de gesprekkencyclus anders, omdat voor deze kinderen de overgang naar 

het Voortgezet Onderwijs centraal staat. Voor hen vinden de voorlopige advies gesprekken 

in november plaats. Eind februari vinden de definitieve verwijsgesprekken plaats. Bij deze 

gesprekken zijn ouder en kind aanwezig. 

 

Voor alle tussentijdse schoolverlaters wordt een digitale overdracht verstuurd. We 

maken gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Alle informatie rond de 

ontwikkeling van de kinderen wordt hierin bijgehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs 

Advisering 

Met de plaatsingswijzer wordt de advisering door de groepsleerkrachten naar het 

Voortgezet Onderwijs (V.O.) gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van het kind, 

zoals het leerlingvolgsysteem laat zien. De gegevens vanaf groep 6 staan centraal, 

gekeken wordt vooral naar de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en 

spelling. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk nog meer 

informatie meegenomen in het advies, o.a. de werkhouding, de motivatie en de 

sociaal emotionele ontwikkeling. 
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Elk jaar kunnen ouders in het najaar naar de centrale informatiebijeenkomst van 

het Voortgezet Onderwijs in de “Molenberg” te Delfzijl. De ouders van leerlingen 

uit groep 8 ontvangen daarvoor een uitnodiging. Zij bepalen zelf welke voorlichting 

van een school voor het V.O. zij willen bezoeken. Informatie over verdere “Open 

Dagen” wordt op school uitgereikt. De kinderen van groep 8 krijgen de mogelijkheid 

om maximaal 2 meeloopdagen van een school voor V.O. te volgen. Omstreeks 

januari wordt u uitgenodigd om de open dagen van de scholen voor het Voortgezet 

Onderwijs te bezoeken 

De voorlopige adviesgesprekken vinden in november plaats. Eind februari vinden de 

definitieve verwijsgesprekken plaats. Bij deze gesprekken zijn ouder(s) en kind 

aanwezig. Ouder(s) en kind hebben tot uiterlijk 1 maart de gelegenheid om hun keuze voor 

een school te bepalen. Daarna volgt de aanmelding door de schoolleiding van de 

Vuurvlinder. Na de aanmelding vindt overleg plaats tussen de brugklascoördinatoren van 

de ontvangende V.O.-scholen en de groepsleerkrachten van de Vuurvlinder. Gedurende het 

daaropvolgende brugjaar vindt een terugkoppeling plaats over de vorderingen van de 

(oud) leerling. 

In april wordt de Eindtoets Iep afgenomen. Dit is verplicht sinds 2014. In principe staat deze 

toets los van het advies dat de school heeft gegeven. Maar als de uitslag van de Eindtoets 

hoger uitvalt, dan het advies dat de leerling heeft gekregen, moet de school heroverwegen. 

Heroverwegen betekent dat de school gaat bespreken of het advies aangepast kan worden. 

Als de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets aan het advies. 

 

4.5 Schorsing en verwijdering van kinderen 

We hopen natuurlijk in de eerste plaats dat we deze maatregel nooit hoeven toe te passen, 

maar mocht het toch eens nodig zijn dan passen we de volgende procedure toe: 

Voordat tot schorsing en/of verwijdering van een kind kan worden overgegaan, dient de 

directie vooraf het kind en de ouders gehoord te hebben. 

Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een kind voor een periode van ten hoogste 

een week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan het kind en diens ouders 

bekend gemaakt. Ook de leerplichtambtenaar en de inspectie worden hiervan op de hoogte 

gebracht, indien de schorsing langer duurt dan een dag. 

Tot definitieve verwijdering kan eerst dan worden overgegaan, als de school kan aantonen 

dat gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling 

waarnaar kan worden verwezen. Definitieve verwijdering wordt terstond gemeld bij de 

inspectie en de leerplichtambtenaar. 
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4.6 Leerlingenvolgsysteem/extra hulp 

De kinderen in groep 1 en 2 worden dagelijks gevolgd in hun ontwikkeling aan de hand van 

de ontwikkelingsgebieden in het DORR (Dagelijks Observeren Registreren en Rapporteren). 

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden twee keer per jaar getoetst op het technisch lezen, 

spelling en rekenen. Begrijpend lezen wordt in de groepen 4, 5 en 6 twee keer en in de 

groepen 3, 7 en 8 één keer per jaar afgenomen. 

Deze toetsen zijn niet-methodegebonden. De gegevens van de uitkomsten worden in 

overzichten in de computer vastgelegd. 

We doen dit middels het schooladministratie-programma “ParnasSys”. 

Ook voeren we hierin alle resultaten van de diverse toetsen en proefwerken binnen de 

methoden die we als school gebruiken voor taal, rekenen, lezen. Dit gebeurt per kind, maar 

ook van de groep als geheel. Aan de hand van deze overzichten en eventuele grafieken 

wordt, tijdens onze leerlingenbesprekingen, beoordeeld wie extra hulp nodig heeft. We 

noemen deze methode van gegevensverwerking het leerlingvolgsysteem ParnasSys Aan de 

hand van deze gegevens worden ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun 

kind(eren) via het rapport. De gegevens uit observaties en het leerlingvolgsysteem kunnen 

aanleiding zijn voor het bieden van extra hulp. Deze hulp wordt door de groepsleerkracht 

aangeboden . In sommige gevallen is het wenselijk een nader onderzoek te verrichten. 
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Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8 

DORR Cito / Rekenen 

en Wiskunde 

Cito / Rekenen 

en Wiskunde 

 Cito LOVS Spelling Cito LOVS Spelling 

 Cito DMT (lezen) Cito DMT (lezen) 

 AVI (lezen) AVI (lezen) 

 Cito Begrijpend 
lezen 

Cito Begrijpend 
lezen 

 Cito Woordenschat Cito Woordenschat 

 

 

 

 

De verslaggeving 

De toets uitslagen worden per kind geregistreerd op een overzichtslijst van onze school. 

Tevens worden per leerling de toets gegevens verzameld in het leerling dossier. Van iedere 

leerling wordt een papieren en een digitaal leerling dossier bijgehouden. Hierin worden de 

volgende gegevens bewaard: verslag van leerlingbespreking, oudergesprekken, verslagen 

van onderzoeken, observaties en kind gesprekken, handelingsplannen en toets gegevens. 

 
Doorspreken van de vorderingen 

Een vast item is de groepsbespreking. De interne begeleider spreekt met de leerkrachten 

over : - resultaten van de leerlingen, - contacten van de leerlingen met andere kinderen, - 

gedrag van kinderen, aanpak van het gedrag en de werkhouding. 

Ook na iedere toets periode bespreken de teamleden samen met de intern begeleider de 

groepsresultaten. Er is vooral aandacht voor kinderen met zwakke of zeer goede resultaten. 

Zo komt het dat alle teamleden steeds meedenken en meepraten over alle leerlingen van de 

school. Op deze manier vindt er collegiale ondersteuning plaats. 
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5 Ouders 

 

5.1 Ouders, kinderen en teamleden: een drie-eenheid 

Onze school zou onze school niet zijn zonder het enthousiasme van de ouders. Ouders, 

kinderen en teamleden vormen een drie-eenheid. We verwachten van ouders dat zij onze 

uitgangspunten onderschrijven en deze ook in de thuissituatie zoveel mogelijk in de praktijk 

proberen te brengen. 

Ouders komen graag naar onze school, waar zij diverse werkzaamheden op zich kunnen 

nemen. Diverse klussen, hulp bij het onderwijs en meedenken over de opzet, inhoud en 

organisatie van het onderwijs op school bijvoorbeeld als lid van de ouderraad of 

medezeggenschapsraad. 

Ouders kunnen hun kind dagelijks tot in het lokaal begeleiden. Zo kunnen zij met eigen ogen 

zien waar de groep mee bezig is. Ook kan er informatie met de groepsleerkracht uitgewisseld 

worden. 

Bij aanvang van de lessen behoren de ouders het lokaal zo snel mogelijk te verlaten. 
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5.2 De ouderraad (OR)/groepsouders 

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste die regelmatig  bijeen komen om 

diverse evenementen en/of activiteiten voor te bereiden of te begeleiden. Schroom 

niet om contact te leggen met deze groep ouders om uw hulp bij de vele 

evenementen aan te bieden. Vele handen maken licht werk en het is ook nog 

gezellig. 

 
Op de eerste informatieavond in het nieuwe schooljaar worden per groep, indien dat nodig 

is, maximaal twee klassenouders gekozen. 

 
De taken van de ouderraad bestaan onder meer uit: 

❖ Het beheren van de gelden van het schoolfonds. 

❖ Helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten op onze school. 

 
Om alle activiteiten binnen de school naar wens te laten verlopen, zijn in nauwe 

samenwerking met het onderwijzend personeel verschillende activiteitencommissies 

ingesteld. Omdat de leden van de ouderraad niet alle activiteiten zelf kunnen uitvoeren, 

doen ze van tijd tot tijd een beroep op de ouders. Op deze wijze hoopt men dat er tevens 

een hechte band zal ontstaan tussen alle betrokkenen van de school. 

De ouderraad vergadert eens per maand in het bijzijn van de directie en/of een 

teamlid. De ouderraad heeft een eigen huishoudelijk reglement. 

 
De groepsouders ondersteunen de leerkrachten van de groep waarvan zij 

groepsouder zijn bij diverse activiteiten. 
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5.3 De Medezeggenschapsraad (MR) 

Deze bestaat uit 8 leden. 4 ouders en 4 teamleden. De zittingsduur is normaalgesproken 

twee jaar. Herverkiezing is mogelijk. De leidinggevenden zijn vaste adviseurs van de raad. De 

MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige- en onderwijsinhoudelijke zaken. De 

vergaderingen zijn openbaar. 

 

Over diverse schoolzaken hebben ouders en personeel inspraak. 

De Medezeggenschapsraad(MR) houdt zich bezig met allerlei onderwerpen m.b.t. de school 

bijv. het formatieplan en arbeidsomstandigheden. De MR vergadert eens in de 6 weken. Om 

de twee jaar wordt een nieuwe M.R.lid gekozen door de ouders en personeelsleden van 

de school. Er is ook een Gemeenschappelijke  Medezeggenschaps Raad (GMR) waarin 

elke gemeente binnen “Marenland” vertegenwoordigd is. De GMR komt op voor de 

belangen van alle openbare scholen welke onder het Bestuur van Marenland vallen. In de 

GMR kunnen van de gemeente Appingedam één ouder en één personeelslid zitting 

nemen. Zij zijn afgevaardigd uit een MR en moeten steeds ruggenspraak met de MR van 

alle scholen in Appingedam hebben over de te nemen beslissingen. 

De GMR heeft een eigen reglement. Ilona Kramer is lid van de GMR 
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5.4 Het schoolfonds 

Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad. Het geld is bestemd voor uitgaven, die 

niet uit het normale budget kunnen worden betaald. Het schoolfonds is geen verplichte 

bijdrage, maar wel zeer wenselijk. Diverse activiteiten worden mogelijk gemaakt door het 

schoolfonds, zoals abonnementen, het Sinterklaasfeest, de Sint Maartenviering, de 

kerstviering, versnaperingen bij sport- en spelletjesdagen, verzekeringen, speelvoorzieningen 

op het plein etc. 

Bijdrage per kind per jaar is € 20,00. Komt uw kind tussentijds op school, dan is de bijdrage 

€ 2,00 per maand voor de resterende tijd van het schooljaar, gerekend vanaf de 

eerstvolgende nieuwe maand. 

De ouderraad heeft een rekening bij de Rabobank. Het bedrag kunt u overmaken op 

rekeningnummer NL84RABO0107167441 t.n.v. “Stichting OPwierde 2 schoolfonds “onder 

vermelding van de naam van uw kind (eren). Betaalt u alstublieft zo spoedig mogelijk. 

 
5.5 Schoolverzekeringen 

            Onze kinderen en (hulp) ouders zijn collectief verzekerd. Deze verzekering geldt van “thuis             
       tot thuis”. Het schoolbestuur (Stichting Marenland) draagt zorg voor de premiebetaling. 
            Tevens raden we aan om voor uw kind (eren) een particuliere WA-verzekering af te sluiten. 

               In de leerplichtwet staat: 

                Uw kind mag vanaf de dag dat het vier jaar wordt naar de Basisschool. 
                Als uw kind 5 jaar is geworden moet het naar school. Op de eerste schooldag van de daaropvolgende 
                maand wordt uw kind leerplichtig. Op u rust de verplichting uw kind zodra het 5 jaar is geworden op een  
               school in te laten inschrijven. In de meeste gevallen is dat al gebeurd, omdat bijna alle kinderen dan al een  
                    jaar op school zitten. 
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Melding ziekte en  verzuim / verlof 

    Afwezigheid van uw kind kunt u het beste telefonisch of door middel van een briefje vanaf 8.00 uur, maar 
     zeker voor 8.45 uur, doorgeven. 
    Is uw kind eenmaal als leerling ingeschreven dan heeft u ook de verplichting ervoor te zorgen dat uw kind,    
        ook als het nog geen 5 jaar is, geregeld de school bezoekt. 

     Extra verlof 

Het spreekt vanzelf dat het onderwijs aan uw kind gediend is met een geregeld 

schoolbezoek. Uw kind heeft dan ook geen recht op extra vrije dagen. Zolang het kind 

volledig leerplichtig is, zijn de ouders/verzorgers er verantwoordelijk voor dat het kind elke dag 

op tijd naar school gaat. 

Ouders en kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook 

voor wintersportvakanties, lange weekenden in vakantieparken, of bezoek van buitenlandse 

kinderen aan hun eigen land. Hiervoor wordt geen toestemming verleend. De directie mag geen 

toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie. 

Zijn er volgens u bijzondere omstandigheden en vindt u het nodig dat uw kind extra verlof 

krijgt, dan moet u eerst contact opnemen met de directie van de school. De directie is de 

enige die bevoegd is om verlof tot en met 10 schooldagen te verlenen. Dit kan echter alleen na 

het inleveren van verklaringen waaruit blijkt dat dit verlof noodzakelijk is (bijvoorbeeld een 

uitnodiging voor een bruiloft, een werkgevers- of doktersverklaring). Als ouders 

toestemming willen krijgen voor extra verlof , dan moet dat in de regel minstens twee dagen van 

tevoren aangevraagd worden bij de directie. Bij meer dan 10 schooldagen verlof dient u dit 

minimaal 8 weken van tevoren aan te vragen bij de leerplichtambtenaar, 

Bezoek aan bijv. een tandarts, arts, ziekenhuis of orthodontist zal bij voorkeur na schooltijd 

plaats moeten vinden. Is dit niet mogelijk, dan dient u dit bij de groepsleerkracht van uw kind 

te melden. 

Wordt verlof vooraf aan een vakantie aangevraagd, dan komt uw aanvraag bij de 

leerplichtambtenaar terecht. 

De gemeente let er op dat ouders zich houden aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn 

speciale medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. De leerplichtambtenaar heet Erika 

Kleiker telefonisch te bereiken op het nummer 0596-639117. Naast de controletaak hebben ze 

nog andere taken. Soms mag de schoolleider geen toestemming geven voor afwezigheid van 

uw kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen. De directie zal ouders mede delen 

wanneer u dat aan de leerplichtambtenaar moet vragen. 

 
Schoolverzuim 

Uw kind moet elke dag naar school. Als uw kind verzuimt, zal de school de oorzaak 

onderzoeken en zo nodig in samenwerking met de leerplichtambtenaar nagaan, of er een 

oplossing te vinden is. 

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd 

verzuim. Dan moet de school maatregelen nemen: het is ten slotte in het belang van het 

kind dat het aan het onderwijs deelneemt. 

Leerlingen zijn vanaf de leeftijd van 12 jaar medeverantwoordelijk voor het schoolbezoek. Dit 

betekent dat uw kind strafbaar kan worden gesteld als hij/zij zonder geldige reden de 

 



 

 

34 

school verzuimt. U als ouder blijft natuurlijk in de eerste plaats voor het schoolbezoek van 

uw kind verantwoordelijk. 

U mag van de school verwachten dat er goed op gelet wordt of uw kind aanwezig is. De 

school moet onmiddellijk contact met u opnemen als men uw kind mist, bijvoorbeeld als uw 

kind spijbelt. 

 
5.7 Filmen en fotograferen 

Op onze school worden regelmatig foto’s en/of filmopnames gemaakt. Vaak komen deze 

foto’s op de website/in het ouderportaal te staan. 

Ook worden er door o.a. leerkrachten, stagiaires, begeleiders van leerlingen, filmopnames 

gemaakt in de groepen. Deze beelden stellen de leerkracht en/of de begeleider in staat de 

onderwijssituatie te bekijken en waar nodig te verbeteren. 

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en/of films, wilt u dit dan aangeven bij 

de groepsleerkracht van uw kind of bij de directeur van de school. 

Voor alle kinderen wordt er door de ouders/verzorgers een formulier ondertekend waarin zij 

toestemming geven voor het gebruik maken van foto’s waar uw kind op staat. Ieder 

schooljaar wordt u de kans gegeven om uw toestemming aan te passen. 
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6 Het team 

 

 
 
 

Anita Smit Joke Duursema 

 Brenda Geertsema Kim Leiting 

Catharina Quant Larissa Koning 

Ciska Koster Leoni Jansen 

Claudia Wubbeling Marleen Mooi 

Dorien Benthem Ria de Jonge 

Eva Pot Rianne Dijkstra  

Gea Schrikkema Selina Bolt 

Gerda Rijskamp  Shana Surisiay 

Harma Dijkhuizen Stella Sietsema 

Ilona Kramer Suzanne Huizing 

Jeanine Nepperus  
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Directie 

Ria de Jonge 

Interne begeleiding 

Brenda Geertsema 

Ilona Kramer, tevens bouwcoördinator boven en middenbouw. 

 
Vakleerkracht Gymnastiek 

Aaldries Bijsma  verzorgt de gymnastiek lessen voor onze school. Vanaf groep 3 krijgen 

de leerlingen één gymles van de vakleerkracht en één gymles van de 

groepsleerkracht. De groepen 1 en 2 krijgen in het speellokaal les van de eigen leerkracht en 

één keer per week in de grote gymzaal. 

 
Handenarbeid en techniek 

Hilly Vleems en Henk Perdon (Vrijwilligers). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling groepen 

 

▪ Groep 
1/2 

Berenhol juf Gea en juf Dorien (juf Shana) 

▪ Groep 
1/2 

Kikkervijver juf Marleen en juf Joke (juf Shana) 

▪ Groep 
1/2 

Konijnenhol juf Harma en juf Dorien (juf 
Shana) 

▪ Groep 3 Onderwaterwereld juf Anita en juf Kim 

▪ Groep 3 Vlindertuin juf Eva en juf Larissa 

▪ Groep 4 Regenboogklas juf Suzanne en juf Kim 

▪ Groep 5 Ruimtewezens juf Rianne 

▪ Groep 
5/6 

Natuurklas juf Catharina en juf Larissa 

▪ Groep 
6/7 

Astronauten juf Claudia en juf Larissa 

▪ Groep 
7/8 

Mini-studenten juf Jeanine  en juf Ciska  

▪ Groep 8 Drakengrot juf Stella en juf Ciska  
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6.1 Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof, studieverlof, scholing, ziekte 

Niet alle groepsleerkrachten werken vijf dagen per week. Bovendien kunnen de 

groepsleerkrachten compensatieverlof (de vroegere arbeidstijdverkorting) opnemen. 

Verschillende groepen hebben daarom twee groepsleerkrachten. We proberen het zo te 

regelen dat er niet teveel groepsleerkrachten voor de groep verschijnen. Vervanging voor 

compensatieverlof gebeurt door andere teamleden. 

Bij ziekte van een groepsleerkracht worden de kinderen zelden naar huis gestuurd. Het 

bureau SLIM  zorgt er voor dat er zo snel mogelijk een invaller op onze school 

aanwezig zal zijn. Door het te kort aan leerkrachten wordt het moeilijker een 

invaller te vinden. 

 
6.2 De begeleiding en inzet van stagiaires van de Pabo 

De coach (leerkracht) begeleidt de stagiair op school. De coach is eerste aanspreekpunt voor 

de stagiair en heeft onder meer tot taak de stagiair te wijzen op sterke en te ontwikkelen 

punten. De coach heeft ook een signaleerfunctie. Dit betekent dat de coach in de gaten 

houdt of een student zich voldoende ontwikkelt en serieus met zijn taak bezig is. 

De oplisser (opleider in school), Gea Schrikkema, is de begeleider van de coach en de 

student. De oplisser bespreekt met de schooldirecteuren wat van haar verwacht wordt. De 

oplisser zorgt ervoor dat de coach haar taken goed uitvoert. Als er problemen zijn, licht de 

oplisser de directeur van de school en het stagebureau in. Het stagebureau neemt contact 

op met de moederschool. De oplisser zorgt ervoor dat het stagebureau bekend is met de 

wensen ten aanzien van stageplaatsen op zijn scholen. De oplisser is er verantwoordelijk 

voor dat het stagecontract en beoordelingsformulier voor iedere student wordt ingevuld en 

naar het stagebureau gestuurd wordt. De oplisser heeft voor haar taak een opleiding 

gevolgd of is hier mee bezig. 

 
6.3 Scholing van groepsleerkrachten 

Het is belangrijk dat leerkrachten zich ontwikkelen. Bevordering van hun deskundigheid is 

van groot belang. 

Binnen Marenland wordt iedere leerkracht de kans geboden om een opleiding naar keuze te 

volgen.  
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7 Klachtenprocedure 

Indien ouders of medewerkers klachten hebben over het onderwijs of wanneer er een 

conflict is met een persoon, is onze basisregel dat u zo snel mogelijk “in gesprek” gaat met 

degene waar de klacht over gaat (= principe van de dialoog). Worden in dat gesprek 

verschillen van mening niet tot tevredenheid opgelost, dan kunt u een afspraak maken met 

de schoolleider. 

 
Bovendien kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR of met de speciale 

contactpersoon “klachtenprocedure”, Ilona Geertsema, die u verder helpt. In de 

meeste gevallen worden de klachten binnen dit traject opgelost. 

Indien uw klacht niet op school kan worden afgehandeld, zijn er twee plaatsen waar u een 

officiële klacht in kunt dienen. 

In de eerste plaats  bij de  directeur- bestuurder  van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Marenland, Geert Bijleveld, Professor R.P. Cleveringaplein 3, Appingedam, die de 

klacht zal doorgeven aan de vertrouwenspersoon, werkzaam bij Ardyn arbo en advies in 

Groningen. 

In de tweede plaats kan de vertrouwenspersoon of uzelf de klacht doorgeven aan de LKC 

(landelijke klachtencommissie) voor het Openbaar Onderwijs, Postbus 162, 3440 AD 

Woerden. 

Onze klachtenprocedures staan beschreven in de klachtenregeling Marenland, vastgesteld in 

het voorjaar van 2005 en op onze school aanwezig. Ook bij het Onderwijsbureau kunt u een 

exemplaar aanvragen. 

Hebt u vragen (zowel algemeen als specifiek) over onderwijs, dan kunt u kosteloos bellen 

met 0800 5010. Dan krijgt u, als u tussen 10.00 en 15.00 uur belt, de informatie- en advieslijn 

voor ouders over onderwijs. U kunt ook kijken op 

www.50tien.nl. 
 

http://www.50tien.nl/
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8 Ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 

8.1 Activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de school 

De school probeert zo goed mogelijk te werken aan de kwaliteit van het onderwijs voor onze 

kinderen. 

Om de kwaliteit steeds te verbeteren kijken we steeds met een kritische blik naar het 

onderwijs op dat moment. 

In het schoolplan hebben we beschreven welke veranderingen of verbeteringen we de 

komende periode van vijf jaar willen uitvoeren in ons onderwijs. Aan het eind van elk 

jaar gaan we na of de uitvoering goed is verlopen en of we bepaalde zaken moeten 

aanpassen. Ook stellen we dan, indien nodig, onze planning voor de komende jaren 

bij. Werken aan kwaliteit betekent werken aan kwaliteit voor onze kinderen, een 

goed geschoold team en vooral ook mogelijkheden hebben om onze plannen uit te 

kunnen voeren. 

8.1.1 Schoolplan (2019-2023) 

Dit plan is een raamwerk voor de werkwijze en de doelstellingen van onze school. Het ligt ter 

inzage op school. Hierin staat informatie over o.a.: 

❖ algemene doelstellingen van onze school, 

❖ specifieke doelstellingen, zoals de dingen die de kinderen bij ieder vak 

moeten leren, 

❖ de school als organisatie, 

❖ materialen die op school aanwezig zijn, 

❖ plannen voor de toekomst. 

Het geeft een indruk van het onderwijskundig-, personeels-, en kwaliteitsbeleid op school-en 

Marenlandniveau. In 2019 hebben directie en schoolteam een schoolplan voor vier 

schooljaren (2019/2023) opgesteld. Dit schoolplan is ter inzage en ondertekening aan de 

medezeggenschapsraad voorgelegd. 

Dit schoolplan is een planningsdocument voor de schoolontwikkeling voor bovengenoemde 

periode. In dit plan willen we de volgende vraag beantwoorden, Waar staan we als school in 

2019 en hoe en waar willen we naar toe in 2023. 

Het schoolplan kan worden gezien als een kwaliteitsdocument waarin het beleid wordt 

geformuleerd en vastgesteld. Het document is een verantwoording aan onze ouders en aan 

de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Marenland. Ook is het een weergave van de 

wettelijke verantwoording aan de overheid. 



 

 

8.1.2 Schooljaarplan en jaarverslag 

Elk schooljaar stelt de schooldirectie een jaarplan op. Aan de hand van de beleidslijnen, 

verwoord in het schoolplan en andere aandachtspunten verkregen uit diverse rapportages 

(kwaliteitsanalyse, inspectiebezoek, Strategisch Beleidsplan Marenland 2019-2023 

aanbevelingen van de MR en eigen 

bevindingen) wordt een jaarplan 

opgesteld. 

In dit jaarplan staat omschreven 

welke onderwijskundige activiteiten 

en vernieuwingen worden 

doorgevoerd en welke investeringen worden gedaan. Het jaarplan wordt uiterlijk in 

september van elk schooljaar aan de medezeggenschapsraad ter inzage voorgelegd. 

 
8.1.3 Het schooljaarplan 2019-2020 

Elk jaar wordt een schooljaarplan geschreven. Hierin staat omschreven wat we in het 

komende schooljaar willen bereiken. Voor ouders en andere belangstellenden ligt een 

exemplaar ter inzage, aanwezig in het directiekantoor 

 

 
8.1.4 Onderwijskwaliteit en Onderwijsvernieuwing 

In samenwerking met de onderwijsbegeleidingsdienst “Cedin” werkt de school aan 

Kwaliteitsbewaking (”Kwintoo”). Kwintoo is een integraal systeem voor interne kwaliteitszorg, 

dat aansluit op de toezichtsystematiek die de inspectie hanteert. Het is een instrument dat scholen 

concreet gereedschap geeft om systematisch en stapsgewijs de eigen kwaliteit te beschrijven, te 

onderzoeken en te verbeteren. Door middel van kwaliteitskaarten brengt de school de eigen 

kwaliteit in beeld. 

We willen hiermee systematisch de kwaliteit van het onderwijs beschrijven, bewaken en 

verbeteren. 

Door middel van concrete kwaliteitskaarten brengt de school de eigen kwaliteit in beeld. De 

kaarten beschrijven 12 onderwerpen die overeenkomen met de kwaliteitskenmerken die ook de 

onderwijsinspectie hanteert bij de uitoefening van het inspectietoezicht: 

1. kwaliteitszorg 

2. toetsing 

3. leerstofaanbod 

4. leertijd 

5. onderwijsleerproces 

6. schoolklimaat 

7. zorg en begeleiding 

8. opbrengsten 

9. contacten met ouders 

10. taal 

11. rekenen en wiskunde 

12. management en organisatie 

13.VVE 
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Schooljaarplannen worden telkenmale geëvalueerd. 

Ook wordt jaarlijks een schooljaarverslag gemaakt. 

Hierin staan alle kengetallen, alsmede de resultaten 

en conclusies. Het jaarverslag van 2018/2019 ligt 

op school ter inzage. 
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8.2 Andere kwaliteit verbeterende aspecten 

 
 

8.2.1 Algemene doelen 

Het onderwijs op onze school is ingericht volgens de wettelijke regels zoals die gelden voor 

alle basisscholen in Nederland. Heel belangrijk is de wet op het primair onderwijs. Die wet 

regelt de inhoud van het onderwijs, maar geeft ook een paar belangrijke algemene 

uitgangspunten waar iedere basisschool, en dus ook onze school, aan moet voldoen. 

 
8.2.2 Doorgaande lijn 

Voor de leerlingen op onze school hebben wij een doorgaande lijn ontwikkeld. Die hebben 

wij beschreven in ons schoolplan. Daarbij gaat het erom dat leerlingen op onze school kennis 

en vaardigheden worden bijgebracht, die passen bij hun ontwikkelingsproces. Daarbij is 

sprake van een gelijkmatige opbouw door de jaren heen. Zo beginnen de jongste kleuters 

met de ontwikkeling van hun motoriek. Spelenderwijs krijgen ze voorbereidende 

schrijfoefeningen. In groep 3 beginnen de kinderen met het schrijfonderwijs, dat in de 

hogere leerjaren verder wordt uitgebouwd. Hierdoor kunnen de kinderen hun eigen 

handschrift ontwikkelen. 

Deze geleidelijke opbouw geldt feitelijk ook voor rekenen, taal en andere vakken. Die 

doorgaande lijn houdt ook in dat er een ontwikkeling is van heel concreet naar meer 

abstract. In ons onderwijs begeleiden wij kinderen in de voortgang van hun ontwikkeling. 

Waar die ontwikkeling stokt of problemen oplevert, bieden wij leerlingen extra hulp. 

 

8.2.3 Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Er zijn kinderen die 

extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We 

letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor alle leerlingen voldoende leerstof in de 

methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen en 

referentieniveaus die de overheid ons stelt. 

 
8.2.4 Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. 

Aan hen worden de kinderen toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de 

lesboeken zinvol gebruikt worden. 

De leerkrachten van ons werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan 

samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 

onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. 



 

 

41 

8.2.5 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is 

het werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen 

volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem 

levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een 

kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. 

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De 

resultaten van de toetsen worden besproken met directie, leerkrachten en interne 

begeleider. U kunt aan de groepsleerkracht vragen wat de resultaten van uw kind zijn. 

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. 

Niet alleen op leergebied, maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

8.2.6 Kwaliteitsverbetering door gebruik te maken van enquêtes 

We nemen eens in de drie jaar een ouder- leerlingen en personeelsenquête af. 
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9 Relatie school en omgeving 

Onze school werkt samen met de hieronder genoemde scholen/instanties. 

Algemene Directie 

Onderwijsbureau Marenland 

Postbus 126 9900 AC Appingedam 

Bezoekadres: Professor R.P. Cleveringaplein 3, 9901 AZ Appingedam 

Tel.nr.0596-583320 

 

Cedin (School Advies en begeleidingsdienst ) 

Onze school kan worden begeleid door een schoolbegeleider van Cedin. 

De begeleider wordt ingezet bij: 

Het ontwikkelen van het onderwijs op school (systeembegeleiding) 

Nascholing van leerkrachten. 

 

GGD 

Aandacht voor gezondheid op school 

Onderzoek van gehoor- en gezichtsvermogen, lengte en gewicht 

In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het 

gehoor- en gezichtsvermogen. Door middel van een gehoortest onderzoekt de assistente het 

gehoor van uw kind. Met behulp van een ogenkaart bekijkt ze of uw kind goed in de verte 

kan zien. Uw kind wordt tijdens dit onderzoek gemeten en gewogen. 

Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan 

bericht. Daarna wordt bekeken of er een vervolgactie moet worden ondernomen. 

 

Gesprek met de verpleegkundige of arts 

Als uw kind in groep 2 zit, wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek met de 

verpleegkundige of arts. Ter voorbereiding vult u een vragenlijst in over de gezondheid van 

uw zoon of dochter. De antwoorden kunnen aanleiding zijn om in een onderzoek of gesprek 

extra aandacht aan uw kind te besteden. 

 
Onderzoek van lengte en gewicht 

Uw zoon of dochter wordt opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Daarnaast wordt er 

klassikaal gezondheidsvoorlichting gegeven aan de leerlingen van groep 7. U krijgt van 

tevoren een vragenlijst over de gezondheid van uw kind. U kunt aangeven of u prijs stelt op 

een gesprek of onderzoek met de arts of verpleegkundige. Ook met de leerkracht wordt 

besproken of er kinderen zijn waar in zijn of haar ogen extra aandacht aan moet worden 

besteed. Als tijdens het onderzoek blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan 

bericht. Daarna wordt bekeken of er een vervolgactie moet worden ondernomen. 
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Wilt u meer in het algemeen iets over gezondheid, ziekten of handicaps weten? Dan kunt u 

terecht bij het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD. U treft daar uitgebreide 

informatie aan. Er zijn bijvoorbeeld folders over opvoedingsonderwerpen, besmettelijke 

ziekten, risico’s van roken, alcohol en drugs en milieu en gezondheid. Ook is er informatie 

over organisaties, verenigingen en zelfhulpgroepen op het gebied van de gezondheidszorg. 

 
Het Informatie Centrum is op werkdagen geopend van 10.00-16.30 uur. 

Bezoekadres: Hanzeplein 120, Groningen. 

Telefoon: (050) 367 41 77. 

E-mail: icg@hvd.groningen.nl 

 
Neem ook eens een kijkje op www.ggdgroningen.nl. Op deze site zijn onder andere folders 

over opvoeding te lezen en te downloaden. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:icg@hvd.groningen.nl
http://www.ggdgroningen.nl/
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10 De resultaten van het onderwijs 

Vooraf 

Ieder kind is uniek, elk kind heeft een eigen karakter. Ieder kind heeft ook verschillende 

capaciteiten en talenten. Zo is bijvoorbeeld het tempo van kinderen niet gelijk. 

Op onze school proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze verschillen door het kind 

onderwijs te bieden, dat het beste bij hem of haar past. 

Op die manier willen we hebben bereikt, dat uw kind na groep 8 naar die vorm van 

voortgezet onderwijs gaat, die het beste bij hem of haar past. 

 

10.1 Uitstroomgegevens voorgezet onderwijs 

De school onderhoudt contacten met de VO-scholen (Voorgezet Onderwijs-scholen) waar 

onze leerlingen naar toe gaan. Tijdens dit contact wordt gesproken over de vorderingen en 

het gedrag van deze oud-leerlingen. 

In de volgende tabel staan de uitstroomcijfers over de afgelopen drie jaren weergegeven. 

 

Adviezen voortgezet onderwijs 2015-2019 obs De Vuurvlinder 
 

 2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 
2019 

Praktijkonderwijs 1    

VMBO – basisber.ger.leerweg met 
Lwoo 

4 3 2  

VMBO –basisgerichte leerweg   2 6 

VMBO- Kaderberoepsgericht 

leerweg met LWOO 

  2  

VMBO – basisberoeps en 

kaderberoeps gerichte leerweg 
 
5 

4 1 2 

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg  3 5 4 

VMBO- kaderberoeps gerichte 

en theoretische leerweg 

 2 1 1 

VMBO – theoretische leerweg 5 2  7 

VMBO-T – XL/HAVO 4  2 1 

HAVO 4 5 5 3 

HAVO/VWO  3  1 

VWO 4 3 3 2 

TOTAAL 27 25 23 27 
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10.2 Inspectie van het onderwijs 

De inspectie houdt toezicht op het onderwijs in het algemeen. Na een bezoek van de 

inspectie kent de inspectie de school een arrangement toe. Het rapport staat op de site van 

de onderwijsinspectie. 

11 Regeling schooltijden en vakanties 

Schooltijden 

In augustus 2014 zijn we met het continurooster gestart. De schooltijden zien er als volgt uit: 
 

 aanva
ng 

ochtend 

pauze 

lunchpauze einde 

Maandag 08.15 10.00 –10.15 12.00 - 12.30 14.00 

Dinsdag 08.15 10.00 - 10.15 12.00 - 12.30 14.00 

Woensdag 08.15 10.00 - 10.15 12.00 - 12.30 14.00 

Donderdag 08.15 10.00 - 10.15 12.00 - 12.30 14.00 

Vrijdag 08.15 10.00 - 10.15  12.15 

 

Vakantierooster 

 

Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019   

Margedag 04-11-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 3-01-2020   

Voorjaarsvakantie  17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Margedag 04-03-2020 

Margedag  
voor de groepen 1 t/m 3 01-04-2020 

Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020 t/m 8-05-2020   

Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020   

Pinkstervakantie 01-06-2020 en 02-06-2020    

Margedag 18-06-2020 

Zomervakantie  6-07-2020 t/m 14-08-2020 
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12 Informatie m.b.t. de dagelijkse gang van zaken 

 
Verjaardagen 

De verjaardag van een kind is een belangrijk gebeuren. In de klas besteden we uitgebreid 

aandacht aan de verjaardagen van de kinderen. 

Als uw kind jarig is, wilt u dan eventuele uitnodigingen voor vriendjes en vriendinnetjes niet 

uitdelen op school. Voor de kinderen die niet uitgenodigd worden is dit vaak erg pijnlijk en 

confronterend. Gelieve niet op snoep te trakteren in de groepen, maar zoveel mogelijk 

gezond. Dit geldt ook voor de traktatie aan de meester of juf. 

 
Viering 

Iedere week wordt op de vrijdagochtend een viering georganiseerd. Op de viering laten 

kinderen zien wat ze geleerd hebben. Dit kan op allerlei manieren, een presentatie, een 

dansje, een verhaal enz. 

Volgens een vastgesteld rooster, presenteren een aantal groepen, aan het eind van de week 

datgene waar ze aan gewerkt hebben binnen de groep. Ouders/verzorgers, opa’s, oma’s enz 

zijn welkom. Broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan mogen de viering bijwonen. 

We verwachten wel dat zij niet storend zijn voor de kinderen die hun presentatie doen. 

Wij vragen u als ouders om pas aan het einde van de viering afscheid te nemen van uw kind. 
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Techniek 

Kinderen op De Vuurvlinder groeien op in een wereld vol techniek. Ze leven en spelen erin. 

Mensen worden steeds afhankelijker van techniek, maar dat realiseert men zich maar 

zelden. Het leren begrijpen van de techniek om ons heen leidt tot een vermindering van de 

afhankelijkheid. Niet de techniek regelt ons leven, wij regelen de techniek. Het is daarom 

van belang dat ons onderwijs kinderen bewuster in contact brengt met alle aspecten van de 

techniek. 

Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen 

heen. Ze zijn gevoelig voor techniek. Het is daarom een taak voor ons om kinderen optimaal 

te motiveren en deze gemotiveerdheid te benutten om verdieping en verbreding te 

bereiken. 

Aangezien er momenteel, binnen het onderwijs, veel tijd en aandacht wordt besteed aan 

rekenen, taal en lezen is het voor veel kinderen een verademing om bezig te zijn met hun 

handen. Techniek moet je doen. 

 

Lego League 

Met dit wereldwijde project willen wij de leerlingen op een voor hen uitdagende manier 

kennis laten maken met techniek. Immers, techniek is de toekomst. 

Vorig jaar hebben leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zich twee maanden intensief en 

enthousiast voorbereid door onder andere het maken van lego-bouwwerken aan de hand 

van bouwtekeningen, het programmeren van de robot met behulp van een laptop zodat er 

missies uitgevoerd kunnen worden, het maken van een onderzoekpresentatie en het zorgen 

voor PR. 

Dit alles vergroot hun ruimtelijk inzicht en tevens leren ze, als team, goed samen te werken.. 
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De gezonde school 

Het vignet de gezonde school is ons uitgereikt. Het vignet is een erkenning voor scholen 

die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Onze school is 

een KiVa school dat betekent dat we het belangrijk vinden dat kinderen goed met 

elkaar omgaan en dat de school een veilige plek is. We stimuleren de kinderen om 

gezonde voeding mee naar school te nemen. Bewegen vinden we belangrijk. 

 
Obs De Vuurvlinder heeft het themacertificaat Sport en Bewegen. 

Hiermee geven wij aan dat we een actieve leefstijl van de leerlingen 

stimuleren en hanteren. Er worden kwalitatief goede lessen 

bewegingsonderwijs gegeven. Er wordt gewerkt vanuit Stroes, een methode voor 

bewegingsonderwijs. 

Iedere groep krijgt één keer per week les van een vakdocent bewegingsonderwijs. 

De buitenruimte geeft veel mogelijkheid tot bewegen. 

 
De naschoolse activiteiten. 

We willen graag dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. 

Daarom willen we een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten binnen OPwierde 

aanbieden. Kinderen kunnen een keuze maken uit het aanbod van de activiteitenladder van 

het NSA. Na schooltijd bruist het binnen het gebouw, kinderen kunnen dansen, schrijven, 

sporten, enz. 

 
Schoolfruit-en groenteprogramma 

Gedurende schooljaar 2018-2019 heeft onze school mee gedaan met het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de 

nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren 

kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit 

te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! 

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een 

waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én 

later als ze groot zijn. Ook dit schooljaar doen wij weer mee. 

 
De lunch 

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen over. In verband 

met de voedingswaarde adviseren wij u, uw kind melk, 

chocolademelk, yoghurt , fruit en/ of brood mee te geven. Het doel is dat de kinderen zo 

gezond mogelijk eten. 

             In iedere groep staat een koelkast om bakjes, bekers, e.d. in te zetten.
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Bibliotheek op school 

De bibliotheek is voor alle kinderen van het kindcentrum  OPwierde. De kinderen kunnen 

boeken lenen die ze leuk of interessant vinden. Het maakt een groot verschil in het leven van 

kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op 

taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten 

begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor 

dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Onderwijs en bibliotheken gaan 

daarom meer samenwerken. Wij zijn dan ook trots dat we de kinderen van De Vuurvlinder 

deze kans kunnen bieden. 

 
Buiten spelen 

Een gat in de lucht spring(touw)en, rennen, klauteren, met zand en modder spelen en 

verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker, buitenspelen is 

een must voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, 

gezondheid en motoriek. Dat is de visie van ons op buitenspelen. Dat ziet u terug in de 

inrichting van onze buitenruimte. Omdat we een uitdagende buitenruimte hebben , 

ontmoeten kinderen elkaar en komen ze tot samenspel. Kinderen hoeven niet hun mooiste 

nieuwe kleren aan naar school, we willen ze graag de kans geven om vrij te bewegen tijdens 

het spelen. Een beetje vies worden mag. 

 

Brengen en halen van de kinderen 

Alle kinderen komen via de ingang van De Vuurvlinder binnen. De onderbouw en groep 3 

Onderwaterwereld zit op de begane grond van het gebouw. De Vlindertuin, groep 3 en de 

groepen 4 t/m 8 gaan naar de eerste verdieping. De kinderen mogen door de ouders naar de 

klas worden gebracht. Om 8.15 uur verzoeken we alle ouders te vertrekken, we vinden het 

belangrijk om tijdig met de lessen te beginnen. 

Bij het halen van de kinderen mogen de ouders vanaf groep drie buiten het plein wachten, 

de ouders van de groepen 1/2 mogen op het plein wachten tot de school uit gaat. 
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Sportevenementen 

Er worden verder diverse sporttoernooien georganiseerd door verenigingen in de omgeving. 

Indien er belangstelling is bij onze kinderen om mee te doen, volgt deelname. De leeftijd van 

de kinderen speelt geen overheersende rol. Enkele evenementen: avond4daagse, 

schoolvoetbal, scholierenparkloop. 

 

 
Buitenschoolse opvang (BSO) 

De BSO is voor kinderen van 4 tot 13 jaar op tijden dat de ouders nog werken of studeren, 

maar de kinderen vrij zijn van school. 

Dit kan zijn voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en tijdens schoolvakanties. 

Buitenschoolse opvang betekent bij Kids2b vrije tijd. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze 

willen doen en hebben een ruime keuze uit vele speelmogelijkheden, binnen en buiten. Er 

zijn altijd andere kinderen om mee te spelen. 

Een kind dat even lekker wil hangen of een boekje wil lezen kan uiteraard ook daarvoor 

kiezen. 

Indien kinderen huiswerk moeten maken, kunnen ze daarbij geholpen worden. 

Op de BSO wordt ook gewerkt met een activiteitenladder. Deze activiteitenladder staat elke 

2 maanden in het teken van een bepaald thema en staat boordevol activiteiten waaraan de 

kinderen kunnen deelnemen. De kinderen van de BSO bedenken, samen met de leiding, de 

thema’s. De kinderen hebben inspraak bij veel onderwerpen op de BSO via 

kinderparticipatie. Zo kunnen de kinderen meepraten over nieuw speelgoed, activiteiten, 

een uitstapje, regels enz. 

Bovenstaande is slechts een kleine impressie van de BSO van Kids2b. Een uitgebreide folder 

is op school verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Kids2b 

www.kids2b.nl. 

http://www.kids2b.nl/
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U kunt ook altijd een keer een kijkje komen nemen op onze BSO. U kunt hiervoor een 

afspraak maken met de leiding, tel 0596 602553 of met de clustermanager van Kids2b 

Appingedam, Hester van der Bles, tel 0596 626182. 

 
Schoolreizen en kampweken 

Eén keer per jaar gaan de kinderen op schoolreis. Tot en met groep zes gaan de kinderen 

één dag op reis, terwijl de kinderen van de groepen 7 en 8 jaarlijks een 3-daags kamp 

beleven. De schoolreis en het kamp zijn onderdeel van ons onderwijs; alle leerlingen gaan 

mee. Het bedrag voor de schoolreis/het kamp kunt u in één keer betalen of in 

termijnen. 

Informatie voor ondersteuning van gezinnen met lage inkomens, Webshop Kans voor uw 

kind en Stichting Leergeld, vindt u op hun website. 

 
Hoofdluis 

Regelmatig, vooral na een vakanties worden alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. 

Ouders die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit kenbaar maken bij de directie. Bij 

constatering van hoofdluis worden de ouders van de leerling waarbij hoofdluis is 

geconstateerd telefonisch op de hoogte gebracht. De leerlingen van de betreffende groep 

krijgen een brief en er wordt extra gecontroleerd. Bij het constateren van hoofdluis volgen 

we het protocol. 

 


