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Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids 2020- 2021, een informatiegids waarmee we u zo goed mogelijk willen 
informeren over het onderwijs en de wijze waarop wij onze organisatie hebben ingericht.  
Naast deze schoolgids kunt u ook allerlei relevante informatie op onze website vinden. We hebben ons 
best gedaan zo volledig mogelijk te zijn, maar mocht u desondanks toch nog informatie missen of naar 
aanleiding van de informatie nog vragen of opmerkingen hebben, horen wij dat uiteraard graag.  
 
Bent u op zoek naar een basisschool voor uw zoon/dochter? Maak dan, geheel vrijblijvend, een 
afspraak voor een rondleiding en oriëntatiegesprek. Het team van de Theo Thijssenschool ontvangt u 
graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nathalie Oldenburger 
Directeur Theo Thijssenschool 
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H.1 Een schets van onze school 
Onze school is vernoemd naar de Nederlandse schrijver Theo Thijssen (1879- 1943). Theo Thijssen 
werd geboren in de Jordaan in Amsterdam, waar zijn vader een schoenmakerij had. Toen Theo elf jaar 
oud was, stierf zijn vader aan tbc en bleef zijn moeder achter met zes kinderen. Ondanks de armoede 
werd Theo in staat gesteld een opleiding tot onderwijzer te volgen. Tijdens zijn studie begon zijn 
literaire loopbaan bij het schoolblad. In 1908 verscheen zijn eerste boek ‘Barend Wels’.  
De beroemdste roman van Theo Thijssen verscheen in 1923: “Kees de jongen”. Andere belangrijke 
werken van Theo Thijssen zijn: “Schoolland” (1925), “De gelukkige klas” (1926), “Het grijze kind” (1927) 
en “In de ochtend van het leven” (1941). 
 
De school kent zijn oorsprong in Sappemeer, aan de Boswijklaan 2. In de afgelopen jaren is de school 
gegroeid en is de dislocatie aan de Boomgaard 37 te Hoogezand uitgegroeid tot hoofdlocatie van de 
school. Onze school telt jaarlijks tussen de 300 en 350 leerlingen. Sinds oktober 2019 is de school 
gehuisvest in het nieuwe Kindcentrum Vosholen aan de Boomgaard 37. Op de locatie staat tevens een 
bijgebouw, het Paviljoen, welke onderdak biedt aan vier van onze groepen.  
 

1.1 Identiteit 
Onze school is een openbare school. Dat betekent dat levensovertuiging of achtergrond geen rol speelt 
bij de toelating. Ieder kind is welkom! Ons onderwijs richt zich op cognitieve, sociale en een brede 
ontwikkeling van de leerlingen. In het kader van de sociale ontwikkeling hechten we veel waarde aan 
de ontwikkeling als persoon, aan de omgang met zichzelf, de ander en de omgeving. We helpen 
leerlingen te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich 
tot anderen en de wereld om hen heen verhouden. De leerlingen ervaren dat ze trots mogen zijn op 
wat ze gemaakt of geleerd hebben, waarbij ze leren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijk 
te zijn voor hun eigen handelen.  De leerlingen ontwikkelen een ondernemende, initiatiefrijke houding: 
ze worden weerbaar (gemaakt), krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met 
anderen tot een mooi resultaat te komen.  
 

1.2 Missie en Visie 
De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool waar kinderen zo goed mogelijk worden 
voorbereid op deelname aan de maatschappij. Onze school is ‘de samenleving in het klein’.  
Met ons onderwijs dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Onze leeromgeving biedt 
structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich prettig en veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.  

 
Ons motto is: ‘Thuis op de Theo Thijssen” 

 
Welbevinden en veiligheid  
We zijn een veilige plek voor iedereen. In een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol 
met elkaar en de omgeving om. Het welbevinden groeit wanneer alle betrokkenen zich veilig, 
geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Welbevinden herkennen we aan de hand van een aantal 
signalen, zoals de mate van openheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen, weerbaarheid en spontaniteit.  
 
Structuur 
Op onze school streven we een brede ontwikkeling van onze leerlingen na. Daarmee bedoelen we dat 
we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk 
gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan en hun 
deelname in de samenleving. Structuur is de basis en biedt zekerheid en veiligheid. Structuur 
aanbrengen in je leven is een vaardigheid die je moet leren. Een heldere didactische structuur en 
gestructureerde opbouw van lessen biedt leerlingen overzicht en houvast. Het maken van heldere 
afspraken en het stellen van grenzen hoort daar ook bij.  
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Ontwikkeling 
Wij geven vorm aan een lerende houding, zowel bij onszelf als bij de kinderen. Kenmerken van een 
goede leerhouding zijn daarbij: het vermogen om te reflecteren, een taakgerichte houding, eigen werk 
kritisch te beoordelen en zich open te stellen voor nieuwe impulsen. We vinden het belangrijk dat 
kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen, omdat we 
vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Voor een goede ontwikkeling stellen 
we voor iedere leerling uitdagende doelen, waarbij het leerproces belangrijker is dan het leerproduct. 
Onze koers is gericht op wat leerlingen nodig hebben om effectief en met plezier te leren. 
 
Waardering  
Waardering komt voort uit het gevoel dat je inbreng serieus genomen wordt, dat er naar je wordt 
geluisterd, dat je er mag zijn.  De leerkrachten geven leerlingen feedback op hun inbreng en prestaties. 
In onze beoordeling van zowel het proces als het product, willen wij bewerkstelligen dat het kind zich 
gestimuleerd voelt en vertrouwen ondervindt. We beogen hiermee dat het zelfvertrouwen wordt 
vergroot, de onderlinge relaties worden versterkt en dat dit in positieve zin bijdraagt aan het leer- en 
werkklimaat binnen onze school.  
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H.2 Organisatie 
Onze school maakt, samen met 10 andere openbare scholen in Midden-Groningen, onderdeel uit van 
Stichting Ultiem. Meer informatie over onze stichting vindt u op www.ultiemonderwijs.nl. De 
dagelijkse leiding van onze school is in handen van een directeur.  
 

2.1 Management- en ondersteuningsstructuur 
De schoolorganisatie kent een managementstructuur en een ondersteuningsstructuur. De 
managementstructuur bestaat uit een aantal coördinatoren en vakspecialisten, die samen met de 
intern begeleider en de directeur verantwoordelijk zijn voor allerlei onderwijsinhoudelijke en 
beleidsmatige zaken. De directeur en de intern begeleider zijn samen verantwoordelijk voor de 
ondersteuningsstructuur (kwaliteitszorg) binnen de school.  
 

2.2 Bouwcoördinatoren 
Onze organisatie kent vier bouwen, namelijk: 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8. Elke bouw heeft een aanspreekpunt 
in de vorm van een bouwcoördinator. Deze coördinatoren zien erop toe dat beleidsmatige afspraken 
worden uitgevoerd. Samen bewaken ze de continuïteit en de doorgaande lijn.  
 

2.3 Vakspecialisten 
In toenemende mate maken we gebruik van de kwaliteiten, kennis, vaardigheden en interesses van de 
collega’s. Binnen onze school hebben we een aantal vakspecialisten. Dit zijn leerkrachten die  
specifieke scholing hebben gevolgd en hun vakinhoudelijke kennis op peil houden door o.a. het lezen 
van vakliteratuur, het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen gerichte nascholing. Zij houden, 
indien relevant, het team op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens zijn de vakspecialisten 
verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsplan voor hun vakgebied. In dit beleidsplan 
worden, op basis van o.a. de leerlingenpopulatie en een analyse van de opbrengsten, doelen gesteld 
en afspraken over aanbod en werkwijzen vastgelegd. 
 

Directeur 
 

Nathalie Oldenburger* 

Interne begeleiding 
 

Rob Smit 

ICT- ambassadeur Tonny Smallenbroek 

Taal-/leesspecialisten Gea Harms 
Natasja Eillert 

Rekenspecialisten Ingrid Rozeveld 
Karin Kroeze 

Specialist Sociaal Emotioneel leren Yvonne Weening 

Specialist leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong 

Jolanda Bakema 

Specialist Jonge Kind Petra Hummelen 

Cultuurspecialisten Erik Wijma 
Diana Scholten 

*Nathalie zal de organisatie in het schooljaar 2020-2021 gefaseerd verlaten. Aan het begin van het schooljaar zal 
de werving voor een nieuwe directeur worden opgestart. Nathalie blijft voorlopig twee dagen op de locatie 
aanwezig. Mevr. Jannie Roggema is de overige dagen aanwezig.  
 
 

 

http://www.ultiemonderwijs.nl/
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2.4 Formatie 2020- 2021 
We starten het schooljaar 2020- 2021 met 15 groepen.  
Op onze school werken 31 medewerkers, waarvan 1 directeur, 1 waarnemend directeur, 1 intern 
begeleider, 23 groepsleerkrachten, 1 onderwijsassistent, 1 administratief medewerkster, 2 
vakdocenten gymnastiek en 1 vakdocent vormingsonderwijs.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/ 2 A Juf Petra Juf Petra Juf Petra/ juf 
Gitta* 

Juf Petra Juf Petra 

1/ 2 B Juf Gitta Juf Kea Juf Kea Juf Kea Juf Kea 

1/2  C Juf Titia Juf Titia Juf Titia Juf Titia Juf Gitta 

3A Juf Natasja 
(Juf Kim) 

Juf Natasja 
(Juf Kim) 

Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid 

3B Juf Bernadette Juf Bernadette Juf Bernadette/ 
juf Gitta* 

Juf 
Bernadette 

Juf 
Bernadette 

4A Juf Anet Juf Anet Juf Anet Juf Anneke Juf Anneke 

4B Meester Rob Juf Jeanette/ 
Meester Rob 

Juf Jeanette Juf Jeanette Juf Jeanette 

5A Juf Bener Juf Bener Juf Bener Juf Kim Juf Kim 

5B Juf Diana Juf Diana Juf Diana Juf Paulien Juf Paulien 

6A Juf Gentle Juf Gea Juf Gea Juf Gea Juf Gea 

6B Juf Lidy Juf Lidy Juf Kim Juf Lidy Juf Lidy 

7A Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Gentle Juf Yvonne Juf Yvonne 

7B Juf Karin Juf Karin Juf Karin Juf Daniëlle Juf Daniëlle 

8A Meester Niels Meester Niels Meester Niels Meester Niels Meester Niels 

8B Meester Erik Meester Erik Meester Erik Meester 
Smallenbroek 

Meester 
Smallenbroek 

 
Jolanda Bakema heeft zich het afgelopen schooljaar gespecialiseerd ten aanzien van leerlingen met 
een ontwikkelingsvoorsprong. Op school gebruiken we hiervoor onder andere het instrument Digitaal 
Handelingsprotocol begaafdheid (DHH). Jolanda is ruim 20 uur per week beschikbaar voor de 
begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en de ondersteuning van de 
leerkrachten. Dit richt zich voornamelijk op de groepen 1 t/ m 5. 
 
Gentle en Daniëlle zijn elk nog een dag ambulant om 
extra begeleiding voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften te kunnen bieden. Zij zullen zich 
voornamelijk richten op de groepen 5 t/ m 8.  
 
Vakdocenten gymnastiek: Robin Wierda en Agnes Abee 
Vakdocent vormingsonderwijs: Gretha van der Heide 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

2.5 Werkdrukakkoord 
Ook dit schooljaar is er vanuit het ministerie geld beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen.  
Voor de besteding van deze gelden is, in samenspraak met het team en de (P)MR, besloten tot een 
extra inzet van onderwijzend personeel. 
 

2.6 Opleidingsschool 
Elk schooljaar ontvangen wij een grote groep studenten van de Pedagogische Academie (Pabo). De 
omvang en de duur van de stages hangt af van het leerjaar. Een LIO- student is een vierdejaars student 
die in de laatste fase van de opleiding zit en een aantal dagen per week, gedurende een half jaar, 
zelfstandig voor een groep staat. Uiteraard gebeurt dit onder supervisie van de groepsleerkracht. Hij/ 
zij blijft dan ook eindverantwoordelijk voor de groep. Daarnaast ontvangen wij ook studenten van het 
Alfa College of het Noorderpoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten van een ICT- gerelateerde 
opleiding of de opleiding ‘Onderwijsassistent’. Voor de studenten, van de verschillende opleidingen, 
zijn wij een opleidingsschool. Aan het begin van het schooljaar zal de studentenverdeling in de 
nieuwsbrief worden gepubliceerd.  
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H.3 De organisatie van ons onderwijs 
In dit hoofdstuk gaan we in op de organisatie van ons onderwijs. Zo informeren we u eerst over de 
aanmeldprocedure en vervolgens komen alle overige organisatorische zaken aan de orde. 
 

3.1 Kennismaking- en oriëntatiegesprek 
Indien u nieuwsgierig bent of onze school een goede school is voor uw zoon/ dochter, nodigen we u 
van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismaking- en oriëntatiegesprek. We vertellen u 
graag waar we voor staan en wat we te bieden hebben. Het geeft u de gelegenheid vragen te stellen 
en de sfeer bij ons op school te proeven.  
 

3.2 Aanmelding  
Wanneer uw kind drie jaar oud is, kan hij/zij worden aangemeld op onze school. Dit kan door een 
aanmeldformulier op te vragen bij de directie of door dit formulier te downloaden op de website van 
de school. Na het inleveren van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. Maximaal 12 
weken voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter ontvangt u een uitnodiging voor het 
intakegesprek. We krijgen regelmatig de vraag of kinderen voor hun vierde verjaardag al mogen 
starten bij ons op school. Het is echter wettelijk bepaald dat kinderen pas vanaf hun vierde verjaardag 
mogen starten in het basisonderwijs. Wij hanteren verder het beleid dat broertjes en zusjes, indien 
mogelijk, niet bij elkaar in de klas komen. Dat geldt ook voor tweelingen. Wanneer een aanmelding 
binnen vier weken voor de vierde verjaardag van het kind door ons wordt ontvangen, kunnen we een 
start vanaf de vierde verjaardag niet garanderen.  
 

3.3 Wenmomenten 
Vlak voor de vierde verjaardag mag uw zoon/dochter 5 dagdelen komen ‘wennen’. Voor het maken 
van afspraken ten aanzien van deze wenmomenten neemt de betreffende groepsleerkracht contact 
met u op.  
 

3.4 Schooltijden  
Onze school hanteert het 5-gelijke dagenmodel. Dat betekent dat alle kinderen, gedurende de hele 
week, elke dag van 8.30- 14.15 uur naar school gaan. De kinderen eten tussen de middag op school en 
nemen, behalve eten en drinken voor de kleine ochtendpauze, ook een lunchpakket mee naar school.  
 

3.5 Regels op school 
Aan het begin van elk schooljaar worden, samen met de kinderen, de school- en groepsregels 
afgesproken. Deze regels en afspraken worden zichtbaar in de groep opgehangen. De schoolregels 
worden gepubliceerd op de website.  
De eerste zes weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken. Deze weken staan in het teken 
van groepsvorming en een veilig klimaat. De Gouden Regels worden in deze weken ook besproken.   
 

3.6 Te voet, op de fiets of met de auto naar school 
Ondanks dat het uw verantwoordelijkheid is op welke manier u uw kind naar school brengt of laat 
gaan, willen we verzoeken zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Dit geldt met 
name voor de kinderen die op loop- of fietsafstand van de school wonen.  
Verder hebben we intern de afspraak dat we de kinderen van groep 1-4 niet alleen of onder 
begeleiding van een oudere broer of zus naar huis laten gaan. Wij zien graag dat deze jonge kinderen 
onder begeleiding van een volwassene naar huis gaan.  
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3.7 Vakantierooster  
 

Vakantie / vrije dag Periode Aantal uren 

Herfstvakantie  10 -18 oktober 2020 26,25 

Kerstvakantie 19 december – 03 januari 2021 52,50 

Voorjaarsvakantie 20-28 februari 2021 26,25 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag 2- 5 april 2021 10,5 

Koningsdag 27 april 2021 5,25 

Meivakantie 1-9 mei 2021 26,25 

Hemelvaartsdag 13 mei + 14 mei 2021 10,5 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 5,25 

Zomervakantie 10 juli – 22 augustus 2021 157,5 

Totaal uren  320,25 

 

3.8 Inzet marge-uren 
De beschikbare marge komt tot stand door het aantal uren in een kalenderjaar te verminderen met 
het aantal lesuren en het totaal aan vakantie.  Dit schooljaar is 49,75 uur beschikbaar aan marge.  
Hieronder kunt u zien op welke manier de beschikbare uren worden ingezet. De berekening en de 
voorgestelde inzet is goedgekeurd door de MR. 
 

Omschrijving Data: Aantal lesuren: 

Buffer calamiteiten Indien nodig 5,25 

Ultiemdag 1 5 oktober 2020  5,25 

Ultiemdag 2 26 april 2021 5,25 

Margedag TTS 1 12 november 2020 5,25 

Margedag TTS 2 6 april 2021 5,25 

Margedagen 3, 4 en 5 28, 29 en 30 april 15,75 

Middag vrij (11.45 uur) 18 december 2020 2,50 

Margedag 6 9 juli 2021 5,25 

Totaal:  47,25 

 
 

3.9 Gymrooster 
 

Groep Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Locatie 

3A X  X  Vosholen 

3B X  X  Vosholen 

4A X  X  Vosholen 

4B X X   Vosholen 

5A   X X Vosholen 

5B X X   Vosholen 

6A   X X Vosholen 

6B X  X  Vosholen 

7A  X X  Vosholen/Europahal 

7B  X X  Vosholen/Europahal 

8A  X X  Vosholen/Europahal 

8B X  X  Vosholen/Europahal 
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3.10 Ziekmelding 
Indien uw kind ziek is, vragen we u dit, tussen 8.00- 8.20 uur, telefonisch, aan ons door te geven. Mocht 
u ons telefonisch niet kunnen bereiken, kunt u de groepsleerkracht ook een bericht via Social Schools 
sturen. We willen u tevens dringend verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of tandarts 
zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.  
 

3.11 Aanvragen van verlof 
Voor het aanvragen van verlof gelden wettelijke kaders. Op grond van de Leerplichtwet kan in principe 
buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend. U moet het verlof altijd, minimaal 8 weken 
van tevoren, voorleggen aan de directeur. Verlof tot 10 dagen kan bij de directeur worden aangevraagd 
en een aanvraag voor verlof van meer dan 10 dagen moet bij de leerplichtambtenaar worden 
ingediend.  Op onze website en op de website van de Rijksoverheid kunt u meer lezen over het 
aanvragen van verlof  (https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht). Zie ook H.8. 
 

3.12 Verjaardagen 
Kinderen die jarig zijn mogen, nadat ze zijn toegezongen 
door de hele klas, trakteren. Ook mag de jarige met een 
vriendje of vriendinnetje de klassen rond met een 
verjaardagskaart.  
Een gezonde traktatie heeft de voorkeur. Kijk voor 
inspiratie op: www.gezondtrakteren.nl. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
http://www.gezondtrakteren.nl/
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H.4 Ons onderwijs 
Onze basiskwaliteit is op orde en dat geeft ons de gelegenheid om een aantal zaken de komende jaren 
verder (door) te ontwikkelen. Deels om de basiskwaliteit goed te verankeren en te borgen, maar zeker 
ook om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door het formuleren van streefambities. Voor een 
inhoudelijke verantwoording verwijzen we u graag naar het ‘Schoolplan 2019- 2023’. In dit hoofdstuk 
kunt u lezen hoe ons onderwijs is vormgegeven en welke instrumenten en methoden we hierbij 
gebruiken.  
 

4.1 Brede ontwikkeling 
Vanaf vorig schooljaar werken we met vakspecialisten. Zij hebben specifieke scholing gevolgd, houden 
ontwikkelingen binnen hun vakgebied bij en delen hun kennis met het team. Ze zijn verantwoordelijk 
voor het initiëren van beleidsvoorstellen op basis van een analyse van de resultaten en vakinhoudelijke 
ontwikkelingen. Vakspecialisten zijn een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg. In de afgelopen 
jaren heeft de nadruk voornamelijk op de kernvakken gelegen, maar de komende jaren zal er meer 
aandacht zijn voor verbreding en verdieping. Onze focus blijft liggen op het aanbieden van kwalitatief 
goed onderwijs, echter zal er een verschuiving van accent plaatsvinden van product naar proces. 
Behalve de cognitieve ontwikkeling vinden wij het uitermate belangrijk dat we een bijdrage leveren 
aan de brede ontwikkeling en persoonsvorming van onze leerlingen.  
 

4.2 Kleuters 
Onze jongste leerlingen, kleuters, zitten in een combinatiegroep. Dat betekent dat de kinderen van 
groep 1 en groep 2 bij elkaar in de groep zitten. Dat is een bewuste keuze, aangezien het onderling 
verschil in ontwikkeling nog sterk uiteen kan lopen. Door ze in een combinatiegroep te plaatsen 
kunnen ze het aanbod ontvangen dat past bij hun onderwijsbehoeften en aansluit bij hun ontwikkeling.  
Vorig schooljaar hebben we, met succes, de werkwijze van de Kleuteruniversiteit ingevoerd. Om te 
komen tot een goed beredeneerd aanbod hebben we ervoor gekozen de Leerlijnen Jonge Kind van 
Parnassys te combineren met het gebruik van de Kleuteruniversiteit. Op die manier kunnen we nog 
beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen om zodoende de ontwikkeling van 
de kinderen nog beter te kunnen stimuleren.  
 

 
 
 
 
 

4.3 Bibliotheek/ boekenpret 
Wij beschikken op school over een grote diversiteit aan boeken, waardoor er een rijk en gevarieerd 
aanbod voor onze leerlingen is. We besteden veel aandacht aan de leesbevordering en werken dan 
ook nauw samen met de bibliotheek in Hoogezand. Een van de leesbevorderingsprojecten die we 
reeds jaren inzetten is ‘boekenpret’. Boekenpret houdt in dat kleuters een prentenboek mogen lenen 
en thuis lezen. Door middel van Boekenpret willen we jonge kinderen en hun ouders laten ontdekken 
dat je veel plezier kunt beleven aan het lezen en voorlezen. Boekenpret wordt mede mogelijk gemaakt 
doordat enkele ouders helpen bij het kiezen en uitlenen van de prentenboeken.  
 

4.4 Groep 3 t/ m 8 
De leerlingen in de groepen 3 t/m 8 zitten in jaargroepen. Dat betekent dat ze bij leeftijdsgenoten in 
de groep zitten. Deze groeperingsvorm biedt leerkrachten de mogelijkheid om voldoende tijd te 
creëren en een passend aanbod te bieden. Het aanbod passen wij aan op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen.  
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Voor alle vak- en vormingsgebieden gebruiken we methoden. Alle, door ons gebruikte, methoden 
voldoen aan de kerndoelen.  
Binnen ons onderwijs is er een sterke gerichtheid op het didactisch handelen. Alle leerkrachten 
hanteren tijdens de instructielessen de expliciete directe instructie (EDI). De lessen kennen een 
bepaalde opbouw. Het uitgangspunt bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het 
onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 
Aangezien het bepaalde technieken van de leerkracht vereist om een goede instructie te geven, staat 
de teamscholing het komende schooljaar in het teken van EDI. Onder begeleiding van Expertis beogen 
we de kwaliteit van de instructielessen en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.  
 
Het komende schooljaar zullen we aan een aantal zalen nog aandacht besteden, zoals: 

- Leerlijn digitale geletterdheid (Basicly) 
- Doorontwikkeling van aanbod en begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
- Nieuwe leesmethode 
- Nieuwe rekenmethode 
- Leerstofaanbod Engels 

 

4.5 Digitale leermiddelen 
Op onze school zijn Chromebook aanwezig, welke ingezet kunnen worden door de leerkracht, 
bijvoorbeeld tijdens het circuitonderwijs. 
De software die wij gebruiken sluit aan bij de methoden en de doelen van het onderwijsaanbod. De 
leerlijn digitale geletterdheid besteedt aandacht aan mediawijsheid, informatievaardigheden, 
computational thinking en ICT basisvaardigheden.  
 

4.6 Methoden 
Kleuters 
(beredeneerd aanbod) 

Kleuteruniversiteit/ Leerlijnen Jonge Kind (ParnasSys)  

Taal/ lezen Groep 3: Veilig Leren Lezen, Kim versie 
Groep 4 t/ m 7: Estafette, editie 2 
Groep 4 t/ m 8: Taal op Maat (TOM), 2e editie 
Groep 4 t/ m 8: Nieuwsbegrip (Goud) (begrijpend lezen) 

Spelling Groep 4 t/ m 8: Spelling op Maat (SOM), 2e editie 

Rekenen & Wiskunde Groep 3 t/ m 8: Alles Telt, versie 2 

Schrijven Groep 3 t/ m 6: Pennenstreken 

Studievaardigheden Groep 7 en 8: Blits, versie 1 

Wereldoriëntatie  Groep 5 t/ m 8: Zaken van Zwijsen  

Engels Groep 7 en 8: Take it easy  

Soc. Emotioneel Leren KWINK 

Muziek Eigenwijs digitaal 

Verkeer Groep 5/ 6: Op voeten en fietsen (VVN) 
Groep 7: Jeugdverkeerskrant (VVN) 
Groep 7: praktisch en schriftelijk verkeersexamen 

Kunst- en 
cultuureducatie 

Aanbod Kielzog, NME 
Momenteel wordt er gewerkt aan een document, waarin onze 
beleidsvoornemens, werkwijzen en gebruikte methoden op het gebied 
van kunst- en cultuureducatie nader worden omschreven.  
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4.7 Vormingsonderwijs 
Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming zijn onderdeel van ons 
curriculum. In aanvulling op ons eigen aanbod werken wij al jaren samen met het Vormingsonderwijs, 
voorheen bekend onder de naam Dienstencentrum GVO/HVO. Het aanbod draagt bij aan 
identiteitsontwikkeling, het oefenen in het kritisch en onafhankelijk leren denken, vergroten van het 
inzicht in levensbeschouwingen en religies, het helpt leerlingen samen te leven met anderen en het 
versterkt het open karakter van onze school voor ouders en leerlingen met verschillende 
achtergronden. De lessen worden bij ons op school verzorgd door Gretha van der Heide, een 
vakdocent die beschikt over een specifieke opleiding op het gebied van vormingsonderwijs op de 
openbare basisschool. Zij voldoet daarmee aan de eisen die de Wet BIO stelt. Het aanbod wordt 
vergoed door de rijksoverheid. In de groepen 3 t/ m 8 worden, gedurende het schooljaar, wekelijks 
lessen verzorgd door juf Gretha. 
 

4.8 Circuitonderwijs 
Leerlingen komen onze school binnen met een verschil in ontwikkeling. De leerkrachten proberen in 
hun onderwijs aansluiting te vinden bij die ontwikkeling. Onze onderbouwleerkrachten, groep 1/2, 
hanteren werkvormen die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Denk daarbij aan het werken 
in hoeken (voorbeeld huishoek, bouwhoek etc.). Ook in de overige groepen hebben wij werkvormen 
ingevoerd die ons in staat stellen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen 
leerlingen.  
 
In groep 3 t/m 8 wordt er met het circuitmodel, als vorm van zelfstandig werken, gewerkt. In minimaal 
5 onderdelen van het circuit zijn verplichte- en/of keuze opdrachten opgenomen.  
Vooraf vindt een korte instructie plaats, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. 
Na de instructie werken de leerlingen een bepaalde tijd zelfstandig aan een onderdeel. Tijdens het 
zelfstandig werken kan de leerkracht leerlingen op maat begeleiden. Na het verstrijken van de tijd 
wisselen de leerlingen van groep. Na afloop is er een evaluatie. Dit kan na elk onderdeel plaatsvinden 
of na afloop van het circuit.  
In groep 7 en 8 wordt het werk voornamelijk door de leerlingen zelf gecorrigeerd, de leerkrachten 
doen wel steekproeven of kijken bewust bepaalde onderdelen uit het circuit na. Bij de opdrachten zijn 
vervolgopdrachten, verrijking of oefening, passend bij de opdracht.  
 
We hanteren de volgende opbouw: 

Groep: Aantal minuten per onderdeel  

3 15 min. 

4 t/m 8 Minimaal 20 min. 

 
Het circuitonderwijs biedt ons tevens de mogelijkheid om zelfstandigheid en samenwerking een plek 
binnen ons onderwijs te geven. Om een bepaalde mate van zelfstandigheid bij onze leerlingen te 
ontwikkelen is een nauwe samenwerking en een gezamenlijke doelgerichtheid van alle betrokkenen 
noodzakelijk. Het circuitonderwijs komt tegemoet aan de vaardigheden die nodig zijn om de 
zelfstandigheid te bevorderen. Niets is zo moeilijk als samenwerken. Dit betekent dat je met elkaar de 
aanpak moet afstemmen: dus doel bepalen, hoe pakken we het aan en hoe laten we zien dat het doel 
bereikt is (doel, proces, product). 
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4.9 Coöperatieve werkvormen 
Voor het samenwerken gebruiken we coöperatieve werkvormen en gerichte opdrachten. Coöperatief 
leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde 

manier samenwerken aan een leertaak met een 
gezamenlijk doel. De leerlingen die samenwerken 
zijn niet alleen gericht op het eigen leerproces, maar 
ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren 
met en van elkaar.  
 
 
 

 
 

4.10 Bewegingsonderwijs 
Kleuters hebben binnen de school de beschikking over een speellokaal. 
Voor onze jongste leerlingen staat bewegingsonderwijs dagelijks op 
het programma. Deze lessen worden verzorgd door de eigen 
groepsleerkracht. Daarnaast spelen de kleuters ook zeer regelmatig 
buiten. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen afwisselend gymnastiekles 
van de groeps- en vakleerkracht. De vakleerkracht coördineert alle te 
geven lessen, zodat er sprake is van een gedegen opbouw en 
samenhang.  
We maken hoofdzakelijk gebruik van de sportzaal in ons eigen 
Kindcentrum. Vanwege capaciteitsproblemen, moeten we met onze 
bovenbouwgroepen ook uitwijken naar de Europahal.  
 

4.11 Excursies 
Alle kinderen gaan gedurende het jaar meerdere malen op excursie. Dat kan zijn naar het NME-
centrum in het Gorechtpark, het Kielzog of een andere leerzame bestemming. De excursies worden 
tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief of via Social Schools. We zijn voor het vervoer naar de 
verschillende bestemmingen meestal wel afhankelijk van de hulp van ouders. U kunt hierbij denken 
aan hulp bij het vervoeren van de leerlingen of het begeleiden van een groepje kinderen. 
 

4.12 Schoolreis en schoolkamp 
Eens per schooljaar gaan alle leerlingen van groep 1 t/ m 6 op schoolreis. De leerlingen van groep 7 en 
8 gaan drie dagen op schoolkamp. Voor zowel de schoolreis als het schoolkamp vragen we een bijdrage 
van de ouders. De bestemming, de bijdrage en de data wordt aan het begin van het schooljaar middels 
de nieuwsbrief aan ouders kenbaar gemaakt.  
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4.13 Gezonde school 
Onze school is een gecertificeerde ‘Gezonde school’. Dat betekent dat 
we gezond gedrag willen bevorderen. Binnen ons aanbod hebben we 
structureel aandacht voor gezondheid. Dit doen we o.a. door kennis 
over te dragen over het belang van bewegen en gezonde voeding. 
Onze leerlingen komen door middel van sportoriëntatielessen in 
aanraking met de diverse sporten. Tevens doen we, gedurende het 
schooljaar, aan diverse sportactiviteiten mee. Naast het Vignet van de 
Gezonde school, hebben we ook een deelcertificaat ‘Welbevinden’ 
behaald. Wij zijn van mening dat wanneer leerlingen zich verbonden 
voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden 
beschikken, meer motivatie hebben om te leren en vaak betere 
resultaten behalen.  
 

4.14 Veiligheidsbeleid 
We zijn natuurlijk erg tevreden met het deelcertificaat ‘Welbevinden’, maar om op schoolniveau goed 
beleid te hebben en uit te voeren ten aanzien van de fysieke, sociale en emotionele veiligheid, is meer 
nodig. Ook dit schooljaar staat in het teken van het verder ontwikkelen van ons veiligheidsbeleid.  
De vakspecialist Sociaal Emotioneel Leren (SEL) is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor een 
gedragen visie en te ontwikkelen en uit te voeren beleid binnen de school.  
Het veiligheidsbeleid omvat alle onderdelen die bijdragen aan een prettig en veilig speel-, leer- en 
werkklimaat en is gericht op leerlingen en personeel. Uiteraard willen we een duidelijk en actief anti-
pestbeleid voeren en streven we een hoge veiligheidsbeleving van zowel leerlingen, ouders en 
personeel. We zullen u, gedurende het schooljaar, op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen 
dit thema.  
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H.5 Ondersteuningsstructuur 
Op onze school werken ervaren en professionele leerkrachten. Om de ontwikkeling en de vorderingen 
van onze leerlingen te volgen, maken we gebruik van verschillende instrumenten. Het helpt ons goed 
zicht te hebben op de ontwikkeling om zodoende ons aanbod en de didactiek daarop af te stemmen.  
In dit hoofdstuk infomeren we u over de wijze waarop wij de zorg van onze leerlingen hebben 
georganiseerd.  
 

5.1 Specifieke kenmerken school 
Onze school wordt jaarlijks tussen de 300 - 350 leerlingen bezocht. We starten het schooljaar 2020- 
2021 met 15 groepen. Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Vosholen, maar ook kinderen 
uit omringende wijken bezoeken onze school. Kenmerkend binnen ons onderwijs is het wijze waarop 
wij, mede door het toepassen van coöperatieve werkvormen en circuitonderwijs, vormgeven aan het 
leren samenwerken, zelfstandig werken en tegemoet kunnen komen aan de verschillende 
onderwijsbehoeften.  
 

5.2 Specialisme in het team 
We werken met vakspecialisten voor de vakgebieden taal-/ lezen, rekenen, sociaal-emotioneel leren 
en cultuur (kunstzinnige oriëntatie). De vakspecialist ‘Jonge Kind’ richt zich op een goed beredeneerd 
aanbod en doorgaande lijn.  De ICT-ambassadeur zal zich, naast de beheersmatige kant, in 
toenemende mate bezighouden met beleidsmatige, onderwijsinhoudelijke zaken rondom ICT. Onze 
school kent relatief veel kinderen die meer dan het basisaanbod aan kunnen en baat hebben bij 
verbreding en verdieping. Door een vroegtijdige signalering en adequate begeleiding en ondersteuning 
door onze vakspecialist op dit gebied, proberen we steeds zo goed mogelijk bij de onderwijsbehoeften 
van elke leerling aan te sluiten, zodat er sprake is van een optimale ontwikkeling. 
Tevens hebben we een intern begeleider, specialist op het gebied van de zorg en begeleiding. 
Ondersteuning voor de IB-er is er op het gebied van schaduw- IB-ers en leerkrachten met ambulante 
taken. Vanuit de stichting krijgen we reeds ambulante ondersteuning van leerkrachten van de 
bovenschoolse plusklas (voor hoogbegaafde leerlingen). Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 zit deze 
bovenschoolse plusklas ook fysiek bij ons in het gebouw.  
 

5.3 Kleuters 
Wanneer kinderen bij ons op school starten hebben ze vaak al voorschoolse educatie 
(peuteronderwijs) genoten. In de voorschoolse situatie worden de kinderen in hun ontwikkeling 
gevolgd en worden deze observaties, mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, 
overgedragen aan de leerkracht van groep 1/2. Deze overdracht draagt in positieve zin bij aan de 
ononderbroken ontwikkeling van de kinderen. Peuters met een specifieke onderwijsbehoefte worden 
vaak persoonlijk besproken. Dat noemen we de ‘warme overdracht’ en kan net als de schriftelijke 
overdracht alleen maar plaats vinden, nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. 
 
In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het observatie- en registratiesysteem van ParnasSys. De 
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling 
staan hierin centraal. 
 
Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 hanteren we een overgangsprotocol. Dit 
protocol zal in de eerste periode van dit schooljaar op de website worden gepubliceerd.  
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5.4 Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 worden de resultaten van de leerlingen nauwgezet gevolgd door zowel 
methodeafhankelijke, als onafhankelijke toetsen. De resultaten van de methodetoetsen worden 
vanuit de bijbehorende digitale administratiesystemen gekoppeld aan ParnasSys. Daarnaast gebruiken 
we het leerlingenvolgsysteem van CITO (LOVS) voor de onafhankelijke toetsen.  
De digitale systemen stellen ons in staat om de ontwikkeling goed te volgen en tijdig te anticiperen op 
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Leerkrachten passen, indien nodig, de instructie, het 
aanbod of de leertijd op basis van de resultaten aan.  
 

5.5 Afstemming 
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsoverzichten. Alle leerkrachten 
beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen.  
Op het groepsoverzicht wordt een basisgroep, plusgroep (verdiept arrangement) en 
ondersteuningsgroep (intensief arrangement) opgenomen. De leerkrachten stemmen hun instructie, 
het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie 
wordt gegeven aan de hand van het model voor Expliciete Directe Instructie (EDI).  
 

5.6 Ononderbroken ontwikkeling 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we 
te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden dat dit ook 
mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen. Ze volgen de 
ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het leerlingenvolgsysteem van ParnasSys (cognitieve 
ontwikkeling) en SCOL (sociale ontwikkeling). We werken opbrengstgericht en stellen waar nodig het 
lesgeven of het aanbod bij en geven de leerlingen extra ondersteuning. Formeel gebeurt dit bij de 
groepsanalysegesprekken, welke twee keer per jaar (na de CITO- toetsen), plaats vinden. Tijdens de 
groepsanalysegesprekken komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel, de 
ontwikkeling van de subgroepen (zorg-basis-plus) en de ontwikkeling van de individuele leerlingen. De 
gesprekken worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de zorgcoördinator. De 
directeur is bij deze gesprekken aanwezig. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt 
besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de 
achterstand te verhelpen. De intern begeleider (IB-er) voert tevens groeps- en leerlingenbesprekingen 
met de leerkrachten. In het document ‘Ondersteuningsstructuur’ staat onze zorg en begeleiding 
uitgebreid beschreven. Het document wordt jaarlijks geëvalueerd en na vaststelling op onze website 
gepubliceerd.  
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5.7 Overzicht van de onafhankelijke toetsen 
Tot dit schooljaar hebben we bij de kleuters gebruik gemaakt van de CITO toetsen Taal en Rekenen 
voor kleuters. Het onafhankelijk toetsen is niet meer verplicht bij de kleuters. Aan de hand van 
Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld 
brengen.  
 
Op onze school gebruikende we de volgende toetsen: 
 

Vakgebied Toets Groep  

Technisch lezen CITO: DMT  3 t/m 8 

Begrijpend lezen CITO: Begrijpend lezen  4 t/m 8 

Rekenen & Wiskunde CITO: Rekenen & Wiskunde 3 t/m 8 

Spelling CITO: Spelling 
CITO: Werkwoordspelling 

4 t/m 8 
7 en 8 

Woordenschat  CITO: Woordenschat 3 t/m 8 

Sociaal emotionele ontwikkeling SCOL 2 t/m 8 

 

5.8 Doubleren 
In enkele gevallen komt het voor dat een kind niet aan de door de school gestelde normen voldoet om 
naar de volgende groep te gaan. Kortom, er is bij het kind onvoldoende basis aanwezig om zich de 
leerstof van de volgende groep eigen te maken. Ouders worden in een vroeg stadium geïnformeerd 
en op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Het uiteindelijke advies van de leerkracht is 
bindend. Zie ons overgangsprotocol voor meer informatie.  
 

5.9 Passend onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 is het passend onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs vervangt het 
oude systeem van leerlinggebonden financiering en indicatiestelling (de zgn. rugzakleerlingen). De 
samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend 
onderwijs. De schoolbesturen hebben zorgplicht t.o.v. de hun toevertrouwde leerlingen. Kinderen met 
leer- en gedragsproblemen worden zoveel mogelijk binnen de basisschool opgevangen. Elke school 
moet over een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschikken. In het SOP hebben wij onze 
basisondersteuning omschreven. Het document maakt inzichtelijk welke mogelijkheden en grenzen 
onze ondersteuning kent. U kunt dit document opvragen bij de directie of de zorgcoördinator.  
Indien wij handelingsverlegen zijn en dus niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw 
kind, dan is de school verplicht een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal 
(basis)onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school, in 
afstemming u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van 
Advies van het samenwerkingsverband. 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.  
 
SWV Passend Onderwijs 20.01 PO- Provincie Groningen en Gemeente Noordenveld 
Coördinator: dhr. R. Weener- roel@wkonderwijsadvies.nl - 06 12060863 
Postbus 8061, 9702 KB Groningen 
Website: http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ 
 
 
 
 
 

mailto:roel@wkonderwijsadvies.nl%20-
http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/
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H.6 Opbrengsten 
Wanneer er binnen het onderwijs over opbrengsten wordt gesproken, bedoelt men vaak de 
leeropbrengsten, welke we middels toetsing in kaart kunnen brengen. Wij maken gebruik van zowel 
methodetoetsen als de methode- onafhankelijke toetsen van CITO. De methodetoetsen laten zien of 
de leerlingen de recent aangeboden lesstof heeft begrepen of dat bijvoorbeeld herhaling noodzakelijk 
is. Onafhankelijke toetsen geven een indicatie of de leerling de aangeboden lesstof over een periode 
van een aantal maanden in voldoende mate beheerst.  
De opbrengsten die voortkomen uit toetsing worden door ons geanalyseerd en besproken. Ze kunnen 
aanleiding geven om het aanbod of didactische aanpak voor een individuele leerling, een kleine groep 
of de hele groep aan te passen. Ook kunnen de opbrengsten tot beleidsaanpassingen op schoolniveau 
leiden.  In de komende jaren willen we de opbrengsten van de leerlingen nog beter en vooral in een 
breder perspectief in kaart brengen. We streven er daarbij naar dat ook het proces dat een leerling in 
zijn of haar ontwikkeling doormaakt inzichtelijk wordt gemaakt. Het gaat dan niet meer alleen om de 
mate waarin een leerling kennis tot zich kan nemen en vast kan houden, maar het gaat ook om 
vaardigheden en strategieën, die een leerling ontwikkelt of inzet binnen het leerproces.  
 

6.1 Advisering schoolkeuze PO-VO 
Om te komen tot een weloverwogen en onderbouwde advisering ten aanzien van de verwijzing 
richting het voortgezet onderwijs gebruiken wij, naast observaties, prestaties en leerhouding van het 
kind, de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een instrument, waarmee, op basis van de behaalde 
CITO- resultaten vanaf groep 6, een advies tot stand komt.  We hebben de werkwijze omschreven in 
een protocol ‘Advisering schoolkeuze PO-VO’, welke ter inzage op school aanwezig is. Het voorlopige 
advies wordt eind groep 7 verstrekt en vervolgens ontvangen de kinderen in groep 8 het definitieve 
advies van de groepsleerkracht.  
 

6.2 Eindopbrengsten 
Alle leerlingen maken aan het einde van hun schoolloopbaan bij ons op school de verplichte centrale 
eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de eindtoets van CITO. Onze leerlingen scoren bovengemiddeld op 
deze toets. Hieronder ziet u een overzicht van de score van de afgelopen drie schooljaren: 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 48 43 44 37* 

Landelijke norm 535.1 535.1 535,7 - 

Gemiddelde score TTS 537.3 537,3 537,5 - 

Afwijking van de landelijke 
norm 

+ 2.2 +2.2 +1,8 - 

*Vanwege de pandemie (Corona) is er dit schooljaar geen centrale eindtoets afgenomen.  
 

  



 21 

6.3 Uitstroom 
Type Onderwijs 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

VWO 9 8 1 

HAVO/VWO  9 4 

HAVO 9 9 6 

TL/HAVO  1 2 

VMBO TL 9 7 13 

VMBO KB/TL 1   

VMBO KB 7 6  

VMBO BB/KB    

VMBO BB 7 4 10 

Praktijkonderwijs 1  1 

Totaal 43 44 37 

 

6.4 SCOL 
De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties 
en sociale veiligheid. Het meetinstrument is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de 
kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt. Het instrument wordt twee keer per schooljaar 
ingevuld door de leerkrachten. De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen ook zelf een vragenlijst in, 
waardoor ook de belevening ten aanzien van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen in 
kaart wordt gebracht. De score betreffende de sociale veiligheid en het welbevinden ligt op onze 
school ruim boven de gestelde norm van 75%. De laatste afname van het schooljaar 2019 - 2020 
hebben we, vanwege de pandemie, niet af kunnen nemen. De eerst volgende meting is in het najaar 
van 2020.  
 

6.5 Tevredenheidspeilingen 
Om te monitoren of onze leerlingen, ouders en medewerkers in voldoende mate tevreden zijn over 
o.a. de kwaliteit van het onderwijs, het schoolklimaat en informatievoorziening, bieden we om het jaar 
een vragenlijst aan, waarmee we de tevredenheid in beeld brengen. In het schooljaar 2018 - 2019 
hebben we deze vragenlijst uit laten zetten door ‘Scholen met Succes’, een organisatie die zich 
bezighoudt met marktonderzoek. De vragenlijst is uitgezet onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 
8. Het volledige rapport ligt ter inzage op school. Door de pandemie hebben we in het schooljaar 2019 
- 2020 geen tevredenheidspeiling onder ouders uit kunnen zetten. In het huidige schooljaar 2020 - 
2021 zullen we dit alsnog oppakken.  
 

6.6 Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg speelt binnen onze school een cruciale rol. Vanuit een systeem voor kwaliteitszorg 
wordt voortdurend gewerkt aan de kwaliteit van de school en de medewerkers. Dit is niet een doel op 
zich, maar vraagt om een juiste attitude. In beginsel werken we vanuit de PDCA-cyclus. Dit doen we op 
groeps- en schoolniveau. We beoordelen regelmatig - conform de meerjarenplanning - of de kwaliteit 
van de school in orde is. Ook laten we kwaliteit systematisch door medewerkers, ouders en leerlingen 
beoordelen m.b.v. vragenlijsten. Deze vragenlijsten zetten we om het schooljaar uit. Dit schooljaar 
zetten we de vragenlijsten uit voor de ouders. 
 
Aandachtspunten daarbij zijn: 

- Het lesgeven 
- De zorg en begeleiding 
- Het schoolklimaat (m.n. veiligheid) 
- De onderwijsresultaten 
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In het schooljaar 2020- 2021 werken we o.a. verder aan de volgende onderwijskundige onderwerpen: 
➢ Afstemming binnen het aanbod voor de basis-, plus- en ondersteuningsgroep verfijnen 
➢ Herijking taal- en rekenbeleid 
➢ Beredeneerd aanbod 
➢ Veiligheidsplan, sociaal emotioneel leren 
➢ Beleid t.a.v. cultuur en kunstzinnige oriëntatie 

 
We maken voor het uitwerken van het beleid gebruik van het instrument ‘Werken 
met Kwaliteit’ (WMK), zodat er ook een waarborg is voor alle wettelijke 
kwaliteitseisen. Het jaarplan 2020-2021, waarin we alle organisatorische en 
onderwijskundige doelen hebben opgenomen, is besproken met de MR en het 
bestuur.  

 

6.7 Veiligheid 
De visie van onze school draagt in algemene zin bij aan het welbevinden en de veiligheid. In de 
komende beleidsperiode zullen we veel aandacht besteden aan dit thema. Ons beleid ten aanzien van 
het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten moet worden herijkt. Daarnaast 
zullen we dit schooljaar een veiligheidsplan opstellen, waarin alle documenten en protocollen zullen 
worden opgenomen.  
 
Onze school heeft twee contactpersonen, te weten: Dhr. Rob Smit en mevr. Yvonne Weening. Zij zijn 
het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten en klachten. Onze vakspecialist SEL, tevens 
contactpersoon en preventiemedewerker, is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor het 
veiligheidsbeleid, waaronder ook het pestprotocol valt. Binnen het veiligheidsbeleid waarborgen we 
de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers. Verder is het goed te 
weten dat onze school 3 BHV-ers en 7 mensen met een EHBO- diploma heeft.  
 

6.7.1 Sociaal Emotioneel Leren 
In hoofdstuk 4 heeft u reeds kunnen lezen dat we veel aandacht besteden aan de sociale en fysieke 
veiligheid en daartoe zelfs een vakspecialist voor hebben. We gebruiken hiervoor de methode Kwink,  
een methode voor sociaal emotioneel leren (incl. burgerschap). Het is een methode voor groep  
1 t/m 8 en biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 
Gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. De methode voldoet aan de eisen van de Wet 
Sociale Veiligheid. Na een evaluatie in juni 2020, zijn we tot de conclusie gekomen dat de methode 
voor de midden- en bovenbouw iets minder goed bij de doelgroep aansluit. In het schooljaar 2020-
2021 gaan we onderzoeken wat er nodig is om het aanbod in deze groepen ook volwaardig aan te 
laten sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van de leerlingen.  
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H.7 Contact ouders/ school 
Een goed, positief, contact tussen ouders en school is uitermate belangrijk. Samen, school en ouders, 
zijn we, ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind, onze leerling.  
Om het contact zo optimaal mogelijk te laten zijn, maken we gedurende het schooljaar ruimte om 
elkaar te ontmoeten. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe wij hier invulling aan geven.  
 

7.1 Kennismakingsavond/ klassenouder 
Aan het begin van het schooljaar wordt u door de leerkracht(en) van uw kind uitgenodigd voor de 
inloopavond. Samen met uw kind bent u van harte welkom om de klas te bekijken en kennis te maken 
met de groepsleerkracht. De leerkracht zal aan het begin van het schooljaar een ouder vragen, de taak 
van klassenouder op zich te nemen. De klassenouder regelt o.a. vervoer en begeleiding bij excursies 
en andere buitenschoolse activiteiten. Ook kan de leerkracht de klassenouder benaderen om te 
assisteren bij activiteiten in de groep.  
 

7.2 Contact aangaande de vorderingen 
Drie keer per schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld om de vorderingen met de groepsleerkracht 
te bespreken. Het eerste moment vindt plaats in november. Ouders van kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte worden door de leerkracht uitgenodigd. Voor de rest van de ouders is het 
contactmoment facultatief. Indien ouders een gesprek wensen, kunnen zij dit bij de groepsleerkracht 
kenbaar maken. Twee keer per schooljaar, namelijk in februari en in juni, gaat er een rapport mee naar 
huis. Voor de rapportbespreking in februari verwachten we alle ouders. Het moment in juni is weer op 
verzoek ouders. Indien hier aanleiding toe is, kan de leerkracht u, gedurende het schooljaar uitnodigen 
voor een gesprek. Als ouder kunt u uiteraard altijd een afspraak met de leerkracht maken om te praten 
over het welzijn of de ontwikkeling van uw kind.  
 

7.2.1 Informatie (gescheiden) ouders 
Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Voor kinderen is het van belang dat beide 
ouders samen het gesprek met de groepsleerkracht voeren over de ontwikkeling. Dit geldt ook voor 
kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. We gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte 
houden. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag is dit, volgens artikel 1:377 b Burgerlijk 
Wetboek) zelfs verplicht. Hij/zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige 
aangelegenheden die het kind betreffen. Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die 
voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de 
beide ouders samen. Op die manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier 
wordt gegeven en voorkomen we misverstanden. We stellen het kind centraal en waken ervoor om 
niet in het conflict van de ouders te worden betrokken. De groepsleerkracht kan de zorgcoördinator 
vragen aan te schuiven bij het gesprek.  
 
Een verzoek om informatie kan ook worden geweigerd. Dit kan wanneer de rechter dit heeft bepaald. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de school. Denk hierbij aan een 
wijziging betreffende het gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens.  
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie  
het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming 
van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben, kunnen geen verlof aanvragen.  
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7.3 Medezeggenschapsraad (MR) 
Op 1 februari 1982 is de wet medezeggenschap in het onderwijs in werking getreden. Voor de 
bassischool betekent dit, dat deze wet op medezeggenschap voor ouders en leerkrachten regelt. Op 
onze school bestaat de raad uit de volgende personen: 
 
Kor de Haan, voorzitter (ouder) 
Gea Harms, secretaris (leerkracht) 
Claudia Tiems, lid (ouder) 
Petra Hummelen, lid (leerkracht) 
Claire Smits, lid (ouder) 
Bernadette Roukema, lid (leerkracht) 
 
In het medezeggenschapsreglement van de MR is o.a. vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling 
wisselt en hoe vaak men een vergadering organiseert. Dit reglement is op te vragen bij de voorzitter. 
De directie maakt geen deel uit van de MR, maar schuift aan om de raad te adviseren, te informeren 
en de raad om advies en instemming te vragen aangaande beleidszaken ten aanzien van het personeel, 
materiële exploitatie en onderwijstijd. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk. De vergaderdata 
worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Heeft u zelf punten waarvan u denkt dat de MR hier iets mee 
moet doen, dan kunt u dit aangeven bij een van de leden.  
 

7.3.1 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Een bestuur met meerdere scholen, zoals stichting Ultiem, heeft ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. In de GMR zijn alle scholen van stichting Ultiem vertegenwoordigd door 
zowel een ouder als een leerkracht uit de MR van elke school. Kor de Haan en Gea Harms 
vertegenwoordigen onze school in de GMR. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals het 
bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van 
de scholen. Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de 
plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven. Op de website www.infowms.nl kunt u meer 
lezen over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding 
tot het schoolbestuur.  
 

7.4 Ouderraad (OR) 
Naast de MR heeft onze school ook een actieve ouderraad. Deze raad bestaat uit een aantal ouders en 
een afvaardiging van het team. De ouderraad houdt zich met name bezig met de organisatie van 
bepaalde activiteiten, vieringen en feesten. Ook organiseert de OR jaarlijks de avondvierdaagse en 
helpt zij mee met de organisatie van het afscheid van groep 8. Voor het organiseren van de 
verschillende activiteiten is natuurlijk geld nodig. Daarvoor doet de OR een beroep op u als ouder. U 
ontvangt elk schooljaar een brief van de ouderraad met het verzoek uw bijdrage te storten in het 
zogenaamde schoolfonds.  

 
De OR betaalt onder andere de volgende zaken van het schoolfondsgeld: 

- Kosten van bepaalde extra sportactiviteiten, bijvoorbeeld 
schaatsen 

- Kosten verbonden aan het Sinterklaasfeest 
- Kosten verbonden aan ouderbijeenkomsten 
- Drinken en versnaperingen tijdens activiteiten 
- Verzekering voor alle leerlingen 

Voor dit alles betaalt u €20,00 per kind. Het schoolfonds heeft een vrijwillig karakter, maar uw bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Wij twijfelen er niet aan dat het ook dit jaar weer een succes zal worden.  
 
 

http://www.infowms.nl/
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7.5 Klachtenregeling 
Ondanks dat we zorgvuldigheid betrachten en alles zo goed mogelijk proberen te organiseren, kan het 
voorkomen dat er klachten zijn. Het kan hier gaan over een variëteit aan klachten: over het onderwijs 
dat gegeven wordt, over een leerkracht, over de school als geheel, maar ook over ongewenste zaken, 
zoals discriminatie en seksuele intimidatie. Onze stichting heeft een klachtenregeling opgesteld die 
voor al haar scholen geldt. Alleen de contactpersoon verschilt per school. De klachtenregeling is 
bedoeld voor iedereen die bij de school betrokken is (geweest). Dit geldt zowel voor de klager als de 
verweerder.  
 
In het kort is de regeling als volgt: 

➢ Als er iets is voorgevallen, dan is de eerst aangewezen weg om dit met een gesprek op te 
lossen. Neem daartoe contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt. Gaat het 
over een voorval dat een of meerdere medeleerlingen betreft, bespreek dat met de leerkracht. 
Het is belangrijk de klacht of het probleem zo concreet mogelijk te benoemen.  

➢ Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, legt u het probleem ter oplossing voor aan de 
directie van de school. 

➢ Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke klacht 
indienen bij het schoolbestuur t.a.v. 
A.J. van der Worp, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit 
Groen van Prinsterenstraat 94, 9602 VL Hoogezand 

 
In de regel zal vanuit het bestuur een gesprek met u worden aangegaan, om te bezien hoe uw klacht 
opgelost kan worden. Bent u tevreden dan is daarmee het voorval afgehandeld. 
 
Bent u niet tevreden en is het probleem niet volgens bovenstaande route op te lossen, verwijst de 
bestuurder u naar de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dan kunt u alsnog 
een officiële klacht indienen. U kunt ook direct naar de LKC met uw klacht. 
 
Op onze school zijn twee contactpersonen aanwezig die u altijd kunnen helpen bovenstaande 
procedure te doorlopen. De contactpersonen op onze school zijn Yvonne Weening (vakspecialist SEL, 
groepsleerkracht groep 7) en Rob Smit (zorgcoördinator).   
 
Uw klacht kan ook ernstige en/ of zeer gevoelige situaties betreffen die niet volgens bovenstaande 
route zijn op te lossen. In dat geval adviseren we u om contact op te nemen met de contactpersoon 
van de school of met de vertrouwenspersoon.  
 

• De contactpersoon informeert u over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt en zal u 
doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. 

• De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. 

• Zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon u begeleiden bij het indienen van de klacht als u 
daarom verzoekt. 

• De vertrouwenspersoon informeert u zo nodig over instanties of instellingen die behulpzaam 
kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt u op 
uw verzoek bij het leggen van contact. 

• De vertrouwenspersoon staat u bij tot en met de afronding van de klacht. 
 
Stichting Ultiem maakt via CEDIN gebruik van een externe vertrouwenspersoon: 
T. Feersma, Schoolmaatschappelijk werker/ Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen & 
Integriteit (gecertificeerd en geregistreerd LVV).  
Lavendelheide 21 
9202 PD Drachten 
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7.6 Ouderportaal  
We maken gebruik van Social Schools, een digitaal ouderportaal, om de communicatie en 
samenwerking tussen school en thuis te bevorderen. Wanneer uw kind bij ons op school start ontvangt 
u z.s.m. uw persoonlijke inloggegevens. Het is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app 
voor scholen en ouders. Zo kan de leerkracht een bericht aan alle ouders van de groep sturen, 
bijvoorbeeld om een activiteit onder de aandacht te brengen. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk en 
kunnen ouders zich via de app inschrijven voor de oudercontactmomenten.  Via de app kunnen we 
tevens berichten of activiteiten plaatsen op onze website www.ttsvosholen.nl. 
 

7.7 Nieuwsbrieven 
Door het gebruik van Social Schools is het effect van een nieuwsbrief sterk afgenomen. Toch hebben 
we ook gemerkt dat veel ouders het nog wel prettig vinden om een nieuwsbrief te ontvangen. Alle 
informatie staat nog even weer op 1 A4 en u krijgt, middels de nieuwsbrief, mee wat er schoolbreed 
allemaal speelt. De nieuwsbrief wordt verstuurd via Social Schools.  

 
 
 

 
 

 
  

http://www.ttsvosholen.nl/
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H.8 Samenwerking  
Een goede interne en externe samenwerking is erg belangrijk voor een goede ontwikkeling van onze 
leerlingen. Zo werkt onze school effectief samen met de voorschoolse voorziening, verzorgd door 
kinderopvangorganisatie Kaka. Deze samenwerking is m.n. gericht op de uitwisseling van informatie 
en het realiseren van een doorgaande lijn. Voor de buitenschoolse opvang werken we samen met 
kinderopvangorganisatie Prokino. Beide organisaties zijn gevestigd in het Kindcentrum Vosholen, 
waardoor samenwerking en afstemming nog beter plaats kunnen vinden.  
 
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij tussentijds vertrek). In alle gevallen 
betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool - school; school - voortgezet onderwijs; 
school - andere school). Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken 
we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners.  
 

8.1 Voorschoolse voorziening 
Peuterspeelzaal “De Oogappel” van kinderopvangorganisatie Kaka. Voor meer 
informatie of aanmelding kijkt u op https://kaka.nl/vestiging/pov-de-
oogappel. U kunt ook telefonisch contact opnemen (0521- 700240). 

 
 

8.2 Buitenschoolse opvang (BSO) 
Kinderopvangorganisatie Prokino verzorgt de 
buitenschoolse opvang. 
Op https://www.prokino.nl/nl/web/groningen/bso-

prokino-vosholen/home kunt u meer informatie 
vinden over de verschillende vormen van opvang. U 
kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen: 0514 563535.  

 
 

8.3 Sociaal team  
De sociale teams bestaan uit medewerkers van verschillende hulpverlenende organisaties. Met vragen 
en problemen kunt u altijd terecht bij het Sociaal team. Soms kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat 
wij als school een beroep doen op de expertise binnen het sociaal team. Wanneer wij het sociaal team 
inschakelen voor een leerling of een gezin, gebeurt dit uiteraard altijd met instemming van ouders.  
U kunt als ouder ook zelf een beroep doen op het sociaal team.  
Kijk op www.kwartierzorgenwelzijn.nl/wat-we-doen/sociaal-team/ voor meer informatie. 
 
Sociaal team oost 
Rembrandtlaan 12, 9601XC Hoogezand 
Openingstijden en telfonisch spreekuur van 8.30- 12.30 uur op werkdagen 
Telefoon: 0598 729801 
E-mail: sociaalteamoost@midden-groningen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kaka.nl/vestiging/pov-de-oogappel
https://kaka.nl/vestiging/pov-de-oogappel
https://www.prokino.nl/nl/web/groningen/bso-prokino-vosholen/home
https://www.prokino.nl/nl/web/groningen/bso-prokino-vosholen/home
http://www.kwartierzorgenwelzijn.nl/wat-we-doen/sociaal-team/
mailto:sociaalteamoost@midden-groningen.nl
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8.4 GGD 
Het consultatiebureau is er voor ouders met kinderen tot vier jaar. Daarna zie je 
de GGD vooral op de basisschool. Als uw kind in groep 2 en 7 zit, ontvangt u van 
de GGD een brief over de onderzoeken die in deze groepen plaatsvinden. In deze 
brief wordt u gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid 
en het welzijn van uw kind. Met een persoonlijke code kunt u deze vragenlijst via het serviceportaal 
van GGD Groningen invullen. In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een 
onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. Tijdens dit onderzoek worden de kinderen ook 
gemeten en gewogen. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan 
ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Alle onderzoeken vinden alleen plaats 
als ouders hiervoor toestemming geven. Als tijdens een van de onderzoeken blijkt dat iets niet 
(helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Daarna wordt bekeken of er een vervolgactie moet worden 
uitgezet.  
 
De medewerkers van de GGD hebben ook contact met de leerkrachten over de groei en ontwikkeling 
van de kinderen. Als wij bijzonderheden opmerken bij een kind, kunnen we dit aan de GGD doorgeven. 
Uiteraard bespreken we onze signalen of zorgen altijd eerst met de ouders en vragen we om 
toestemming om deze signalen of zorgen te bespreken.  
 

8.5 Leerplicht en buitengewoon verlof 
Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige 
leerplicht. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden en 
stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.  
Uw zoon/ dochter mag naar school wanneer het 4 jaar is. Ondanks heet feit dat uw kind dan nog niet 
leerplichtig is, raden wij een regelmatig schoolbezoek, omwille van een goede ontwikkeling zeer aan. 
Wanneer u kind 4 jaar is en naar school gaat moet u afwezigheid melden aan school.  
 
U mag bijzonder verlof voor uw kind aanvragen. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld: 

- Verhuizing 
- Huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten 
- Viering van ambtsjubileum van vader of moeder 
- Religieuze feestdag 
- Indien u, vanwege uw beroep, niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan 

 
In de eerste twee weken van het schooljaar mag u voor uw leerplichtige kind geen verlof aanvragen.  
Verlof vraagt u aan bij de directeur. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt. Op onze 
website www.ttsvosholen.nl kunt u het formulier downloaden dat noodzakelijk is voor de aanvraag 
van verlof <10 dagen. Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Neem daarvoor contact op met de gemeente (BWRI) via 0598- 
373700. 

 

8.6 Meedoenfonds 
Met ingang van 2019 heeft de gemeente Midden-Groningen een nieuwe regeling voor minima: het 
Meedoen Fonds. Deze regeling is er voor iedereen die tot 125% van het sociale minimum aan 
inkomsten heeft. Met het Meedoen Fonds wil de gemeente Midden-Groningen het mogelijk maken 
dat iedereen kan meedoen. Zonder gedoe van formulieren invullen of bonnetjes bewaren. Daarom is 
de gemeente Midden-Groningen gestart met: de Meedoen webwinkel. Voor meer informatie kijk op: 
www.meedoenmiddengroningen.nl 
De Theo Thijssenschool heeft zich ook aangemeld en wanneer u in aanmerking komt voor deze 
regeling, kunt u bv. het schoolreisje of het schoolfonds van uw kind(eren) via het Meedoen Fonds 
betalen. 

http://www.ttsvosholen.nl/
http://www.meedoenmiddengroningen.nl/
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Voor wie is de Meedoen webwinkel? 

• Voor iedereen die tot 125% van het sociale minimum aan inkomsten heeft. 

• U kunt een aanvraag doen als u 18 jaar of ouder bent. 

• Heeft u kinderen? U kunt ook uw kinderen inschrijven. 

• De actuele inkomenstabel vindt u op de site van de webwinkel. 

• Meer informatie vindt u ook op deze website.  

• Aanmelden? Ga naar de website van www.meedoenmiddengroningen.nl 
 

http://www.meedoenmiddengroningen.nl/

