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Aan de ouders en belangstellenden, 

 

Deze schoolgids geeft een beeld van onze school. U staat wellicht op het punt om uw 

kind bij ons op school in te schrijven of uw kinderen gaan al enkele jaren hier naar 

school. In beide situaties willen wij u zo goed mogelijk informeren.  

 

Acht jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. 

Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom is de keuze van een basisschool 

een belangrijk moment. U bent van harte uitgenodigd voor een gesprek, waarin uw 

vragen en opmerkingen kunnen worden besproken. 

 

Scholen verschillen en dat maakt het kiezen soms moeilijk. Ze verschillen in hun visie op 

de ontwikkeling van kinderen en in werkwijze, organisatie, resultaten en sfeer. Deze gids 

helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool. 

De gids informeert over de doelstellingen van de school, de organisatie van het onderwijs 

en de begeleiding van de leerlingen. Ook de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is in 

de schoolgids beschreven. De inhoud van de gids is voortdurend aan verandering en 

aanpassing onderhevig. Naast deze algemene gids, verschijnt er een kleinere uitgave 

met daarin specifieke informatie over het schooljaar 2016-2017. Deze kleine editie (ABC-

tje) wordt ieder jaar aan ieder gezin uitgereikt. Deze uitgebreide gids is op aanvraag of 

via de site te verkrijgen. 

 

Ook na uw keuze is goede informatie over de school een belangrijke doelstelling! 

 

Directie, team en ouders hebben een bijdrage geleverd aan deze gids.  

 

Wij hopen dat u onze schoolgids met interesse zult lezen. 

Reacties stellen wij op prijs. 

 

 

Directie, team, medezeggenschapsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.. Daar waar u leest “ouders” bedoelen we uiteraard ook “ouder” of “verzorger(s)”.Dat 

geldt ook voor het lezen “hij”, waarbij eveneens “zij” wordt bedoeld. 
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1. obsSprinkels 

 

1.1 De geschiedenis van de school 

Op 1 november 1929 werd de “Zuiderschool” geopend, als 

derde lagere school in Meppel. De juiste benaming van de 

school was toen overigens “School C”. Het gebouw aan de 

Prinses Marijkestraat ging in 1975 over van de Gemeente 

Meppel naar de Rijksoverheid. Vanaf dit tijdstip werd het 

gebouw gebruikt door de toenmalige 

Rijksscholengemeenschap. Op 1 augustus 1975 startte de 

nieuwe “Zuiderschool” in de toen nieuwe wijk 

Koedijkslanden. Het gebouw aan de A. van Ostadestraat 

kende een kleuter- en een lagere school afdeling. De 

leerlingen van de lagere school waren afkomstig van het 

gebouw aan de Prinses Marijkestraat. De kleuters kwamen 

van de openbare kleuterschool “’t Waterhoentje”.  

In 1969 werd aan de Gerard Doustraat de obs 

Koedijkslanden als eerste openbare school in de  toen nieuwe 

wijk Koedijkslanden gebouwd. De naastgelegen kleuterschool 

is in 1985 geïntegreerd. 

 
 

 

 

 

Vanaf 2004 zijn er besprekingen met verschillende partners 

om een brede school te stichten in de wijk Koedijkslanden. 

Toen is ook de intensieve samenwerking tussen de 

obsSprinkels, voorheen Zuiderbasisschool, en de 

Koedijkslandenschool gestart. Deze samenwerking heeft tot 

doel om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te vergroten 

en de leerlingen uit de wijk Berggierslanden een goede plek 

in het openbaar onderwijs te bieden.  

 

In november 2007 is door de gemeenteraad van Meppel 

besloten dat er een nieuw gebouw komt voor de drie 

basisscholen in de wijk Koedijkslanden. In 2012 is de brede 

school, met de naam Het Palet, in dit gebouw gerealiseerd, 

waarin naast de openbare school, cbs het Kompas, het 

Centrum Jeugd en Gezin, de Kinderopvang Partou en 

Stichting Welzijn Meppel en Westerveld een vaste plek 

krijgen. 

 

In 2008 is er op initiatief van het schoolbestuur van Promes, 

een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het samengaan 

en fusie van de twee openbare scholen in de wijk in één 
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gebouw in 2012. Ouders en de Medezeggenschapsraden zijn 

betrokken geweest bij het onderzoek en het opstellen van de 

plannen en hebben hun vragen kunnen stellen en inbreng 

gehad. Het bestuur van Stichting Promes heeft in mei 2009 

besloten om de Koedijkslandenschool en Zuiderschool te 

fuseren per 1 augustus 2012. 

 

1.2 De ligging van de school 

Het schoolgebouw MFK Het Palet staat aan de Zuiderlaan, 

naast de inmiddels geïntegreerde sporthal. De leerlingen zijn 

voornamelijk afkomstig uit de wijken Koedijkslanden, 

Berggierslanden en centrum.   

 

1.3 De inrichting van de school 

De school beschikt over een inrichting die aan de eisen van 

het huidige primair onderwijs voldoet. Om de kinderen in alle 

rust de school te laten betreden, wordt gebruik gemaakt van 

een groot aantal ingangen. De ingangen voor de kinderen 

zijn aan de schoolpleinkant gesitueerd, zo wordt ervoor 

gezorgd dat de leerlingen veilig naar binnen en naar buiten 

gaan. De hoofdingang van het gebouw is aan de Zuiderlaan.  

In het gebouw zijn 4 speellokalen voor de jongste leerlingen 

beschikbaar, waarin door hen gegymd kan worden. Ook de 

sporthal van de wijk is in het gebouw geïntegreerd en biedt 

de mogelijkheid voor de kinderen van groep 3 t/m 8 om te 

gymmen. 

Het gebouw beschikt daarnaast over een groot aantal lokalen 

voor gemeenschappelijk gebruik, te weten een mediatheek, 

een centrale hal en de reeds genoemde speellokalen. 

 

1.4 De identiteit van de school. 

Op onze openbare scholen is iedereen - ongeacht zijn of haar 

achtergrond -  welkom. De openbare school is daarmee bij 

uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel 

aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee wil 

de school een fundament leggen voor een samenleving 

waarin burgers met elkaar optrekken en zich gewaardeerd 

voelen en betrokken zijn. 

 

Wederzijds respect vormt een van de sleutels voor het 

leggen van dit fundament. Daadwerkelijke ontmoeting tussen 

mensen komt alleen tot stand waar dat respect voluit 

aanwezig is. Vanuit dat besef respecteert de openbare school 

de levensbeschouwing en godsdienstige overtuiging van allen 

die een plaats hebben in de school of zich bij de school 

betrokken voelen. 

 

In de openbare school gaat het niet alleen om een 

respectvolle  houding tegenover,  maar ook om actieve 

aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, 

godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De 

school brengt daarmee leerlingen op een actieve manier in 

aanraking en daagt leerlingen uit te leren omgaan met deze 

verschillen. Uiteindelijk gaat het hierbij om leerlingen te leren 

respecteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan 

voor verscheidene waarden. 
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De openbare school biedt ook ruimte - als ouders dat op prijs 

stellen - om specifiek onderwijs te verzorgen over een 

bepaalde levensbeschouwing of godsdienst. 

 

De openbare school is bij uitstek de school van en voor de 

samenleving. Wij hechten grote waarde aan openheid, elkaar 

kennen en gekend worden en daarmee aan participatie van 

betrokkenen. Betrokkenen zijn uiteraard leerlingen, ouders 

en personeelsleden, maar ook de maatschappelijke omgeving 

van de school doet er toe. Tegenover deze omgeving wil de 

school zich graag verantwoorden en hierin aangeven hoe en 

de mate waarin de school haar doelstellingen realiseert. 

 

De openbare school is niet alleen een school waar iedere 

leerling welkom is, maar ook de school waar in principe 

iedereen benoembaar is om les te geven of andere taken te 

vervullen, ongeacht  levensbeschouwing, godsdienst, 

politieke gezindheid of seksuele geaardheid. Ook op deze 

manier wil de school een voorbeeldfunctie zijn voor haar 

leerlingen en ouders dat verschillen tussen mensen  er 

mogen zijn en kenmerk zijn van de samenleving waarin zij 

opgroeien. 

 

Onderwijs in humanistische vorming of christelijke 

godsdienst. 

De oudere leerlingen kunnen als de ouders dat wensen, in de 

groepen 7 en 8 apart Protestants Christelijk 

godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs 

krijgen. (meer informatie www.gvoenhvo.nl).  

 

1.5 Stichting Promes 

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes gevormd. Zij is het 

bevoegde gezag van de school. Dat geldt eveneens voor de 

andere openbare basisscholen in Meppel en Staphorst. 

Daarnaast behoren ook de Mackayschool, (School voor zeer 

moeilijk lerenden) en de Reestoeverschool (Speciaal Basis 

Onderwijs) tot de Stichting. 

 

 
 

In de missie geven we een antwoord op de vraag wat wij als 

Stichting Promes willen betekenen voor de kinderen in 

Meppel en Staphorst die onze scholen bezoeken. 

http://www.gvoenhvo.nl/
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Stichting Promes wil onze kinderen voorbereiden op een 

toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze 

scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat de kinderen de 

kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en 

taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de 

maatschappij zullen laten zijn. 

 

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst! 

 

1.6 Waarden en identiteit. 

De waarden die wij hebben beschreven zijn de leidraad voor 

het gedrag van alle mensen en kinderen die binnen onze 

stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe 

we door anderen herkend willen worden. 

De volgende waarden worden omschreven om onze kinderen 

een boeiende toekomst te kunnen geven: 

 

 
Stichting Promes is voortdurend in ontwikkeling, vakkundig 

en richt de blik naar buiten. 

 

Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor een 

ieder, loyaliteit, vertrouwen en een open communicatie. 

 

We zijn trots op onze ambitieuze stichting, geven positieve 

energie, hanteren zelfreflectie, laten passie en plezier in 

werken zien, tonen voorbeeldgedrag, hebben aandacht voor 

elkaar en vieren successen.  

 

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de openbare identiteit 

na, ons onderwijs is van en voor de samenleving. 
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Visie Promes 

 

Vakkundigheid 

 

In 2015 heeft 

Stichting Promes 

zich ontwikkeld tot 

een lerende 

organisatie. Er 

wordt gewerkt aan 

persoonlijk 

meesterschap in 

een leven lang 

leren met ambitie 

voor het individu en 

de collectiviteit, 

invoeren van 

boeiend onderwijs 

voor de kinderen 

waarin de 

opbrengsten hoog 

zullen zijn en de 

competenties van 

leerkrachten 

worden vergroot. 

De meervoudige 

intelligentietheorie 

en het ontwikkelen 

van intelligent 

gedrag staat hierin 

centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativiteit/inven

tiviteit 

 

De komende vier 

jaar worden de 

talenten van 

kinderen en 

medewerkers 

binnen Stichting 

Promes benut, 

tevens zullen nog 

niet benutte 

aanwezige talenten 

ontwikkeld worden. 

Binnen de stichting 

en de scholen 

werken we 

oplossingsgericht, 

staat de 

meervoudige 

intelligentietheorie 

van Gardner 

centraal, 

gecombineerd met 

de denkgewoonten 

van Costa. 

Intelligentie is geen 

vaststaand gegeven 

maar een afgeleide 

van ervaring en 

begeleiding. 

Gedurende de 

schoolloopbaan kan 

het intellectueel 

functioneren 

verbeterd worden. 

Er zijn vele 

manieren om slim 

te zijn. Stichting 

Promes wil in het 

onderwijs 

aansluiten bij de 

sterke intelligenties 

van kinderen om de 

andere te kunnen 

stimuleren. 

Samenwerken 

 

In 2015 zijn 

samenwerkingsrelat

ies ontstaan om 

onze missie en visie 

te kunnen 

realiseren. De 

samenwerking 

bevat de kinderen 

in de klas en in de 

school, hun ouders 

in de school en 

binnen de stichting 

en de medewerkers 

binnen Stichting 

Promes. Ook de 

omgeving waarin de 

scholen zich 

bevinden wordt in 

de samenwerking 

betrokken. 

Een intensieve 

samenwerking met 

de peuterspeelzaal 

en de kinderopvang 

wordt nagestreefd 

om de overgang 

van de 

voorschoolse 

periode naar de 

school optimaal te 

laten verlopen.  

Op stichtingsniveau 

is een 

samenwerking 

ontstaan met de 

Pabo Meppel en het 

openbaar 

voortgezet 

onderwijs in Meppel 

om de doorgaande 

lijn te waarborgen.   

 

De visie van Stichting Promes is uitgewerkt in een mindmap 

die op alle scholen terug te vinden is. 
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2. De school-

organisatie 

 

2.1 De structuur 

De school kent een directie bestaande uit twee personen; 

een directeur en adjunct-directeur. Naast genoemde 

personen zijn er personeelsleden die leiding geven aan een 

deel van de organisatie. Binnen school zijn drie afdelingen. 

De groepen 1 en 2 vormen de kleuterbouw, de groepen 3 

t/m 5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8, de 

bovenbouw. Iedere bouw heeft een bouwcoördinator die 

binnen de ‘bouw’ de onderwijskundige en organisatorische 

zaken organiseert en coördineert. De (adjunct-)directeur en 

de bouwcoördinatoren vormen samen het managementteam 

(MT). 

De begeleiding van leerlingen vraagt steeds meer speciale 

kennis. Daarom zijn er binnen school twee Intern Begeleiders 

(IB-ers) die de zorg voor de leerlingen bewaken. Eén voor de 

groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 8. 

Vanwege de opdrachten vanuit het Ministerie van Onderwijs 

en de noodzaak van specialisatie worden er steeds meer 

coördinatoren aangesteld die specifieke kennis hebben van 

een gebied. Met name de zorg voor leerlingen in het kader 

van het Passend Onderwijs, het lees- en taalonderwijs en de 

ICT vragen de aandacht. 

 

 

 

2.2 Wie werken er in de school? 

Er werken op dit moment 40 personeelsleden op de 

obsSprinkels. Niet iedereen heeft dezelfde taak. 

Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de 

directie zijn dagelijks aan het werk om leerlingen te 

begeleiden en de organisatie te laten functioneren. Een deel 

van de personeelsleden werkt parttime. Iedere dag zijn er 

stagiaires die het vak van onderwijsassistent of leerkracht 

hier leren. 

 

2.3 Overleg 

Een plezierig schoolklimaat is voor de leerlingen en 

leerkrachten van groot belang. Samenwerken in een goede 

sfeer staat voorop. Voor het personeel betekent dit dat zij 

waarde hecht aan het ‘teamgevoel’. Een ontspannen, open 

en professionele sfeer is een permanent streven. Daarin 

spelen gezamenlijke activiteiten een belangrijke rol. 

Periodiek organiseert de directeur teamactiviteiten. Het 
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gehele team is bijna nooit volledig bij elkaar dus er moeten 

speciale momenten gecreëerd worden. Daar zijn onder 

andere de gezamenlijke studiedagen voor. 

Regelmatig zijn er team- en bouwvergaderingen om 

onderwijsinhoudelijke, personele en organisatorische zaken 

te regelen. Voor de onderlinge communicatie is er een 

interne memo waarin directie en leerkrachten wekelijks 

mededelingen doen over de activiteiten die zij of hun groep 

ondernemen.  

 

2.4 Vervanging van afwezige leerkrachten 

Kinderen vinden ‘vaste’ gezichten voor de groep belangrijk. 

Wij zien het als taak om zo min mogelijk verschillende 

mensen in een groep te laten werken. Bij afwezigheid van 

leerkrachten wegens ziekte, verlof of studiebijeenkomsten 

werken wij zo mogelijk met personeelsleden binnen school, 

die hun parttime taak uitbreiden.  

Binnen Promes is een vervangersbeleid opgezet dat zorgt 

voor goede vervangers, die vanuit Promes begeleid worden. 

Ook vanuit deze vervangerspool trachten wij zoveel mogelijk 

bekende gezichten voor de groep te krijgen. Indien er een 

vervanger wordt ingezet, maken we dit zo snel mogelijk 

bekend per mail, via onze leerlingenadministratie. Dit zal in 

de praktijk in de loop van de ochtend zijn. 

 

2.5 Stagebegeleiding. 

2.5.1 Pabostudenten 

Naast de taak van groepsleerkracht en het uitvoeren van een 

aantal gedelegeerde taken hebben de leerkrachten de taak 

als stagebegeleider. Al jaren is de obsSprinkels, een 

oefenschool voor toekomstige leraren van het 

basisonderwijs. De school fungeert ook als opleidingsschool 

voor PABO studenten. Wij zien de stagebegeleiding niet 

alleen als dienstverlening aan de PABO. Als oefenschool 

houden wij op deze manier contact met de “kweekvijver” en 

blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

binnen het primair onderwijs.  

In eerste instantie begeleiden wij studenten van de Stenden 

hogeschool, Pabo Meppel.  

 

2.5.2 Stage van onderwijs ondersteunend personeel. 

De obsSprinkels, biedt aan studenten van het “Drenthe 

College”, het Alfa College in Hoogeveen, MBO Landstede, 

Terra College, Mackayschool en het Deltion College in Zwolle 

een stageplek. Deze studenten volgen de opleiding Sociaal- 

Pedagogisch Werk (SPW) en doen hier op school ervaring op 

als onderwijsassistent. Deze taak zal in de toekomst een 

steeds grotere plaats innemen in het basisonderwijs, dus het 

is goed jonge mensen hiervoor op te leiden.  

Leerlingen van openbare scholengemeenschap Stad en Esch 

in Meppel, veelal oud-leerlingen van onze school, vragen 

regelmatig een plaats voor hun maatschappelijke stage. Ook 

aan dit verzoek voldoen wij graag omdat wij jonge mensen 

willen interesseren voor het mooie vak van leerkracht of 

ondersteuner. 

Incidenteel zijn er studenten van de ALO (academie 

lichamelijke opvoeding) die bij de vakleerkracht gymnastiek 

stage lopen. 
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3. Uitgangspunten 

van 

obsSprinkels 

 

3.1 Een veilige plaats voor ieder kind. 

obsSprinkels, is een school die kinderen veiligheid en 

geborgenheid biedt. Dit is de basis voor een plezierige en 

succesvolle ontwikkeling. Omdat ieder kind recht heeft op 

een persoonlijke benadering, creëren wij een open en 

uitnodigende sfeer in de school.  

Wij hechten aan het respecteren en uitdragen van waarden 

en normen in een sfeer van orde, rust en veiligheid, in een 

gestructureerde omgeving. 

In een maatschappij, waarin normvervaging, 

onverdraagzaamheid en vervuiling op verschillende gebieden 

toenemen, vinden wij dit een belangrijke taak. Uitgangspunt 

is het kweken van wederzijds begrip en respect. Voor de 

medeleerling, de leerkracht, de ouders, maar ook voor de 

omgeving.  

obsSprinkels, speelt in op de eigenheid van ieder kind wat 

betreft kennis én sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij het 

vergroten van de kennis wordt in het onderwijs gelet op de 

kwaliteiten van elk kind afzonderlijk. Het ontwikkelen van 

zelfstandig denken en handelen vormt daarbij een 

uitgangspunt. Daarnaast wordt bijgebracht dat je als kind 

niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen werk, maar 

ook voor jouw aandeel aan de sfeer in de groep.  

Door samenwerking leren kinderen van elkaar, in praktische 

en emotionele zin. Kinderen wordt geleerd kritisch te zijn bij 

het maken van keuzes en tegelijkertijd elkaar te helpen, 

samen iets op te bouwen.   

 

 
 

3.2 Groepsindeling. 

We werken op school met 6 kleutergroepen. We kennen 

homo- en heterogene groepen. De instroom van nieuwe 

kinderen worden over 3 groepen 1 verdeeld.  

Wij kiezen vanaf groep 3 voor het systeem van jaargroepen; 

leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten in een groep. 

Wij doen dat omdat het volgen van onderwijs met behulp van 

methoden door kinderen van eenzelfde leeftijdsgroep 

voordelen heeft zoals:  

 Zwakke, sterke en gemiddelde leerlingen zitten bij elkaar 

en leren zeker ook van elkaar (oplossingsmethoden, 

kennis, woordenschat). 
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 Leervragen van kinderen van dezelfde leeftijd komen 

vaak overeen.  

 Sociaal-emotioneel zijn er vaak dezelfde behoeften. 

Contactueel zitten deze kinderen, ondanks hun 

verschillen in leerstijl en leermogelijkheden, ongeveer in 

dezelfde fase. 

Daar kan de leerkracht goed op in spelen. 

 

3.3 Prettig en veilig klimaat, in en om de school. 

Het personeel wil in een prettig klimaat werken vanuit een 

gezamenlijke visie op het onderwijs. Dat houdt onder meer in 

dat men elkaar waardeert, respecteert en helpt en ieders 

deskundigheid zo goed mogelijk gebruikt. Men staat open 

voor elkaar en men is bereid tot onderling overleg over 

leerlingen, het vak en scholing in kennis en vaardigheid. Dat 

is treffend op deze school. 

Bij dit open klimaat past ook intensieve samenwerking met 

ouders. Ouders en school zijn immers samen aan het werk 

om het kind de goede ontwikkeling te bieden. 

De school kent de volgende algemene doelstellingen en 

uitgangspunten: 

 Ieder mens is uniek; alle mensen zijn verschillend; 

alle mensen zijn gelijkwaardig; ieder mens is 

medeverantwoordelijk voor de samenleving; 

 de kinderen doorlopen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces. Dit betekent dat de school 

rekening houdt met verschillen tussen leerlingen en 

dat zittenblijven zoveel mogelijk voorkomen wordt 

 Binnen het onderwijs wordt er van uitgegaan dat de 

kinderen opgroeien in een samenleving waarin 

meerdere culturen bestaan. De school stimuleert de 

kinderen in het onderkennen, erkennen en waarderen 

van cultuurverschillen. 

 Het onderwijs richt zich op het stimuleren, 

ondersteunen en leiden van leerlingen  in: 

o hun emotionele ontwikkeling (omgaan met 

gevoelens) 

o het verwerven van culturele vaardigheden 

zoals lezen, schrijven, rekenen en taal 

o het verwerven van kennis 

o hun ontwikkeling van verstandelijke vermogens 

o het verwerven van sociale vaardigheden 

(omgaan met anderen) 

o hun creatieve ontwikkeling 

o het verwerven van lichamelijke vaardigheden 

(bewegingsonderwijs) 

o hun zintuiglijke ontwikkeling (vooral bij jongere 

leerlingen) 

o het zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken, 

met eigen verantwoordelijkheid voor het 

leerproces 

Wij leggen een stevige basis voor het succesvol vervolgen 

van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Daarbij 

houden wij rekening met het instapniveau van de 

verschillende vormen van voortgezet onderwijs. 

Wij willen ook bijdragen aan de opvoeding van de leerlingen 

tot verantwoordelijke, zelfstandige, mondige, hulpvaardige 

en solidaire mensen. Vandaar dat er binnen school afspraken 
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zijn om dit te bereiken. Deze afspraken worden regelmatig 

onder de aandacht gebracht en besproken. 

 

3.4 Boeiend onderwijs 

In onze school staan drie pijlers centraal: sociaal-emotionele 

ontwikkeling, cognitie en creativiteit. We streven naar het in 

balans zijn ervan. Deze balans willen bereiken door BOEIEND 

ONDERWIJS te geven aan élk kind. Wat belangrijk voor ons 

is in Boeiend onderwijs vindt u in de mindmap (klik op de 

illustratie voor een vergroting). 

 

Een korte omschrijving voor wat Boeiend onderwijs voor ons 

betekent… 

 

 
 

Betekenisvol  

School en omgeving zijn niet los te koppelen, kinderen leren 

van het leven. Er wordt in school niet alleen geleerd uit 

boeken of met computers, maar kinderen dienen kennis te 

maken met échte materialen binnen of buiten school. De 

doelstelling waarom we iets leren dient helder te zijn. Er 

dient aangesloten te worden bij de belevingswereld van 

kinderen.  

 

Ontwikkelen van alle intelligenties 

Bij meervoudige intelligenties wordt er vanuit gegaan dat elk 

mens zijn/haar intelligentie in te delen is naar 8 gebieden. 

Alle 8 gebieden dienen geprikkeld en gestimuleerd te 

worden. Niet alleen waar je goed in bent, maar zeker ook 

niet alleen wat het minst ontwikkeld is.  

 

Veilige omgeving 

Een veilige omgeving in onontbeerlijk om tot leren te 

komen… er moet een cultuur gecreëerd worden waar 'fouten 

maken mag', er goede relaties worden opgebouwd en er een 

basis van vertrouwen is.  

 

Denkgewoonten / intelligent gedrag 

Er dient gewerkt te worden aan denkgewoonten en intelligent 

gedrag: het denken dient van kwaliteit te zijn, er dient 
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sprake te zijn van open communicatie, er dient ruimte te zijn 

voor het bespreken en omgaan met gevoelens en het 

aanleren van belangrijke attitudes.  

 

Samenhang  

Er dient binnen school duidelijk te worden dat een school 

werkt als een systeem. Dat zaken niet los te koppelen zijn 

van elkaar. Medewerkers van school dienen zich te richten op 

het denken in systemen (hierbij gebruik makend van 

middelen als grafieken, cirkels en lussen), samenhangen te 

zien en veelvuldig te brainstormen.  

 

Samenwerken  

Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de 

huidige samenleving. Kinderen dienen in de mogelijkheid te 

worden gebracht om in wisselende groepen te werken en de 

principes van coöperatief leren aangeleerd te krijgen. Hierbij 

belangrijk dat coöperatief leren geen methode is, maar een 

manier om in een les het lesdoel effectiever te bereiken.  

 

Oefenen van hersenen 

Het is belangrijk dat hersenen geoefend worden… indien 

hersenen niet veelvuldig gebruik worden, zullen hersenen 

zich ook minder goed ontwikkelen. Daarom dient er aandacht 

te zijn voor: het ontwikkelen van denken, het klimaat voor 

denken, het geven van lessen waarin denken centraal staat 

en ook lessen óver denken. 

 

3.5 Leerstofaanbod 

In een groep vormen minimumdoelen de basis van het 

leerstofaanbod. Binnen een weektaak wordt het 

leerstofaanbod gepland en uitgevoerd.  

Bij het bereiken van deze doelen heeft het ene kind meer 

begeleide instructie nodig dan het andere. De leerkracht 

houdt hier rekening mee en geeft kinderen de vrijheid te 

ontdekken en zelf verder te gaan met het werk, binnen de 

opdrachten van die dag of week. Er is differentiatie binnen de 

groep maar deze is niet onbeperkt, er wordt binnen een 

jaargroep met vijf niveaus gewerkt. Als de leerlingen 

zelfstandig werken, heeft de leerkracht tijd voor begeleiding 

en voor individuele en/of groepsgerichte aandacht.  

Voor de leerkracht betekent het bovenstaande, dat zij/hij de 

onderdelen van de didactische analyse nauwlettend in de 

gaten houdt; welke doelen streef ik na, waar kan ik 

beginnen, welke didactische werkvorm kies ik, welke leerstof 

en welke hulpmiddelen gebruik ik en hoe evalueer ik de 

vorderingen. De leerkracht geeft effectief instructie; kort en 

bondig. 

 

3.6 Accenten binnen het onderwijs van de 

obsSprinkels 

In de eerste jaren van de basisschool wordt de basis gelegd 

voor een succesvolle schoolloopbaan. Eerste randvoorwaarde 

is dat een kind zich veilig en plezierig voelt in de school. Dit 

betekent dat we in de opvang en werkwijze kinderen een 

vertrouwd gevoel willen geven. Daarin past rust, orde en 

regelmaat, met vrijheid in gebondenheid.  
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Het toepassen van regels en het nakomen van afspraken is 

daarbij essentieel.  

In de groepen 1 en 2 vinden wij dat het opdoen van 

ervaringen en het ontdekkend leren, het leren door spelend 

en handelend om te gaan met de ruimte en het materiaal 

belangrijk is. Daarbij gaat het zowel om de zintuiglijke 

ontwikkeling (luisteren, zien, waarnemen, onderscheiden), de 

motorische ontwikkeling (bewegen, knippen, tekenen en 

schrijven) als de sociaal emotionele ontwikkeling 

(zelfstandigheid, zelfredzaamheid, samenwerking, 

weerbaarheid). Alle ontwikkelingsaspecten worden betrokken 

bij het opdoen en verwerken van ervaringen. 

 

3.7 Differentiatie, onderwijs op maat. 

Op school proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden 

met de verschillen tussen kinderen. Binnen onze school 

bieden wij een vijftal niveaus aan, welke in een dag-/ 

weektaak aan de kinderen aangeboden worden. Deze 

werkwijze geeft de leerkracht de mogelijkheid om de 

leerlingen, na de start met een onderwijsaanbod op maat te 

geven. De school heeft zo binnen de groep een systeem van 

begeleiding voor leerlingen die vanuit hun gedrag en/of 

leerprestaties aparte aandacht nodig hebben. Dat kan zowel 

gaan om leerlingen met een leerachterstand als om 

leerlingen met een speciale begaafdheid.  

Kinderen kunnen goed zelfstandig werken, waardoor de 

leerkracht tijd kan maken voor groepjes en individuele 

leerlingen, die begeleiding vragen. Kinderen leren ook van en 

met elkaar. Interactie tussen leerlingen en samenwerking 

zijn hierbij belangrijk. Coöperatief leren (zie hieronder) is een 

middel om effectief samen te werken. 

De leerkracht geeft altijd effectieve instructie en begeleidt de 

leerlingen per groep of individueel en heeft door goed 

klassenmanagement de tijd en ruimte voor de begeleiding 

die leerlingen nodig hebben. 

 

3.8 Zelfstandig werken 

De leerlingen worden steeds tot productief leren, onder eigen 

verantwoordelijkheid, aangemoedigd: Zij moeten zich steeds 

de vraag stellen: Moet ik deze instructie volgen? Wat kan of 

moet ik nu doen? Hoe los ik dit probleem zelfstandig op? Kan 

iemand mij helpen?  

Doelstellingen van dit zelfstandig werken zijn het ontwikkelen 

van taakbesef, het gevoel van zelfverantwoordelijkheid 

(autonomie), het vergroten van het probleemoplossend 

denken, het samenwerken met anderen (relatie) en het 

gevoel van bekwaam zijn om het doel te kunnen bereiken 

(competentie). Voor meer informatie zie hoofdstuk 4. 

 

3.9 Coöperatief leren of samenwerkend leren. 

Goede instructie is wezenlijk voor goed onderwijs maar de 

tijd van: ‘de leerkracht vertelt het en de leerling zit stil te 

luisteren’, is voorbij. Instructie door de leerkracht is hard 

nodig, maar leerlingen kunnen ook veel van elkaar leren. De 

afgelopen jaren is onderzocht hoe wij in iedere groep 

coöperatief leren vorm kunnen geven. Zie hoofdstuk 4 voor 

een uitgebreidere toelichting. 
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3.10 De opvang van leerlingen in de school 

In de aanloop naar de 4e verjaardag van een kind, worden de 

ouders van harte uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek 

aan onze school. Tijdens zo’n bezoek kunnen ouders de sfeer 

proeven, kennismaken met de schoolorganisatie en met 

directeur en personeel van gedachten wisselen over de 

school- en kindvisie.  

Een nieuwe leerling kan voor de vierde verjaardag maximaal 

vijf dagen naar de basisschool. Dan kan het kind wennen aan 

de nieuwe omgeving en kan de overgang van de 

peuterspeelzaal of crèche naar de basisschool zo soepel 

mogelijk verlopen.  

 

 
 

3.11 Zij-instromers, leerlingen die van een andere 

school komen. 

Van kinderen die tussentijds instromen in één van onze 

groepen, winnen we via een oudergesprek en contacten met 

de aanleverende school zoveel mogelijk informatie in. Daarbij 

is er contact met de Intern Begeleider en de groepsleerkracht 

van de aanleverende school. Er moet bij binnenkomst een 

onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd 

worden. Dit gebeurt in het kader van een goede opvang en 

begeleiding van de nieuwe leerling. 

 

3.12 Schoolafspraken 

Het stimuleren van een goede ontwikkeling van kinderen op 

school wordt ook bepaald door het schoolklimaat. Er moet 

plezier zijn in het schoolbezoek, kinderen moeten weten dat 

leren ‘leuk’ is, maar leerlingen moeten zich vooral veilig 

voelen. Een open sfeer moet ruimte bieden voor waardering 

en respect. Tegelijk moet kritiek en correctie mogelijk zijn 

om het gewenste schoolklimaat te behouden en te 

versterken. 

Een aantal schoolafspraken biedt voor het bovengenoemde 

streefbeeld een kader. Wij vinden de volgende afspraken 

belangrijk: 

 Iedereen hoort erbij 

 We luisteren naar elkaar 

 We zijn eerlijk tegen elkaar
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 We zorgen goed voor elkaar 

 We blijven van elkaar af 

 Je ruimt je spullen op 

 We helpen elkaar 

 Geef elkaar de kans om rustig te werken 

 Schelden? Nee, hoor! 

De onderlegger voor het schoolklimaat zijn de 

uitgangspunten van De Vreedzame School. Zie hoofdstuk 

4.14 voor meer informatie. 

 

3.13 Klachtenregeling  

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best 

om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te 

maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die 

de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de 

meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden 

in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 

medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit 

dan kan men beroep doen op de algemeen directeur van de 

Stichting Promes. 

Indien dit alles echter, gelet op de aard van de klacht, niet 

mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid 

heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden basis van 

de “Klachtenregeling van de Stichting Promes”. Deze regeling 

ligt ter inzage op de school. 

 

De Stichting Promes wil uiteraard een goed werkgever zijn 

voor de medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden 

gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. 

Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing 

voor ouders en/of leerlingen maar ook voor de medewerkers 

van de Stichting. 

 

3.14 Schoolcontactpersonen 

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar 

aanleiding van een probleem contact zoeken met de 

schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van 

omgang met het probleem en de klager zonodig bijstaan in 

te zetten stappen. De schoolcontactpersonen worden jaarlijks 

specifiek geschoold voor hun taak. De namen van de 

schoolcontactpersonen vindt u in het ABC-tje. 

 

3.15 Vertrouwenspersonen 

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook 

rechtsreeks richten tot een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een 

contract afgesloten met de IJsselgroep Zwolle.  

De IJsselgroep is een schoolbegeleidingsdienst met veel 

expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. 

Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, 
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pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart 

worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om: conflicten met ouders over 

onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening 

over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij 

leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, 

communicatie, enz.  

De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de 

formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere 

procedure van de klachtenbehandeling. 

Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan 

contact gezocht worden met: 

De heer Melle van der Hoek (06-51268791), 

melle.vanderhoek@ijsselgroep.nl.  

 

3.16 Vertrouwensinspecteur 

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of 

ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of 

medewerkers op een erg onaangename manier worden 

lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt 

voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het 

zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of 

bij het doen van aangifte. 

U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden 

van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het 

gebied van: 

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik  

 lichamelijk geweld  

 grove pesterijen  

 geweld, extremisme, discriminatie, 

onverdraagzaamheid, fundamentalisme en 

radicalisering 

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren 

bereikbaar op telefoonnummer  

0900 – 111 3 111 (lokaal tarief) 

De klachtencommissie 

 

3.17 Schorsing en verwijdering 

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Positief 

gedrag van personeel en leerlingen draagt daar aan bij. Dat 

is één van de redenen waarom er bij ons op school afspraken 

zijn gemaakt in verband met gedragsregels. Toch kan het 

voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag door 

een leerling en/of ouders overschreden worden. Dit kan 

leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit 

zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor 

de leerling en diens ouders. Daarom is een zorgvuldige 

procedure met betrekking tot deze maatregelen afgesproken. 

De schorsing en/of verwijdering gebeurt in overleg met de 

algemeen directeur Promes en de ambtenaar leerplicht van 

de gemeente Meppel. Zo nodig wordt de Rijksinspecteur voor 

het onderwijs geïnformeerd en/of geraadpleegd. 

De procedure maakt deel uit van het directiestatuut en ligt 

ter inzage op school. 

 

3.18 De veilige school 

In het kader van veiligheid op school zijn er van 

overheidswege verschillende protocollen.  

mailto:melle.vanderhoek@ijsselgroep.nl
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Op deze wijze geven we de school een zo veilig mogelijk 

karakter. Voor probleemsituaties is dan nauw overleg met de 

wijkagent en/of extern deskundigen. 

 

3.19 ARBO-beleid 

Binnen Stichting Promes is in het kader voor het ARBO beleid 

vastgesteld. Bij de vaststelling zijn de directeuren en de 

medezeggenschapsraden betrokken. Het beleid is gericht op 

het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het 

welzijn binnen de scholen. Het beleidsplan ligt ter inzage op 

school.  

 

3.20 Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Onze school voldoet aan het wettelijke criterium dat er een 

voldoende aantal bedrijfshulpverleners moet zijn opgeleid. 

Deze bedrijfshulpverleners volgen verplicht de periodieke 

(jaarlijkse) herhalingscursus.  

De opleiding is gericht op: 

 het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

 het beperken en bestrijden van brand; 

 het voorkomen en beperken van ongevallen; 

 het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle 

personen in de school; 

 het alarmeren van en samenwerken met externe 

hulpverleners. 

 

Vanuit Het Palet is een ontruimingsplan opgesteld, waar onze 

school in participeert. Het plan ligt ter inzage op school. 

Onderdeel van het plan vormt het jaarlijks meermalen 

oefenen van een ontruiming van het gebouw onder 

schooltijd. 

Een groot deel van de personeelsleden hebben de training 

“EHBO bij kinderen” gevolgd. 

 

3.21 Medicijnprotocol 

Het kan voorkomen dat uw kind medicatie nodig heeft en dat 

dit door de leerkracht dient te worden verstrekt. Voor 

structurele medicijnvoorziening maken we gebruik van een 

medicijnprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school. 
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3.22 Veiligheid in de gymles 

Op onze school is een protocol van toepassing waarin 

afspraken zijn gemaakt ten aanzien van veiligheid in de 

lessen “bewegingsonderwijs”. Het doel is de veiligheid te 

optimaliseren en adequate (na)zorg te bieden. Onderdeel van 

het protocol is o.a. hoe er binnen de school wordt omgegaan 

met ongevallen. Het protocol ligt ter inzage op school. 

Een specifiek aandachtspunt binnen de lessen 

“bewegingsonderwijs” vormt het gebruik van de 

minitrampoline. Het gebruik van dit toestel vraagt specifieke 

kennis van de leerkracht. Daarom is binnen onze school 

afgesproken dat de minitrampoline slechts gebruikt wordt 

door de vakleerkracht “bewegingsonderwijs”. Dit betekent 

dus dat de groepsleerkrachten die lichamelijke oefening 

geven, geen gebruik maken van de minitrampoline. 

 

3.23 Protocol Schoolzwemmen 

Het bevoegd gezag van Stichting Promes en de exploitant 

van het zwembad  hebben samen afspraken gemaakt over 

het schoolzwemmen, zoals dit wordt vormgegeven door 

Swim2Play. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol 

en beogen de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te 

verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid van de 

leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol is in 

2009 door de GMR vastgesteld en ligt ter inzage op school en 

op de site van Promes. 
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4. De organisatie 

van het 

onderwijs 

 

4.1 Continurooster 

Op obsSprinkels maken we gebruik van het continurooster 

als het gaat om de schooltijden. Dit betekent dat de kinderen 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 

14.00 uur naar school gaan. Op woensdagmiddag is dit van 

8.15 tot 12.00 uur. Alle kinderen nemen een eigen 

lunchpakketje mee, hetgeen met de eigen leerkracht in de 

groep wordt genuttigd. 

Aan het werken met een continurooster zitten een aantal 

voordelen. Er is voor de kinderen meer continuïteit in de 

structuur van de dag. De dag wordt niet onderbroken door 

een lange middagpauze (met wisselende gezichten), maar 

kent een stabiele doorgaande lijn waarin het 

onderwijsleerproces plaatsvindt. Naast enkele 

onderwijskundige argumenten, geeft het de kinderen ook 

meer gelegenheid tot spelen na schooltijd, omdat (in de 

zomer of winter) er meer tijd beschikbaar is. Het stelt het 

kind in staat op een goede manier de dag af te sluiten, 

waardoor het schoolproces op een betere manier kan worden 

doorlopen. 

 

4.2 Verplichte onderwijstijd 

Een leerling dient over 8 jaar minimaal 7520 uur lestijd te 

hebben genoten. De kinderen op obsSprinkels maken 7761 

uur. Daarmee hebben we genoeg speling om ook nog een 

aantal studiedagen in te roosteren.  

 

4.3 De groepsindeling 

Het totaal aantal kinderen van de school bepaalt de 

hoeveelheid beschikbare leerkrachturen (de zogenaamde 

personeelsformatie). De Medezeggenschapsraad stelt 

jaarlijks het formatieplan vast. In dit plan staat de verdeling 

van de uren voor de groepen en de overige taken binnen 

school. Ook de vakanties en studiedagen worden hierin 

genoemd. 

De groepsindeling wordt jaarlijks aan het einde van het 

schooljaar aan de ouders bekend gemaakt. Zo nodig wordt 

hierover toelichting gegeven op een ouderavond. 

 

4.4 De onderbouw. 

De “kleuterjaren” (groepen 1 en 2) zijn een belangrijk 

startpunt voor een succesvolle schoolloopbaan. Eerste 

vereiste is dat een kind zich veilig en plezierig voelt in de 

school.  

Dit betekent dat we in onze opvang en werkwijze de kinderen 

een vertrouwd gevoel willen geven. Dat we ze de ruimte 

geven om een “eigen plekje” te vinden binnen de school. 

Daarin past zowel rust, orde en regelmaat, als vrijheid in 

gebondenheid. In het kader van de voorschoolse educatie 

zorgen we voor een ‘warme overdracht’ vanaf de 

peuterspeelzaal of de BSO. Dit betekent dat we in een 

gesprek de kinderen doorspreken, zodat eventuele 

bijzonderheden worden meegenomen en er een doorgaande 

leerlijn ontstaat. 

 

In de groepen 1 en 2 neemt de sociale- en emotionele 

ontwikkeling (met aspecten als zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfvertrouwen, 
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gemeenschapszin) van het kind een centrale plaats in. De 

stimulering van creativiteit, fantasie en spontaniteit draagt 

met name op dit ontwikkelingsgebied bij aan een positieve 

ontwikkeling van het kind. Het opdoen van (eigen) 

ervaringen, het ontdekkend leren, het leren door spelend en 

handelend om te gaan met de ruimte en het materiaal 

vormen de rode draad in de ontwikkeling van het kind in de 

eerste basisschooljaren.  

De aansluiting bij de persoonlijke belevings- en 

ervaringswereld van iedere kleuter is daarbij het centrale 

uitgangspunt. Vanuit het sociale en emotionele welbevinden 

van kinderen ontstaat zo een goede voedingsbodem voor 

andere ontwikkelingsgebieden zoals zintuiglijke ontwikkeling 

(b.v. luisteren, zien, waarnemen, onderscheiden….enz.), 

motorische ontwikkeling (b.v. bewegen, knippen, tekenen en 

schrijven) en verstandelijke ontwikkeling (het verwerven van 

kennis en vaardigheden). 

Het observeren en registreren van de ontwikkeling van de 

kleuter in al zijn facetten  

vinden wij van groot belang. Dit bevordert de mogelijkheden 

voor een gerichte stimulering, passend bij het 

ontwikkelingsniveau van ieder kind. In groep 2 wordt aan de 

leerlingen die het kunnen het aanvankelijk lezen 

aangeboden. Ook is hier aandacht voor rekenen, en 

schrijven, met name de schrijfhouding wordt goed 

aangeleerd. Kleuters leren lezen in groep 2 als zij daar aan 

toe zijn. In groep 3 wordt het lezen ook gestart en aan het 

eind van groep 3 kunnen alle leerlingen lezen.  

De doelen en activiteiten, noodzakelijk om bovenstaande te 

bereiken, halen we uit de methode ‘Onderbouwd’, welke in 

de school in ingevoerd. 

 

In de groepen 3 en 4 wordt in jaargroepen vanuit de 

beheersing van de basisvaardigheden gewerkt aan het lezen, 

schrijven, en rekenen volgens de gekozen methoden. Er 

wordt, net als in de bovenbouw, in vijf niveaus gewerkt. 

Daarover staat hieronder uitleg. Aan het spelend leren wordt 

ook aandacht besteed. Mede door het coöperatief leren en 

het zelfstandig werken zitten de leerlingen vanzelfsprekend 

niet de hele dag op dezelfde plek. 

 

4.5 De bovenbouw 

Onze school heeft de afgelopen jaren bijna alle methoden 

vernieuwd. Alle methoden gaan uit van de kerndoelen (het 

vereiste kennis- en vaardigheidsniveau voor de verschillende 

leer- en ontwikkelingsgebieden) zoals deze door het 

Ministerie van Onderwijs zijn gesteld. Dit houdt in dat de 

methoden geënt zijn op modern onderwijs met zowel 

opdrachten en verdiepingsstof voor de meer begaafde 

leerling, als remediërende stof (speciale oefenstof om 

leerproblemen te verhelpen) voor de wat zwakkere leerling. 

Deze werkwijze gaat uit van een gezamenlijk (basis-) 

programma voor alle leerlingen. De groepsinstructie vormt 

de start. De mate van beheersing van de basisstof bepaalt 

het vervolg. Dit vervolg is meer individueel gericht. De 

leerling die er verder in zijn ontwikkeling is dan de anderen, 

krijgt opdrachten die een appèl doen op de grotere kennis, 
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vaardigheid en intelligentie met verdiepingsstof die een 

uitdaging geeft.  

Sommige leerlingen krijgen extra oefenstof om het 

beheersingsniveau van de basisleerstof te versterken. Er zijn 

ook leerlingen die onvoldoende aansluiting vinden bij de 

basisstof. Deze krijgen extra oefenstof om de hiaten die er 

zijn weg te nemen. Deze vorm van onderwijs “op maat” 

wordt gevoed door observatie van het kind en de 

diagnostische  toetsen en de Cito-toetsen, die regelmatig 

worden afgenomen. Deze toetsen geven aan of de leerstof 

voldoende wordt beheerst. 

 

4.6 Meer- en hoogbegaafdheid 

Uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen 

succesvol zijn op school. 

Dat betekent dat alle kinderen onderwijs volgen dat bij hen 

past. Daarvoor hebben we het volgende nodig: 

1. Het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit 

2. Er is specialistische en toegankelijke ondersteuning 

voor kinderen die dat nodig hebben. 

3. Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede 

kwaliteit. 

 

Voor de specialistische en toegankelijke ondersteuning zijn 

de kinderen afhankelijk van goed onderwijs. 

Alle kinderen hebben recht op een dergelijke ondersteuning.  

Promes kiest daarom binnen passend onderwijs voor een 

kindgerichte aanpak ook bij  “meerbegaafde” kinderen.  

In de groepssamenstelling en het leerstofaanbod zal rekening 

worden gehouden met kinderen die meer aankunnen; dit 

betekent niet “meer van hetzelfde”, maar zoeken naar 

andere uitdagingen. 

 

Als leerkracht zie je steeds vaker leerlingen die andere 

uitdagingen nodig hebben dan het reguliere programma. 

Belangrijk is om je als leerkracht te verdiepen in de leerling 

wie hij is en wat hij wil en kan.  

Tijdens en voor de onderwijsaanpassingen is overleg met alle 

betrokkenen van groot belang: de IB er/de “plus”leerkracht, 

de leerling zelf en de ouders. 

Op elke school van Promes is de wijze waarop met deze 

groep kinderen wordt omgegaan beschreven. 

Omdat er binnen de scholen van Promes een grote diversiteit 

bestaat, zal dat per school verschillen. 

 

Voor ons betekent dit dat we de kinderen met voor kinderen 

speciaal ontworpen lesmateriaal laten werken (Levelwerk). 

Alien Boersma is één dag in de week beschikbaar om de 

Sigmagroep te begeleiden. 

 

4.7 Zelfstandig werken 

Binnen het jaarklassensysteem krijgt het zelfstandig werken 

veel aandacht. Dit gebeurt vanuit het oogpunt dat in het 

onderwijs steeds meer de nadruk komt te liggen op het 

zelfstandig verwerven van informatie en kennis. De leraar 

wordt steeds meer begeleider die de leerlingen, die 

zelfstandig werken, begeleidt. Wanneer de leerlingen 

zelfstandig met hun werk bezig zijn, heeft de leerkracht de 
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tijd en ruimte om de leerlingen op hun niveau te begeleiden 

en zo nodig extra aandacht te geven. 

Het zelfstandig werken krijgt in alle groepen aandacht, 

waarbij de ochtend vast ‘vertrekpunt’ is. Passend bij de 

ontwikkeling van de leerlingen wordt er gewerkt met een 

dag- of weektaak. Binnen het zelfstandig werken staan 

instructiemomenten gepland. De leerlingen worden getraind 

in het indelen van het gebruik van de tijd en het werk dat te 

doen is. Wij leren hen zoveel mogelijk zelf-probleem 

oplossend-gedrag. Daarnaast stimuleren we een positieve 

samenwerking tussen leerlingen, om ook samen oplossingen 

te vinden. 

In alle groepen wordt met de dagtaak en de weektaak 

gewerkt volgens hetzelfde systeem in de hele school.  

De leerlingen hebben een bepaald deel van de dag tijd om 

zelfstandig te werken. De leerkracht geeft dat aan. Het staat 

ook op de dagplanning. De leerkracht geeft door middel van 

een stoplicht aan dat zij/hij niet gestoord kan worden. De 

leerkracht helpt op dat moment andere leerlingen, 

individueel of in een groepje, loopt het “rondje” of doet 

andere taken. 

Zelfstandig werken is een middel om de klassenmanagement 

te organiseren, het is geen doel op zich. Er blijven naast het 

zelfstandig werken veel gezamenlijke activiteiten over. Ook 

dit is een belangrijke vorm voor onder andere de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen.  

 

4.8 Coöperatief leren of samenwerkend leren. 

Hoe leert een mens? 

 
De afgelopen twee jaar is onderzocht hoe wij een zo hoog 

mogelijk rendement op school kunnen behalen. Een methode 

daarvoor is coöperatief leren.  

Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is 

op samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of 

samenwerkend leren is de noodzaak voor de leerlingen om 

bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te 

werken. De groep wordt ingedeeld in kleine heterogene 

groepen en leerlingen. In deze coöperatieve leergroepen 

moeten zij met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar 

uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderwijsmethode&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samenwerking&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leerstof&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
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zwakke kanten aanvullen. 

De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat 

kinderen niet alleen leren van de interactie met de 

leerkracht, maar zeker ook van de interactie met elkaar. 

Coöperatief leren is niet een geheel nieuwe manier van 

werken maar een aanvulling op het didactische repertoire 

van de leerkracht en de methode. 

Het coöperatief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling 

van de eigen persoonlijkheid en kennis maar juist ook om de 

ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind bezit. 

Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om 

zelf initiatief te nemen, een ander te helpen en problemen 

samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust 

een stapje terug. Het werken aan een gedeelde 

verantwoordelijkheid was voor beide partijen een uitdaging 

maken door constructief en structureel te werken zijn er 

goede resultaten behaald. In iedere groep is coöperatief 

leren een vaste werkvorm.  

 

4.9 Projecten 

Het projectmatig werken is een herkenningspunt in de 

onderbouw. De bekende thema’s als de jaargetijden, 

Sinterklaas, Kerst, Pasen komen aan bod. De thema’s, welke 

worden aangeboden, komen uit de methode ‘Onderbouwd’ en 

sluiten aan bij de peuterspeelzaal. Daarnaast wordt er 

ingespeeld op het actuele aanbod van derden en worden 

eigen keuzes gemaakt. Dan staat b.v. de bakker, het circus, 

“Pinkeltje”, vervoer, de post, het gebit of de baby centraal. 

Vaak in overleg met de partners van de brede school in MFK 

Het Palet. Daarover zijn afspraken gemaakt. 

 

In de overige groepen wordt gebruik gemaakt van de 

themakisten van de Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC), 

de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) of 

Centrum Kunst en Cultuur Cultureel dienstverlener in de 

provincie Drenthe en Scala Meppel. Voor dit laatste zijn 

stimuleringsgelden aanwezig en zijn afspraken gemaakt over 

de besteding hiervan. 

Alle leerlingen doen mee aan het Milieu Op School project 

NME. Dit wordt door het Consulentschap Natuur- en 

Milieueducatie Drenthe georganiseerd. Dan wordt er in alle 

groepen gewerkt rondom hetzelfde thema. Uiteraard 

aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van de 

kinderen. Ook aan de Kinderboekenweek wordt veel 

aandacht besteed. 

Vanuit de leerlingen zijn er, met name in de bovenbouw, 

regelmatig projecten. Deze projecten komen vaak spontaan 

op naar aanleiding van een gebeurtenis in de wereld of een 

actie. 

In de periodieke Info doen de leerkrachten en de leerlingen 

regelmatig verslag van hun projectmatige activiteiten. 

 

4.10 Het leerlingvolgsysteem. 

De obsSprinkels werkt met toetsen van het 

Leerlingvolgsysteem van Cito. Het bestaat uit een 

samenhangend geheel van toetsen, een registratiesysteem 

en aanwijzingen of materiaal voor gerichte hulp aan zwakke 
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leerlingen. Het stelt de leerkracht in staat om systematisch 

van alle leerlingen in de school de leervorderingen over 

langere perioden en over meerdere leerjaren te peilen en 

daar consequenties aan te verbinden. Vragen als: Gaan de 

leerlingen vooruit en zo ja in welke mate, of is er misschien 

sprake van stilstand of zelfs achteruitgang en wat kan men 

er aan doen? Op die manier houdt de school de ontwikkeling 

van iedere leerling bij en kan, indien nodig, tijdig aangepaste 

begeleiding gegeven worden. Oplossingen kunnen daarbij op 

individueel niveau liggen (enkele leerlingen blijven achter of 

lopen voor), op groepsniveau (de groep ontwikkelt zich niet 

gunstig) of op schoolniveau (de leerprestaties op school 

blijven structureel achter bij de verwachtingen). In de regel 

moet er tweemaal per jaar, per leerstof-onderdeel globaal 

vastgesteld worden: 

 of de leerlingen voldoende vooruitgang boeken; 

 of de leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd; 

 welke leerlingen extra hulp nodig hebben; 

 of er aanwijzingen zijn voor verbetering van het 

onderwijsgedrag van de leerkracht; 

 welke onderdelen van het onderwijsprogramma voor 

verbetering in aanmerking komen. 

Met het leerlingvolgsysteem stelt het team vast of de 

ontwikkeling bij de leerlingen en het onderwijs op school 

naar wens verloopt. In de meeste gevallen zal dat overigens 

het geval zijn, een belangrijke constatering, die de toetsing 

zeker rechtvaardigt.  

Wanneer de ontwikkeling niet naar wens verloopt, geeft het 

systeem een signaal waar de problemen gezocht kunnen 

worden. 

 

 
 

Er worden verschillende toetsen afgenomen om de 

vorderingen van de leerlingen te meten. In groep 1 en 2 

wordt de Cito Ordenen en Taal voor Kleuters-toets gebruikt. 

Voor het beredeneerd aanbod wordt gebruik gemaakt van 

‘Onderbouwd’, een systeem wat door middel van de 

aanwezige materialen in de school de leerdoelen aan de orde 

stelt en volgt van de individuele kinderen. 

Vanaf eind groep 3 t/m groep 8 wordt er voor technisch lezen 

de Drie Minuten Toets (DMT) afgenomen. Voor spelling en 

rekenen wordt 2x per jaar de Cito toets afgenomen. In de 
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groepen 6, 7 en 8 maken de leerlingen een maal per jaar de 

wereldoriëntatietoets en de toets voor begrijpend lezen wordt 

in de groepen 3 t/m 8 een maal per jaar afgenomen. De 

toetsresultaten worden met de ouders besproken. 

De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het advies 

van de leerkracht van groep 8 zijn voldoende om tot een 

juiste keuze te komen voor een passende vorm van 

vervolgonderwijs voor iedere leerling. Daarnaast wordt een 

verplichte Eindtoets voor de overgang naar het VO 

afgenomen. 

 

4.11 De leergebieden.  

Binnen ons onderwijs onderscheiden wij de volgende 

leergebieden: 

 Nederlandse taal met aandacht voor o.a. luisteren, 

spreken, lezen, stellen, drama, schrijven en 

taalbeschouwing. (methode: Onderbouwd/Taal Actief 4) 

 Lezen met aandacht voor het technisch leren lezen 

(aanvankelijk lezen), voordracht lezen, begrijpend-, 

studerend- en informatief lezen. Ook het bevorderen van 

leesbeleving (het lezen als bron van plezier en/of 

informatie) speelt een belangrijke rol. (Methodes: Veilig 

Leren Lezen; Nieuwsbegrip XL; Estafette) 

 Schrijven met als doel dat de leerlingen een duidelijk 

leesbaar en goed verzorgd handschrift ontwikkelen. Ook 

het bevorderen van een vlot handschrift valt onder deze 

doelstelling. (methode: Schrijven in de Basisschool) 

 Rekenen/wiskunde vindt plaats in het perspectief van 

praktische toepasbaarheid in het dagelijkse leven. We 

werken aan getalbegrip, hoofdrekenen, tijd- en geld 

rekenen, grafieken en tabellen, breuken en procenten, 

ruimtelijke oriëntatie, bewerkingen, taal-denk relaties, 

meten en wiskunde. (methode: Onderbouwd/Wereld in 

Getallen) 

 Bij Aardrijkskunde gaat het om het ontdekken van de 

wereld. Van dichtbij huis tot het grote wereldbeeld. 

(methode: Argus Clou/Wereldzaken) 

 Heden en verleden spelen een belangrijke rol bij 

geschiedenis. Het gaat om kennis en inzicht in het 

verleden, maar ook om de toepasbaarheid in de wereld 

van (het kind) nu. (methode: Tijdzaken) 

 Natuuronderwijs richt zich op het gedrag en de onderlinge 

relaties van mensen, planten en dieren. Natuur, milieu en 

landschap komen ook uitvoerig aan de orde. Ook het 

bevorderen van gezond gedrag en sociale redzaamheid 

vallen binnen het natuuronderwijs. (methode: 

Natuurzaken) 

 Sociaal – emotionele vorming wordt gegeven aan de hand 

van de nieuwe methode De Vreedzame School. 

(methode: De Vreedzame School) 

 Het verkeersonderwijs richt zich vooral op het bevorderen 

van kennis, inzicht en vaardigheden, zodat kinderen in 

hun (toekomstige) rol als verkeersdeelnemer zich veilig 

en verantwoord gedragen. Het verkeersonderwijs wordt 

in groep 7 “afgesloten” met een theoretisch (schriftelijk) 

en het praktisch verkeersexamen. Dat laatste is op de 

fiets in de stad Meppel. (methode: Klaar Over)
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Engels wordt gegeven in de groepen 1 tot en met 8. Het 

gaat hier vooral om een eerste kennismaking met en zich 

in het Engels kunnen uitdrukken in praktische en 

alledaagse situaties. (methode: Onderbouwd/Take it 

Easy) 

 Aan geestelijke stromingen en maatschappelijke 

verhoudingen wordt gericht aandacht besteed binnen de 

wereldoriënterende vakken en bij gebeurtenissen en 

feestdagen zoals Kerstfeest en Suikerfeest. 

 De creatieve vakken zijn ondergebracht in de methode 

“Moet je doen”. Deze methode behandelt de volgende 

vakken: handvaardigheid, tekenen, drama, dans en 

muziek. De creatieve vakken vinden plaats op vaste 

tijden binnen het reguliere rooster.  

 Het vak lichamelijke opvoeding bestaat voor de groepen 

1 en 2 uit bewegingsoefeningen, die ook in de gymzaal 

(speellokaal) bij de school gegeven worden. De leerlingen 

van groep 3 t/m 8 krijgen twee maal per week 

gymnastiek, waarvan één les van een vakleerkracht. 

(methode: Basislessen Bewegingsonderwijs, nieuwe 

editie). De school doet mee aan Swim2Play, wat betekent 

dat alle groepen in blokken naar zwembad “Hesselingen” 

gaan. Daar gaan ze lopend naar toe. 

 In groep 7 en 8 kunnen de leerlingen kiezen uit de 

facultatieve vakken humanistisch  

vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. Deze vakken 

worden, bij voldoende belangstelling, in wekelijkse lessen 

van ca. 45 minuten gegeven. De godsdienstlessen en de 

humanistische vormingslessen worden gegeven door een 

bevoegde leraar. Het komt voor dat leerlingen geen 

godsdienstonderwijs, dan wel humanistisch 

vormingsonderwijs volgen. De leerlingen krijgen dan door 

de groepsleerkracht wereldoriëntatie aangeboden.  

 

4.12 Gymnastiek en spel; jongste leerlingen 

De kleuters gymmen in de speellokalen en bewegen ook in 

de groepsruimte of de gemeenschapsruimte. Daarnaast 

spelen zij zoveel mogelijk buiten.  

Gymschoenen zijn verplicht in de gymzaal i.v.m. infecties. 

Liefst met klittenband of met een elastieken band over de 

wreef. Gymschoenen blijven in een tas of zak, voorzien van 

de naam op school (géén plastic tas a.u.b.). Deze tas kan 

mee naar huis om de spullen in de was te doen. De kleuters 

gymmen meestal in hun ondergoed.  

 

4.13 Bewegingsonderwijs; groep 3 t/m 8 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week 

gymnastiek, waarvan één les van de vakleerkracht. De 

andere les wordt door de groepsleerkracht gegeven (of een 

vervanger in verband met het al dan niet hebben van de 

bevoegdheid voor het geven van gymnastiek) 

De kinderen dragen goed zittende sportkleding en een korte 

broek. Geen trainingspak of lange broek. Gymkleding 

voorzien van de naam van het kind vergemakkelijkt het 

terugvinden. Gymschoenen zijn wel gewenst, dit in verband 

met voetwratten. Voor alle groepen geldt, dat de 

gymschoenen geen zwarte zolen mogen hebben! 
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4.14 Burgerschap / De Vreedzame School 

Doel van “burgerschap” is leerlingen die kennis, houding en 

sociale vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om goed te 

kunnen functioneren in de samenleving. Binnen de openbare 

scholen in Meppel wordt burgerschap en sociale cohesie 

bevorderd in de dagelijkse praktijk. Het zit ingebakken in het 

handelen en denken van de personeelsleden. Tolerantie, 

respect, normen hanteren, grote hulpvaardigheid en goede 

omgangsvormen zijn uitgangspunten die de basis vormen 

voor het pedagogische klimaat op de scholen.  

Het zijn de uitgangspunten die invulling geven aan 

de identiteit van openbaar onderwijs. De kerndoelen voor 

“burgerschap” zijn geïntegreerd in de diverse vakken zoals 

die op de basisschool worden onderwezen. Ook het aanbod 

binnen het vakgebied geestelijke stromingen en de 

mogelijkheid tot het volgen van godsdienstonderwijs en 

humanistisch vormingsonderwijs leveren een bijdrage aan 

het realiseren van de doelstellingen van “burgerschap”. 

 

De methode die we gebruiken voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling is ‘De Vreedzame School’. 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: 

 op een positieve en zorgzame manier met elkaar om 

te gaan 

 op een democratische manier met elkaar beslissingen 

te nemen 

 constructief conflicten op te lossen 

 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de 

gemeenschap 

 open te staan voor verschillen tussen mensen. 

 

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale 

competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en 

moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende 

en gedragsregulerende werking van uitgaat. 

 

 
 

4.15 Permanente ontwikkeling. 

Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Dit betekent dat de 

school (het personeel) zich steeds weer oriënteert op actuele 

ontwikkelingen en de consequenties daarvan op de 

schoolorganisatie en het onderwijskundig beleid van de 

school. Nieuwe pedagogische inzichten (o.a. de nadruk op 
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het zelfstandig werken en het adequaat inspelen op de 

individuele verschillen tussen leerlingen) krijgt aandacht. Het 

Rijksinspectierapport van april 2015, de afspraken binnen 

Stichting Promes en met name het schoolplan 2015-2018 

zijn leidraad voor de veranderingen/verbeteringen 

De komende jaren zullen we naast evalueren en het 

eventueel bijstellen van bestaand beleid werken aan:  

 Het verbeteren van onderwijsresultaten op het gebied 

van Rekenen en Begrijpend lezen.  

 Het ontwikkelen van onderwijs die voldoet aan de 

kerndoelen voor Techniek 

 Het uitbreiden van het ICT-onderwijs op school. 

 Het verbeteren van de kwaliteitszorg op school. 

Zie voor meer informatie het schoolplan 2015-2018. 

 

4.16 Leer- en/of gedragsproblemen 

Het spreekt vanzelf dat bij leer- en/of gedragsproblemen van 

een leerling de ouders volledig op de hoogte worden 

gehouden van het functioneren van hun kind. Uiteraard 

worden zij ook betrokken bij het kiezen van vervolgstappen 

c.q. oplossingsmethoden. In de eerste instantie neemt de 

leerkracht die bij een leerling problemen constateert, 

maatregelen binnen de eigen groep. Als dit onvoldoende 

verbetering oplevert, wordt in het team naar specifieke 

oplossingen voor de problemen van dit kind gezocht. Er 

wordt door de groepsleerkracht, in samenwerking met de 

Intern Begeleider, een handelingsplan opgesteld waarin de 

mate van begeleiding wordt vastgelegd. Onze school houdt 

daarvoor regelmatig kindbesprekingen. (zie punt 5.2.). 

Heeft ook dit geen succes, dan wordt het 

samenwerkingsverband, zoals in 5.8. omschreven, 

ingeschakeld.  De leerling wordt dan aangemeld bij de 

Permanente Commissie Leerlingenzorg. Een aanmelding gaat 

vergezeld van een onderwijskundig rapport, opgesteld door 

de basisschool en de ouders van de leerling. Daarin wordt 

nauwkeurig omschreven wat er binnen school gedaan is om 

de leerling voldoende kans te geven het reguliere 

basisonderwijs te volgen. Op grond van het onderwijskundig 

rapport bepaalt de commissie of de leerling voor het speciaal 

onderwijs in aanmerking komt . Als de Permanente 

Commissie Leerlingenzorg verwijzing naar het speciaal 

onderwijs noodzakelijk vindt, kan een leerling worden 

aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs.  

In de meeste gevallen is dit de Reestoeverschool, de Speciale 

school voor Basisonderwijs Voor de ouders is er op school 

informatie over de procedure van verwijzing naar het 

speciaal onderwijs.  

 

4.17 Groeps-/leerlingbespreking 

Periodiek wordt een groepsbespreking gewijd aan het 

bespreken van kinderen. Bepaalde punten van kinderen 

worden onder de aandacht gebracht. Hiermee houden de 

teamleden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van deze 

kinderen. Tegelijkertijd wordt er gezamenlijk gezocht naar 

oplossingsstrategieën voor de leer- en/of gedragsproblemen 

van bepaalde kinderen (intervisie). 

In een leerlingbespreking wordt door de leerkracht en de IB-

er gezamenlijk de voortgang van de leerlingen besproken.  



  

 
Schoolgids obsSprinkels – schooljaar 2016-2017 

32 

 

4.18 Interne hulp 

Binnen de school hebben wij twee “Intern Begeleiders”. Zij 

bewaken de “zorg” voor leerlingen. Interne begeleiding richt 

zich op de zorg voor kinderen die vanuit hun gedrag en/of 

leerprestaties extra begeleiding behoeven. Dit kan zowel de 

zwakkere als de betere leerling betreffen. Waar nodig 

ondersteunt de Intern Begeleider de groepsleerkracht. Dit is 

een speciaal programma gericht op één of meerdere 

leergebieden die extra aandacht bij een individuele leerling 

vragen. 

Regelmatige groepsbesprekingen leggen ook de nadruk op de 

zorg voor deze leerlingen.  

De Intern Begeleider geeft leiding aan de 

kind/groepsbespreking. Zij beheert de orthotheek op school. 

Dit is een “verzamelcentrum” van materialen ten behoeve 

van de extra hulp aan kinderen. Ook is zij de 

vertegenwoordiger van de school in het Weer Samen Naar 

School Scholennetwerk van Intern begeleiders waar 

relevante informatie uitgewisseld wordt. 

 

4.19 Aparte ondersteuning en begeleiding.  

Als uit de kindbespreking blijkt dat een kind ondersteuning 

nodig heeft om weer in het “spoor” van de “normale” 

leerontwikkeling te komen, kan het kind in aanmerking 

komen voor extra leerhulp. In een handelingsplan wordt de 

aparte begeleiding beschreven. Dit plan wordt besproken met 

de ouders en vaak ook  

met de leerling. 

 

4.20 Extra hulp buiten school 

Het komt voor dat ouders besluiten hulp voor hun kind 

buiten school te zoeken. Ook binnen schooltijd. Als de extra 

leerhulp, verzorgd door een niet aan de school verbonden 

hulpverlener, binnen schooltijd valt, is de school formeel 

verantwoordelijk.  

Deze verantwoordelijkheid betreft het inhoudelijke 

onderwijsproces (didactisch concept) dat aan het kind wordt 

aangeboden. Daarom toetst de aanvraag aan een aantal bij 

de Stichting Promes afgesproken criteria. De volgende 

uitgangspunten worden bij een aanvraag om extra 

ondersteuning onder schooltijd gehanteerd: 

 De extra leerhulp moet gericht zijn op het weer in gang 

zetten van een gestagneerde motorische-, cognitieve- of 

sociaal emotionele ontwikkeling of indien mogelijk, het 

inhalen van die achterstand; 

 De school kan deze inspanning niet organiseren binnen 

het lesprogramma; 

 De aanvraag moet worden ondersteund door een 

deskundige (arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, 

orthopedagoog, hulpverlenende instantie (b.v. GGZ)); 

 Er moet vooraf een handelingsplan opgesteld worden, 

gezamenlijk door ouders, de school en de begeleidende 

instantie. 

 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld door de 

directeur. 
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 Ouders hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te 

tekenen tegen het besluit. 

 

 
 

Wanneer ouders besluiten tot het laten geven van extra hulp, 

behandeling of ondersteuning  buiten schooltijd, is de 

leerkracht graag op de hoogte van deze activiteiten. Dit om 

zo goed mogelijk samen te werken met de externe 

hulpverlener, in het belang van de leerling. 

 

4.21 Motorische Remedial Teaching 

obsSprinkels, biedt de mogelijkheid tot Motorische Remedial 

Teaching (MRT) voor haar leerlingen. MRT houdt in dat 

leerlingen die aparte begeleiding nodig hebben bij het 

ontwikkelen van motorische vaardigheden, getraceerd 

worden en daarna gesteund worden in de ontwikkeling van 

die vaardigheden. Om vast te stellen welke leerlingen 

hiervoor in aanmerking komen, worden alle leerlingen van 

6/7 jaar aan een kort onderzoek onderworpen (screening). 

Deze screening kan plaatsvinden door het maken van video-

opnames door de vakleerkracht, die later kunnen worden 

geanalyseerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit 

kenbaar maken bij de school. 

Door ouders en/of leerkrachten kunnen leerlingen worden 

aangemeld voor een onderzoek. Aan MRT zijn geen kosten 

verbonden. De MRT wordt verzorgd door de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs van de school, onder schooltijd. 

 

4.22 Logopedie 

Voor alle basisscholen in Meppel/Nijeveen heeft de gemeente 

een logopediste in dienst, Josée Welbergen. Alle leerlingen 

vanaf 4,9 jaar komen bij haar voor een kort onderzoekje 

betreffende spraak, taal, stem, gehoor, adem en 

mondgewoonten. Als daartoe aanleiding is kunnen 

leerkrachten en/of ouders ook jongere/oudere leerlingen 

aanmelden voor een onderzoek. Op deze manier probeert zij 

stoornissen te voorkomen of zo snel mogelijk op te sporen en 

te verhelpen. Is begeleiding noodzakelijk, dan wordt het kind 

verwezen naar de vrijgevestigde collega’s. De 

ziektekostenverzekering kan hiervoor vergoeding geven. 
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4.23 Passend Onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 

extra ondersteuning hebben. Het kabinet wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt 

kunnen gaan, want zo hebben ze de beste kansen op een 

vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Op 1 

augustus 2014 gaat de wet Passend onderwijs in.  

 

Dit betekent dat de schoolbesturen vanaf dat moment iedere 

leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende 

onderwijsplek moet bieden. Vanaf 1 augustus 2014 melden 

ouders hun kind bij de school van hun keuze.  

 

De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek 

te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar 

beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de 

diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen 

verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. 

Dit ondersteuningsprofiel van onze school op onze site te 

downloaden. Tevens is daar het afdelingsplan Meppel te 

vinden. 

 

Onze stichting valt onder het samenwerkingsverband PO 

2203. Het adres is: 

SWV PO 2203 

Schoolstraat 26 

7921 AV  Zuidwolde 

l.thart@po2203.nl 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.passendonderwijs.nl.  

 

4.24 Ondersteuningsprofiel 

In het kader van passend onderwijs is iedere school verplicht 

een ondersteuningsprofiel te hebben. Dit document wordt 

momenteel geactualiseerd ligt daarna ter inzage op school. 

 

4.25 Schoolbegeleiding/ondersteuning extern. 

obsSprinkels heeft contact met o.a. de IJsselgroep, Cedin, 

Timpaan, Prima Life en het Seminarium voor 

Orthopedagogiek. 

Er zijn mogelijkheden voor: 

 Individuele onderwijszorg, waaronder het testen van 

leerlingen 

 Leerkrachtbegeleiding 

 Advisering bij bijvoorbeeld de aanschaf van methoden, 

oplossingen bij didactische en/of organisatorische vragen 

en schoolorganisatorische vragen, samenwerking met 

anderen en bijvoorbeeld voorbereiding van een fusie. 

 

4.26 Zieke kinderen en langdurig zieke kinderen 

Wij verzoeken ouders hun kind thuis te houden bij onschuldig 

lijkende aandoeningen zoals diarree, krentenbaard en 

waterpokken, totdat de kans op besmetting geweken is. In 

het geval u twijfelt bij een besmettelijke ziekte en ziekten 

zoals roodvonk, rode hond en kinkhoest verzoeken wij u 

contact op te nemen met uw huisarts en de directeur. Op 

mailto:l.thart@po2203.nl
http://www.passendonderwijs.nl/


  

 
Schoolgids obsSprinkels – schooljaar 2016-2017 

35 

school is een protocol aanwezig vanuit de GGD, waaruit ook 

informatie gewonnen kan worden. 

 

Met het in werking treden van de kaderwet Ondersteuning 

Onderwijs Zieke leerlingen zijn wij als organisatie zelf 

verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze langdurig zieke 

leerlingen. 

Als ouder mag u van de leerkrachten vragen dat die zich voor 

uw zieke kind inzetten en ervoor zorgen dat het 

onderwijsproces niet te veel wordt verstoord. 

Hiertoe kan de directeur bij langdurige ziekte van een 

leerling ondersteuning vragen bij “consulenten onderwijs 

voor zieke kinderen”, werkzaam bij een schooladvies- en 

begeleidingsdienst. Dit kan alleen als een kind langdurig ziek 

is of vaak lessen moet verzuimen door ziekte. De 

consulenten kunnen de leerkrachten helpen om uw zieke kind 

te begeleiden. Dit gaat altijd in samenwerking met de school. 

De consulenten zijn ook bevoegde leerkrachten. Bovendien 

hebben zij kennis van de consequenties van ziekten, de 

behandelmethoden en de invloed van medicatie. Daarnaast 

beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met 

zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan 

de situatie. De afstemming tussen school en 

begeleidingsdienst wordt via een protocol geregeld. Deze 

kunt u bij de school opvragen. 

Academische ziekenhuizen hebben een school in het 

ziekenhuis (educatieve voorziening).  

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de Intern 

Begeleiders. 

 

4.27 Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk functioneert sedert 

september 2009 op school. Het biedt professionele hulp aan 

kinderen en ouders/verzorgers bij het oplossen of omgaan 

met verschillende problemen. Mevrouw Mara Denkers houdt 

op school spreekuur. Op dit moment is nog niet precies 

duidelijk hoe de organisatie van spreekuur plaats gaat 

vinden, omdat ook het schoolmaatschappelijk werk 

onderdeel uitmaakt van het Palet. Ouders en betrokkenen 

kunnen ook op andere momenten afspraken met haar maken 

Zij is bereikbaar op 0522-254822 en 06-13305131 of via de 

mail: m.denkers@welzijnmw.nl. Mevrouw Denkers spreekt 

ook met leerlingen en geeft voorlichting aan de meisjes van 

groep acht over zaken die hen bezighouden en kunnen 

bedreigen. 

 

4.28 Kledingvoorschriften. 

Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Dat kan 

gaan om hoofddoeken, gezichtsbedekkende kleding of het 

dragen van een keppeltje of een tulband.  

Het verbieden van dergelijke kleding is in strijd met de 

gelijke behandeling. Om die reden wordt deze kleding binnen 

het openbaar onderwijs toegestaan. 

De grondslag van openbaar onderwijs is respect voor ieders 

politieke en/ of religieuze overtuiging. Uitzondering hierop is 

het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

mailto:a.debruijn@welzijnmw.nl
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Wij rechtvaardigen het verbieden van gezichtsbedekkende 

kleding om de volgende reden: 

 gezichtsbedekkende sluiers belemmeren de onderlinge 

communicatie, een essentieel onderdeel in het 

leerproces 

 gezichtsbedekkende sluiers maken het voor de school 

onmogelijk om de identiteit van personen die in de 

school zijn vast te stellen 

Het dragen van petjes, mutsen en hoofddoekjes zonder 

speciale grondslag, is niet toegestaan. Kleding met teksten 

(ook in een andere taal dan Nederlands) of afbeeldingen die 

niet binnen onze normen en waarden vallen, wordt niet 

toegestaan. 

 

4.29 Eten en drinken mee naar school. 

Drinken voor de kleine pauze (9.45 uur/10.00 uur) zien wij 

drinken graag meegegeven in een goed afgesloten beker of 

bidon. Als school nemen we deel aan het project 

Schoolgruiten. Wij stimuleren om de kinderen zoveel 

mogelijk fruit als versnapering in de kleine pauze te laten 

nuttigen. Dit ook in het kader van Meppel JOGG-gemeente. 

Meer informatie over JOGG is te vinden op de site van de 

gemeente Meppel. Meer informatie over de Schoolgruiten 

vindt u in de nieuwsbrief van de school. 

 

4.30 Trakteren op school.  

Bij een blijde gebeurtenis zoals een verjaardag of geboorte 

van een broertje of zusje mag een leerling trakteren. Bij 

traktaties is het volgende van belang: Er zijn leerlingen en 

leerkrachten die geen vlees of geen varkensvlees eten. Ook 

zijn er leerlingen die geen suiker of kleurstoffen mogen 

vanwege een allergische reactie. 

 

 
 

4.31 Activiteiten in en om de school 

Op school vinden een groot aantal activiteiten plaats die het 

onderwijs ondersteunen of aanvullen. Een overzicht. 

 

4.32 Sport en spel 

De school verleent medewerking aan de sportactiviteiten die 

in het kader van de schoolsport-kalender worden 
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georganiseerd. Deze activiteiten vallen voor een deel in de 

schoolvakanties. Voor de begeleiding zorgen ouders, ook in 

schoolvakanties.  

 

4.33 Koningsdag/Sportdag 

Er is op de laatste vrijdag in mei (behalve bij vakanties) een 

sportdag voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 van alle 

basisscholen uit Meppel. De vakleerkrachten lichamelijke 

oefening in Meppel verzorgen de organisatie. ‘s Ochtends is 

er een atletiekprogramma, de middag wordt ook sportief 

ingevuld. 

 

4.34 Schoolreizen 

In het kader van de kennismaking, gaan de groepen 1 t/m 7 

in het begin van het schooljaar op schoolreis. De groepen 8 

gaan aan het eind van het schooljaar. U ontvangt hierover 

bericht. 

Voor de komende jaren worden de schoolreisbestemmingen 

opnieuw vastgesteld, maar worden wel in het begin van het 

schooljaar gepland. 

Voor minima zijn er speciale regelingen betreffende de 

betalingen van de schoolreisjes. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de sociale afdeling van de gemeente Meppel. 

Meer informatie is op school verkrijgbaar. 

 

4.35 EHBO 

In groep 8 worden de kinderen opgeleid voor het jeugd-

EHBO diploma van het Jeugd Rode Kruis. De lessen worden 

verzorgd door een gediplomeerd instructeur van buiten 

school. Het lesmateriaal wordt bekostigd door de 

Oudervereniging. 

 

4.36 Schoolfotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om foto's van 

uw kind(-eren) te maken. De Oudervereniging kiest de 

fotograaf uit en regelt de afspraken daarover, in overleg met 

de directeur. 

 

4.37 Opnamen van leerlingen. 

Wij maken regelmatig foto’s en andere opnamen van de 

school, het team en ook de leerlingen. De foto’s en filmpjes 

worden gebruikt om de school te presenteren op de website, 

in berichten, in informatiefolders etc. Ook maken stagiaires 

opnames in verband met hun studie. Het kan dus voorkomen 

dat uw kind op een foto staat afgebeeld. Indien u daar 

bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dit aan het begin 

van het schooljaar kenbaar te maken bij de leerkracht.  

Nieuwe ouders wordt gevraagd middels het inschrijfformulier 

of hier bezwaar tegen is. 

 

4.38 Toneelvoorstelling 

Er worden in de loop van het schooljaar door de verschillende 

groepen toneelvoorstellingen bezocht in het kader van het 

Kunstmenu. U vindt meer informatie hierover in de 



  

 
Schoolgids obsSprinkels – schooljaar 2016-2017 

38 

nieuwsbrief van de school. Op het moment dat de data 

bekend zijn, worden deze op de site van de school 

weergegeven. 

 

4.39 Klassenshow 

Jaarlijks voert iedere groep een klassenshow op voor ouders, 

opa’s en oma’s en andere belangstellenden. U ontvangt 

hiervoor een uitnodiging middels de nieuwsbrief van de 

school. 

 

4.40 Sinterklaas 

De Sint bezoekt de groepen 1, 2, 3 en 4 uitgebreid. De 

kinderen verzorgen een gezellig programma, de Sint zorgt 

voor de cadeautjes. De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 

vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen groep. Deze 

leerlingen zorgen voor een cadeautje, gedicht en een 

surprise ! 

Voorafgaand aan de Sinterklaasviering wordt er een 

kijkavond in alle groepen gehouden. Dan ziet u al het moois 

dat gemaakt is voor de Sinterklaasviering.  

 

4.41 Sinterklaastoneel. 

Elk jaar spelen leerkrachten van de Stichting Promes rondom 

Sinterklaas een toneelstuk in schouwburg Ogterop. De 

groepen 5 t/m 8 gaan naar de voorstelling onder leiding van 

personeel en begeleiders. De oudervereniging betaalt een 

deel van de kosten van dit kinderfeest. Van de 

ouders/verzorgers van alle leerlingen wordt een financiële 

bijdrage voor de Sinterklaasviering en het Sinterklaastoneel 

gevraagd. 
 

 

4.42 Kerstfeest 

Er wordt binnen school aandacht besteed aan de 

godsdienstige feestdagen. In de week voor de kerstvakantie 

vieren we in alle klassen kerstfeest. In alle groepen wordt, 

met hulp van de oudervereniging een heuse kerstmaaltijd 

georganiseerd! 

 

4.43 Paasontbijt 

In het kader van Pasen, wordt er door de Oudervereniging 

een Paaslunch georganiseerd.
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4.44 Overige feesten 

Uiteraard wordt er aan meer feesten aandacht besteed, ieder 

op een eigen wijze. Dit blijft niet alleen beperkt tot 

Christelijke feesten, maar ook andere feest(dag)en als 

bijvoorbeeld in het kader van de Ramadan komen aan de 

orde. 
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5. De Ouders en 

de school 

 

 

5.1 Een goed contact, over en weer.  

Het personeel hecht grote waarde aan een goed contact met 

de ouders. Dat betekent dat wij, in het belang van het kind, 

uitgaan van een open houding van zowel de mensen die op 

school werken, als de ouder.  

Als wij buiten de reguliere contacten (zie 6.2) aanleiding zien 

om met de ouders te spreken dan worden de ouders direct 

rechtstreeks benaderd. Omgekeerd verwachten wij van de 

ouders een actieve houding, als zij de indruk hebben dat er 

iets hapert aan het welbevinden van het kind of als er vragen 

zijn in verband met de begeleiding van hun kind. Wanneer 

wij of de ouders knelpunten of problemen niet kennen, 

kunnen deze een positieve ontwikkeling van de leerling 

verstoren en moeten daarom altijd besproken worden. 

Daarvoor staat de deur open en is er de gelegenheid om met 

de leerkracht of de directeur te komen praten.  

 

In 2015 is een Ouderenquête gehouden om de mening van 

de ouders over school te vragen. Over het algemeen zijn de 

ouders tevreden over de obsSprinkels 

De uit deze enquête naar voren gekomen verbeterpunten zijn 

als beleid in het schoolplan 2015-2018 opgenomen. 

 

Het personeel van de obsSprinkels, vindt betrokkenheid van 

ouders bij het onderwijs heel belangrijk. In eerste instantie 

als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Als het gaat 

om deelneming aan activiteiten en ondersteunende 

werkzaamheden binnen school, wordt ouder-medewerking 

erg gewaardeerd. Door ouderhulp kunnen de leerlingen aan 

activiteiten mee doen en ervaringen opdoen, die zonder deze 

medewerking niet aangeboden kunnen worden.  

Team en oudervereniging van de obsSprinkels, willen 

ouders/verzorgers graag laten meewerken bij het 

uitvoerende werk. Hun deskundigheid is een waardevolle 

aanvulling op de kennis en kunde van het personeel.  

 

5.2 Vaste ontmoetingspunten 

In september worden alle ouders uitgenodigd voor een 

informatieavond in de groep van hun kind(eren). Op deze 

avond krijgt u informatie over de te behandelen leerstof, de 

materialen en werkwijzen, Ook is er aandacht voor speciale 

activiteiten bijvoorbeeld. schoolreisjes, activiteiten in de 

groep, wat u thuis kunt doen, wat van u verwacht wordt, het 

leerlingvolgsysteem en de manier van begeleiden van uw 

kind en/of projecten in de groep. 

De OV legt één keer per jaar verantwoording over haar 

activiteiten af (jaarverslag en financieel verslag). Die stukken 

liggen dan ter inzage alsmede het verslag van de 

kascommissie. 
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Drie keer per jaar kunt u met de groepsleerkracht over de 

ontwikkeling van uw kind op school praten. Buiten 

schooltijden kunt u na afspraak terecht voor een gesprek.  

De groepsleerkracht en/of de Intern Begeleider kan op eigen 

initiatief ouders voor een gesprek uitnodigen als de 

ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft. 

 

5.3 De Medezeggenschapsraad (MZR) 

De Medezeggenschapsraad (MZR) is te vergelijken met een 

ondernemingsraad. In de MZR zitten personeelsleden en 

ouders. De MZR wordt rechtstreeks gekozen door en uit het 

personeel en de ouders. De MZR heeft de bevoegdheid 

directeur en bestuur gevraagd en ongevraagd advies te 

geven en in te stemmen met het beleid dat de directeur 

voorstelt.  

De MZR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden 

de school betreffende en zij kan aan het schoolbestuur van 

stichting Promes voorstellen doen en standpunten kenbaar 

maken. 

Meer informatie staat in het “Reglement voor de 

Medezeggenschapsraden Stichting Promes en het 

“Huishoudelijk reglement”. Beide stukken liggen ter inzage in 

de school. De samenstelling van de MZR wordt vermeld in de 

jaarlijkse informatiegids. De MZR-vergaderingen zijn 

openbaar mits het niet over personen gaat. 

Vergaderrooster, agenda en notulen van de vorige 

vergadering zijn op de site van de school te vinden. Voor een 

overzicht van MR-leden, verwijzen we naar het overzicht op 

onze site. 

 

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding bestaat uit 

5 personen. 

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van alle 

scholen van Promes beslist over zaken die alle scholen 

aangaan, bijvoorbeeld protocollen en afspraken over 

werktijden. 

 

5.4 De Oudervereniging. 

Naast de Medezeggenschapsraad is er een oudervereniging, 

waarvan het bestuur bestaat uit minimaal zeven ouders. 

Daarbij heeft één personeelslid van de school zitting in de 

Oudervereniging als adviserend lid en contactpersoon van 

het personeel.  

De taken van de Oudervereniging zijn o.a.: 

 de Medezeggenschapsraad adviseren over zaken, die 

vooral de ouders aangaan, 

 ervoor zorgen dat de leerlingen naast leren ook andere 

gezamenlijke activiteiten meemaken, 

 bevorderen dat de ouders zich voor de school 

interesseren, 

 bevorderen dat de ouders ondersteunende 

werkzaamheden voor de school verrichten, 

 assisteren bij de organisatie van diverse activiteiten, 

zoals schoolfeesten, excursies e.d.  
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 beheer van het schoolfonds en de inning van de 

ouderbijdragen, melkgeld, schoolreisbijdrage en gelden 

voor de schoolfoto’s en verantwoording afleggen van de 

financiële boekhouding. 

Meer informatie staat vermeld in het "Huishoudelijk 

Reglement Oudervereniging" van onze school. Voor een 

overzicht van OV-leden, verwijzen we naar het overzicht op 

onze site. 

 

5.5 Ouderbijdrage 

De oudervereniging vraagt ouders om een vrijwillige bijdrage 

per kind voor het schoolfonds. De penningmeester van de 

oudervereniging voert het beheer over het schoolfonds. Zij 

doet dit vanuit een begroting die door de Oudervereniging 

goedgekeurd wordt op de jaarvergadering. Uit het 

schoolfonds betaalt de Oudervereniging de 

(organisatie)kosten van allerlei evenementen als feesten en 

sportgebeurtenissen. Bij de aanschaf en/of vervanging van 

apparatuur is het schoolfonds een belangrijke financiële bron. 

Het schoolfonds wordt met name gebruikt voor die kosten die 

niet rechtstreeks gedekt kunnen worden uit de 

schoolbudgetten. Naast de vrijwillige bijdrage van de ouders 

wordt de kas van het schoolfonds ook gevuld met de 

opbrengst van de oud-papieractie en andere acties. De 

bestedingen uit het schoolfonds leveren een extra bijdrage 

aan een prettig schoolklimaat, zowel in activiteiten als 

voorzieningen, voor onze leerlingen. Tijdens het 

huishoudelijk deel van de jaarlijkse zakelijke ouderavond legt 

de Oudervereniging verantwoording af over de inkomsten en 

uitgaven van het schoolfonds.  

De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage is te vinden in 

het ABCtje. 

U krijgt van de Oudervereniging een brief waarin een 

bijdrage wordt gevraagd.  

 

5.6 Verkeerscommissie 

Binnen de school is een verkeerscommissie actief ten aanzien 

van beleidsmatige zaken betreffende het verkeer. Deze 

commissie ondersteund activiteiten binnen de lessen, maar 

onderhoud ook contacten met de gemeente met het oog op 

een veilige omgeving rondom de school. Onze school is 

gecertificeerd voor het Drentse Verkeerslabel en is derhalve 

een Verkeers Veilige school. 

 

5.7 Ouders helpen in school 

Ouderhulp wordt erg gewaardeerd. Aan het begin van het 

schooljaar kunnen ouders aangeven waarbij zij willen helpen. 

Dit wordt geregeld via een opgavenformulier. Ook worden 

ouders/verzorgers door de school/OV incidenteel gevraagd. 

 

5.8 Informatie aan ouders 

De directeur, het personeel, de Medezeggenschapsraad en de 

oudervereniging gebruiken het ouderportaal voor het 

verstrekken van informatie. De ouders ontvangen inlogcodes 

via de mail. Het ouderportaal is toegankelijk via de site 

www.obssprinkels.nl te benaderen. Daar is meer informatie 

te vinden, onder andere deze schoolgids. Aparte 

http://www.obssprinkels.nl/
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mededelingen worden zoveel mogelijk direct aan de ouders 

per e-mail verzonden. 

 

5.9 Beleid m.b.t. gescheiden ouders van leerlingen 

Er wordt in principe gelijke informatie verschaft over een 

leerling aan ouders, van wie er één wel en één niet met het 

ouderlijk gezag is belast. Er wordt uitgegaan van de 

situatie dat gescheiden ouders gezamenlijk de 

contactavonden bezoeken. Als dat niet mogelijk is, 

verstrekt het personeel de informatie aan de ouders 

apart, als daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. 

 

 
 

5.10 De leerplicht 

Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school 

vanaf hun 5e verjaardag. Een kind mag naar de basisschool 

als het vier jaar is. Deze leerplicht geldt tot het einde van het 

schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. De leerplicht 

houdt onder andere in dat de leerlingen een minimaal aantal 

lesuren per schooljaar moet volgen. Dit houdt ook in dat zij 

alleen in de officiële vakanties vrij van lessen zijn. Vakantie 

buiten deze vastgestelde periodes is alleen mogelijk indien 

de aanvrager een verklaring van de werkgever kan 

overleggen, waaruit blijkt dat de aard van het beroep een 

afwijkende vakantie noodzakelijk maakt. Sociaal-emotionele- 

en familieomstandigheden kunnen ook aanleiding zijn tot het 

verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. 

In voorkomende gevallen kan de directeur beslissen u 

toestemming te verlenen voor verlof buiten de 

schoolvakanties. Over een afwezigheid van meer dan tien 

dagen beslist de leerplichtambtenaar van de Gemeente 

Meppel. De leerplichtambtenaar is te bereiken op het 

stadskantoor van de Gemeente Meppel (tel: 850500), 

afdeling burgerzaken, t.a.v. de leerplichtambtenaar, Postbus 

501, 7940 AM Meppel, Bernadette Klamer of Roelanda 

Donker. 

Uiteraard verleent de directeur medewerking aan het kunnen 

bijwonen van begrafenissen, jubilea en huwelijken. In 

dergelijke gevallen dient een schriftelijk verzoek te worden 

gericht aan de directeur. Dat geldt ook voor de overige 

verlof-verzoeken, die twee weken voor het verlof ingediend 

moeten worden bij de directeur. Voor speciaal verlof buiten 

bovengenoemde moet een ouder in overleg treden met de 
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directeur. De directeur is verplicht onwettig schoolverzuim, 

hoe gering ook, te melden bij de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Meppel. Ook regelmatig te laat komen valt onder 

onwettig schoolverzuim en wordt door de directeur gemeld 

aan de leerplichtambtenaar. Formulieren voor verlof kunt u 

downloaden via de site van de school. 
 

5.11 Absentie 

Het spreekt vanzelf dat een ouder de afwezigheid van een 

kind wegens ziekte, bezoek aan medische instellingen of om 

andere reden, meldt aan de groepsleerkracht vóór aanvang 

van de lessen. Niet alleen vanwege de naleving van de 

leerplicht is het noodzakelijk om de afwezigheid van een kind 

te melden. Immers, er zou onderweg naar school ook iets 

gebeurd kunnen zijn. Absentie moet de directeur bijhouden. 

Bij opvallende absentie neemt de directeur contact op met 

ouders en/of de leerplichtambtenaar. Voor afwezigheid onder 

schooltijd, vanwege het bezoek aan een behandelaar, wordt 

vooraf overleg gevoerd met de leerkracht. Bij regelmatige 

afwezigheid vanwege training, therapie of behandeling moet 

verlof worden aangevraagd.  

Ouders zorgen ervoor dat hun kind(eren) op tijd op school 

zijn en op tijd opgehaald worden. 

 

5.12 Ziekmelding 

Wanneer uw kind niet naar school kan vanwege ziekte, wilt u 

dit direct, voor schooltijd,  doorgeven. Is uw kind getroffen 

door een (besmettelijke) infectieziekte dan willen wij dat 

graag van u weten, zodat wij eventueel andere ouders 

kunnen informeren (denk aan waterpokken, kinkhoest, griep, 

roodvonk, krentenbaard.) Wanneer uw kind een 

besmettelijke ziekte heeft, mag uw kind niet naar school 

gaan. 

 

5.13 Wettelijke aansprakelijkheid 

In het nieuw Burgerlijk Wetboek is onder andere de 

wettelijke aansprakelijkheid van kinderen geregeld. In deze 

gids vermelden we wat hieruit voor de ouders van belang is. 

De ouders zijn in principe zelf aansprakelijk voor het door 

onrechtmatig handelen van hun kind veroorzaken van letsel 

of schade. Dit geldt zowel binnen als buiten de schooltijden. 

Dus als een kind bijvoorbeeld onder schooltijd de bril van zijn 

vriendje vernielt, kunnen de ouders van de dader 

aansprakelijk worden gesteld. 

In sommige gevallen is de leerkracht (mede)aansprakelijk, 

doch alleen als in die situatie kan worden aangetoond dat 

nalatigheid de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. 

Deze regeling geldt tot het moment waarop het kind de 

veertienjarige leeftijd bereikt. 

Het is dus voor ouders belangrijk om de wettelijke 

aansprakelijkheid voor hun kind op school goed te regelen 

met een WA-verzekering. Alertheid op het meeverzekeren 

van de reistijd van en naar school (een kwartier voor en na 

schooltijd) is daarbij aan te bevelen. 

Voor ouders die leerlingen onder schooltijd meenemen is een 

inzittendenverzekering verplicht.
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5.14 Overblijven 

De school maakt gebruik van het continurooster. Dat wil 

zeggen dat alle leerlingen van de school op school 

overblijven en in het bijzijn van de groepsleerkracht een 

broodje eten. Dat betekent dat alle leerlingen brood en iets 

te drinken mee naar school nemen voor tussen de middag. 

Na het eten is er voor de kinderen nog even de gelegenheid 

om 15 minuten buiten te spelen, waarna de lessen worden 

vervolgd. 

 

5.15 Buitenschoolse opvang 

Binnen Meppel zijn een aantal BSO-organisaties actief. 

Partou is de kernpartner welke actief is binnen de nieuwe 

brede school. Partou biedt daarmee een voorziening voor 

buitenschoolse opvang (4 tot 13 jarigen) in de brede school 

Het Palet. 

Uiteraard is het de eigen keuze van ouders om een BSO-

organisatie uit te kiezen. Meer informatie daarover kunt u 

vinden op de betreffende sites van de diverse organisaties. 

Op onze site kunt u diverse organisaties vinden. 

 

5.16 Sponsoring 

Sponsoring is een fenomeen waar inmiddels ook het 

onderwijs mee is geconfronteerd. De school stelt zich zeer 

terughoudend op als het om sponsoring gaat. Het convenant 

van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

van april 2002 ligt ten grondslag aan ons beleid. Kort gezegd 

komt ons standpunt op het volgende neer: 

 Voor ons is er uitsluitend sprake van sponsoring als de 

sponsor in ruil voor het geleverde een tegenprestatie 

verlangt. Schenkingen vallen in dit opzicht dus niet onder 

sponsoring.  

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft 

zich in een vergadering aan dit standpunt geconformeerd. 

 Het bevoegd gezag is altijd verantwoordelijk voor 

hetgeen binnen het verband van de schoolorganisatie 

plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat de 

bovenschools directeur (eind)verantwoordelijk is voor de 

bewaking en uitvoering van het convenant binnen 

Stichting Promes.  

Zowel de directeuren als de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met het volgen 

van het landelijk convenant “sponsoring in het primair- en 

voortgezet onderwijs”. 

 

5.17 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  

Slechts de volgende persoonlijke gegevens worden verwerkt: 

 persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke 

verplichtingen bij de inschrijving van de leerling; 

 gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de 

gezondheid of het welzijn van de leerling; 

 gegevens betreffende de aard en het verloop van het 

onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten; 

 gegevens met het oog op de organisatie van het 

onderwijs; 

 gegevens t.b.v. de begeleiding van de leerling; 

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is 
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het uitgangspunt dat: 

 Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling 

van anonieme gegevens (consultatie); 

 Persoonlijke gegevens worden uitgewisseld met 

toestemming van de leerling of de ouders. 

Bij het ontbreken van toestemming van de ouders gebeurt 

dit op basis van het verenigbaarheidscriterium uit de WBP. 

Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader 

van begeleiding, gezondheid of welzijn, waarbij slechts die 

gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben 

met het doel van de oorspronkelijke registratie. 

 

Schoolarts en schoolverpleegkundige 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-

medewerkers (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) hebben 

tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met 

uw kind en u als ouder of verzorger. Het 

standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 

en in groep 7 in het Palet. 

 

Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten 

bekeken en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 

totale ontwikkeling van het jonge kind. Per groep kan de 

inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de duidelijkheid: 

tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven. Bij 

een volledig onderzoek is het gewenst, dat de ouder(s) of 

verzorger(s) aanwezig zijn. Van tevoren ontvangen de te 

onderzoeken leerlingen (en hun ouders) bericht over de 

plaats en het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden. 

 

Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, 

waarvoor een verwijzing naar derden (b.v. de huisarts), een 

uitgebreider gesprek of een hercontrole wordt afgesproken. 

Hercontroles en screeningen vinden in principe plaats zonder 

ouders. 

Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker 

de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op 

school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders 

daarvoor toestemming  hebben gegeven. 

Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is 

mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD ( 0592 306 382). 

Informatie op www.ggddrenthe.nl  

 

5.18 Meldcode Huiselijk Geweld 

Alle scholen van Stichting Promes hebben een meldcode 

Huiselijk geweld. Deze is opgenomen  in het AGSPD beleid. 

(agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en 

discriminerend gedrag). Deze code heeft  tot doel om de 

medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel) te 

helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

 

De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan 

de medewerker stap voor stap door het proces vanaf het 

moment dat hij/zij signaleert, tot aan het moment dat hij/zij 

http://www.ggddrenthe.nl/
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eventueel een beslissing neemt over het doen van een 

melding.  

 

De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van 

hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze 

komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze 

ondersteuning van medewerkers in de vorm van het 

stappenplan levert een bijdrage aan een effectieve aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

    

Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de 

school én voor de individuele medewerker.  

De school zal door de inspectie kunnen worden aangesproken 

op het beschikken over een deugdelijke meldcode én op het 

scheppen van de randvoorwaarden waardoor de 

medewerkers die binnen een school werkzaam zijn, de 

meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen. 

 

5.19 Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

Bij kindermishandeling denken veel mensen aan slaan of 

lichamelijk geweld. Ook steeds negeren, kleineren, treiteren 

en uitschelden van een kind zijn vormen van mishandeling. 

Een kind dat nooit aandacht krijgt en niet goed wordt 

verzorgd komt veel te kort. Seksueel misbruik van een kind 

is ook mishandeling. Meestal komen meer vormen van 

mishandeling gelijktijdig voor. Maakt u zich zorgen over een 

kind in uw omgeving? Heeft u een gevoel dat er iets niet 

klopt? Denkt u aan kindermishandeling? 

Bel het Advies & Meldpunt Kindermishandeling en/of neem 

contact op met de leerkracht, een Intern Begeleider of de 
vertrouwenspersoon op onze school. Of bel:  0900 – 123 

1230 (landelijk nummer) 

Zie ook: www.kindermishandelingdrenthe.nl of www.amk-

nederland.nl. Het melden van een vermoeden van 

kindermishandeling kunt u ook anoniem doen. Als school 

melden wij ook bij het AMK maar niet anoniem. Ouders 

worden vooraf op de hoogte gebracht van een melding vanuit 

school. Zo mogelijk gebeurt dit in een gesprek van twee 

personeelsleden met de ouder(s). 

 

5.20 Hoofdluis 

In Nederland komt hoofdluis vooral bij kinderen voor. Dit 

komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de 

hoofden bij elkaar steken. Ook kruipen de luizen handig van 

jas naar jas. Met uw hulp kunnen we de overlast zo veel 

mogelijk beperken.  

Wij verwachten dat u regelmatig controleert of uw kind 

hoofdluis heeft. Als u hoofdluis constateert, geef dat dan 

door aan de groepsleerkracht. Behandel uw kind zo snel 

mogelijk. Wanneer er in een groep luis ontdekt wordt krijgen 

alle ouders van die groep direct een brief, waarin hen 

verzocht wordt hun kinderen dagelijks te controleren. De 

ouders van de kinderen die luizen of neten hebben, krijgen 

bericht, met het verzoek hun kinderen zo snel mogelijk te 

behandelen. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van 

hoofdluis ligt bij de ouders. Ouders krijgen dan uiteraard de 

http://www.kindermishandelingdrenthe.nl/
http://www.amk-nederland.nl/
http://www.amk-nederland.nl/
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tijd om de hoofdluis te bestrijden.  Op school is informatie 

over de behandeling aanwezig 

Op school doen wij alles om besmetting te voorkomen. Na 

iedere vakantie worden alle leerlingen door ouders 

(luizencomité) gecontroleerd. Op de site van de school is 

hierover meer informatie te vinden. De Oudervereniging 

organiseert deze controle. Wanneer een kind een 

besmettingshaard blijft, omdat de hoofdluis niet voldoende 

bestreden wordt thuis, neemt de leerkracht contact op met 

de ouders. De directeur heeft de mogelijkheid een melding te 

doen bij de GGD/schoolarts, zodat zorgen gekanaliseerd 

worden. U kunt de hoofdluisbestrijding op onze school 

nalezen in het protocol Hoofdluis, hetgeen te vinden is op 

onze school of is in te zien op school. 

 

5.21 Adressen en telefoonnummers 

Uit privacyoverwegingen kunnen wij in deze schoolgids geen 

adresgegevens plaatsen. Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP). De ouders kunnen middels het 

ouderportaal benodigde gegevens van andere ouders vinden. 

Iedere ouder kan de eigen privacy-instellingen beheren. 

 

5.22 Rijksinspectie: 

De obsSprinkels, valt onder de inspectie Basisonderwijs 
Groningen. Het adres is: Inspectie van het Onderwijs.  

info@owinsp.nl of  www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over 

onderwijs en zaken die daarop betrekking hebben kunt u 

stellen via  0800-8051 (gratis). 

Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is er het 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  0900 – 1113111 (lokaal 

tarief). 

 

5.23 Landelijke oudervereniging 

De oudervereniging Vereniging voor Openbaar Onderwijs 

(VOO) zet zich in om de kwaliteit van het openbaar onderwijs 

te verbeteren. Zij ondersteunt ouders, leerlingen, 

leerkrachten en schoolbesturen met informatie en advies. Zij 

organiseert cursussen. 

Meer informatie over VOO kunt u opvragen bij het landelijke 

secretariaat In Meppel is een plaatselijke afdeling actief. 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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6. De resultaten 

van het 

onderwijs 

 

6.1 Rapportage 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een leerling-rapport 

van de vorderingen en/of leerresultaten. De uitreiking 

gebeurt in de periode januari/februari en juni/juli. Deze 

rapportage geeft, in combinatie met een gesprek tussen 

ouders en leerkracht, de juiste kijk op de ontwikkeling van 

uw kind. Bij het gesprek over het rapport wordt gebruik 

gemaakt van de gegevens van het leerlingvolgsysteem 

ParnasSys. 

 

6.2 Gegevens over de vorderingen in 

basisvaardigheden 

Onze school wordt bezocht door een zeer gevarieerde groep 

leerlingen. Met deze leerlingen willen wij de kerndoelen voor 

het basisonderwijs in acht jaar behalen. Regelmatig toetsen 

wij de opbrengst van ons onderwijs. Deze wordt gemeten 

door middel van methodetoetsen, het Cito-

leerlingvolgsysteem en door de observatie door de 

personeelsleden. Na de toetsen wordt in iedere groep een 

analyse van de opbrengsten gemaakt en deze worden 

getoetst aan de normen die landelijk gelden en de normen 

van de inspectie.  

 

Aan het eind van de basisschool wordt bepaald waar de 

leerlingen hun onderwijsloopbaan gaan vervolgen, op basis 

van de toetsgegevens die vanaf groep 6 verzameld zijn. 

 

6.3 Schoolverlaters groep 8 

Ieder jaar geven we hier een overzicht van de uitstroom 

zoals die op school is geweest. 

De Eindopbrengsten van groep 8 m.b.t. begrijpend lezen en 

rekenen waren het afgelopen jaar boven de inspectienorm. 

 
Resultaten eindtoets Totaal: 202,40 

TL: 199,40 

RW: 205,30 

Uitstroom VO  Vwo; 
9 

v/h; 
9 

Havo;  
13 

h/vm; 
11 

Vmbo; 
29 

Lwoo; 
2 

Uitstoom VSO - 

Uitstroom SBO 3 

Uitstroom SO - 

Uitstroom tussentijds 

anders 

10 

Speciale 

onderwijsarrangementen 

5 

 

Dit jaar werken we met een nieuw format voor het 

jaarverslag. Bovenstaande gegevens zijn hierin te vinden. 

Komende jaren zullen we de gegevens op dezelfde wijze 

weergeven, waardoor vergelijk kan ontstaan. Tot die tijd 

laten we de gegevens ‘oude stijl’ staan. 
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2013-2014 50% 36% 13% 0% 

2012-2013 58%  42% 9% 

2011-2012 58%  42% 9% 

2010-2011 57%  43% 11% 


