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Voorwoord 

Hierbij bieden wij u de schoolgids aan voor het schooljaar 2020-2021! 

 

De basisschoolperiode is een belangrijk gedeelte van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 

diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal ruim 

7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Een school kies je dan ook 

met zorg.  

Via deze schoolgids informeren  wij u over het onderwijs waar wij in geloven en waar wij ons voor inzetten. We 

geven u graag een goed beeld van onze visie, onze uitgangspunten en de wijze waarop we van daaruit ons 

onderwijs vormgeven en organiseren. Daarnaast vindt u ook veel praktische informatie in deze gids. 

Uiteindelijk is dit slechts een document, het gaat om de praktijk. We nodigen u dan ook van harte uit om verder 

met de school kennis te komen maken. 

We wensen u en uw kind(eren) een schooljaar vol verwondering toe!  

 

Namens het schoolteam,  

 

Mart Peeneman 

directeur                 
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1. EBS de Fontein 

1.1  Kort e bes chrijving D e Font ein  

De Fontein is een evangelische basisschool en is één van de dertien christelijke basisscholen van de 
scholenvereniging PricoH. De Fontein is gesticht in 2011 en opende op 1 augustus van dat jaar voor het eerst 
haar deuren. Ondertussen zijn we negen jaar verder en is de school gegroeid van 34 ongeveer 180 leerlingen. 
De prognose is dat de school de komende jaren verder zal groeien. De Fontein is een school met een 
regiofunctie.  
 

1 .2 E vangelisch bas iso nderwijs  

De Fontein is een evangelische basisschool. De naam ‘evangelisch’ is gebaseerd op het Evangelie uit de Bijbel, 

het verlossende werk van Jezus Christus, welke de basis is van ons onderwijs. Het heeft dus geen directe 

banden met een specifieke kerkelijke stroming.  

De Fontein is de enige evangelische basisschool in het noorden van het land.  

 

1 .3 Naam van de s chool  

De naam van de school is ontleend aan onderstaande Bijbeltekst: 

“Jezus antwoordde: ‘Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van 

het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een 

fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.” (Johannes 4 vers 13 en 14) 

Wij willen als school de werking van een fontein hebben. Jezus Christus is onze Bron. Hij doet stromen van 

levend water uit ons binnenste vloeien. Dit voor altijd dorstlessende water mogen en willen wij uitdelen aan de 

kinderen om ons heen. 

“…. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen 

stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift.”  (Johannes 7 vers 37 en 38) 

1.4 Best uur  

De schoolvereniging PricoH heeft 13 basisscholen onder haar beheer. De vereniging wil zonder winstoogmerk 

werkzaam zijn. In het belang van het protestants christelijk onderwijs probeert ze haar doel te bereiken door:   

1. het stichten en in stand houden van basisscholen voor christelijk onderwijs;   

2. samen te werken met andere organisaties, die ook het belang van dit onderwijs dienen.   

Het bestuur van de vereniging nodigt u, als ouders/verzorgers van de kinderen van De Fontein, van harte uit lid 

te worden van de vereniging. De christelijke scholen zijn immers van ú en door lid te worden kunt u mede vorm 

geven aan het onderwijs op de school van uw kind. De contributie bedraagt 

minimaal € 5,00 per jaar. Als u zich aanmeldt als lid, kunt u de vereniging machtigen 

de contributie per automatische incasso te innen.   

Informatiefolders over de vereniging liggen op alle christelijke basisscholen, bij de 

peuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en de bibliotheken in Hoogeveen. Het 

adres van het secretariaat is: Stoekeplein 8A, 7902 HM Hoogeveen, telefoon 0528 

– 234494. 
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2. Visie en missie 

 
2.1  Miss ie (waar s taan we v oor )  

Wij bieden onze kinderen passend en uitdagend onderwijs van deze tijd.  

 

Wij kennen de waarde van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en leven deze voor aan 

de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd: “Opdat ze hun hoop op God zouden stellen en Zijn 
daden niet vergeten.” (Ps. 78). 
 

 2.2 Visie (waar gaan we vo or )  

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert zich te verwonderen over de schepping, de leefwereld om hen 

heen. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om vaardigheden en kennis te vergroten en rekening houdt met het 

unieke karakter van ieder kind.  

 

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te hebben. 

Onderwijs dat kinderen leert om bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor deze 

keuzes en de dingen die ze doen en zeggen.  

 

Het is onze opdracht om het kind te helpen zich te ontwikkelen als mens: op persoonlijk, sociaal en cognitief 

vlak. Hierbij streven wij naar een zo hoog mogelijk eindresultaat.  

 

2.3 Kernwaarden  

Verbinding 
Wij staan niet alleen in deze wereld. God schiep de wereld met alles wat daarin is: mensen, planten en dieren 

om in verbinding te staan met Hem en met elkaar. Door de kinderen te leren uit de Bijbel, door te bidden en te 

zingen mogen de kinderen God leren kennen, leren zorg te dragen voor de naaste en verantwoordelijk om te 

gaan met Gods schepping. 

 

Verwondering 
Wij verwonderen ons over de schoonheid van de schepping met alles wat daarin is. Hoe dit alles in elkaar zit 

(kennis) en hoe dit alles in verbinding staat met de rest van de schepping (relatie). Verwonderen is aan de ene 

kant je laten verrassen en je verbazen. Aan de andere kant is het ook een nieuwsgierige en geïnteresseerde 

houding. Deze houding is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.  

 

Waardering 
Waardering betekent een waarde toekennen aan iets en het tonen daarvan.  

Wij zijn kinderen van God en willen ook op die wijze leven en dit aan onze kinderen voorleven. Dit houdt in dat 

we de kinderen onderwijzen in gedrag en daarnaast aanspreken en ook vergeven wanneer het mis gaat. Ieder 

mens is van waarde en door God geliefd en erkend. Dat betekent dat we elkaar accepteren en willen zien zoals 

God ons ziet. 
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3. Organisatie van het onderwijs 
 

 3.1  D e o nderwijso rganis ati e 

Op de Fontein werken we met het jaarklassensysteem, waarbij een vastgestelde hoeveelheid basisleerstof als 

uitgangspunt dient. Ieder kind is uniek en heeft een andere behoefte. Hier spelen we op verschillende 

manieren op in. Belangrijk hierbij is de inzet en ontwikkeling van de talenten van kinderen, uitdaging op een 

passend niveau, ontwikkeling op cognitieve en sociaal vlak. Meer kunt u hierover lezen in hoofdstuk 5. Het is 

onze ambitie om het unieke karakter van ieder kind nog meer als uitgangspunt te nemen voor onze organisatie 

en inhoud van het onderwijs.  

 

3.2 Het gebouw  

De Fontein is gehuisvest in een karakteristiek schoolgebouw met veel speelruimte daaromheen. Het gebouw 

is compleet gerenoveerd in 2018. Het is een mooi compact en overzichtelijk schoolgebouw waar het begrip 

‘verbinding’ op van toepassing is. 

 

3.3 V eil ige s choo l 

We willen op school kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is voor iedereen, zodat er met 
plezier geleerd, gewerkt en gespeeld kan worden. Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek 
gevaar zoveel mogelijk uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt tegen sociale onveiligheid. 
Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat. Er zijn diverse maatregelen en afspraken 
gemaakt die zijn vastgelegd. Daarnaast beschikt de school over een Arbo-coördinator en een aantal 
EHBO/BHV’ers die gezamenlijk zorgdragen voor het oefenen van ontruimingen en regelmatig bijgeschoold 
worden. De school en het schoolplein zijn rookvrij, wat betekent dat het roken daar niet toegestaan wordt voor 
medewerkers, ouders of derden tijdens school-gerelateerde activiteiten.  
  
Elke basisschool wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid. De aandachtspunten die uit die keuring 
komen, verwerken wij jaarlijks in ons Arboplan. Elk jaar evalueren wij ons plan en maken vervolgens weer een 
nieuw plan.   
 
3.4 G ezo nde schoo l  

Gezondheid vinden wij belangrijk. Wanneer je gezond bent en je je gezond voelt presteer je beter. We vinden 

het vanuit onze identiteit belangrijk om verantwoord om te gaan met ons lichaam en de schepping. Wij zijn 

daarom een Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan 

gezondheid. We hebben het certificaat behaald voor het onderdeel ‘gezonde voeding’ en willen ons 

daarnaast richten op ‘sport en bewegen’. 

Wij vragen om gezonde voeding mee te geven voor tijdens de fruitpauze. Dus geen koekjes of snoepjes, maar 

fruit of bijvoorbeeld een boterham. Zo geldt het ook voor de traktaties als een kind jarig is. 

 

3.5 D e vak gebieden  

Om passend toponderwijs te kunnen bieden is het van wezenlijk belang om het onderwijs betekenisvol te 

maken. Dat betekent onder andere dat er verbindingen worden gelegd tussen de verschillende vakgebieden 

onderling, maar ook naar de praktijk. Dit alles binnen een leerrijke setting waarin kinderen nieuwsgierig worden 

gemaakt en worden uitgedaagd om te leren. 

 

3.5.1 Bijbelonderwijs en vieringen 

Naast dat de uitwerking van geloofsopvoeding heel duidelijk zichtbaar wordt in ons gedrag en hoe er 

omgegaan wordt met situaties, zijn er heel duidelijke momenten aan te wijzen waarop er aandacht besteed 

wordt aan de persoonlijke groei in geloof. Iedere dag beginnen en eindigen we de dag met gebed en wordt er 

een les gegeven uit de methode Levend Water en/of wordt er gezongen. De methode biedt vanuit een thema 
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iedere week drie Bijbelverhalen aan en daarnaast mogelijkheden tot gesprek en verwerking. Aanvullend 

gebruiken we thema’s uit de methode ‘Kids dichtbij God’. Hieruit worden bijvoorbeeld thema’s als bidden en 

de Heilige Geest behandeld. Daarnaast hebben we een keer in de drie weken een weekopening voor de 

onderbouw en de bovenbouw. Tijdens de weekopeningen wordt er vanuit het thema dat vanuit de methode 

Levend Water aan de beurt is gezongen, een verhaal verteld of uitgespeeld, gedanst, gebeden, enz. Ook wordt 

er een Bijbeltekst geïntroduceerd die vervolgens geleerd wordt in de week daaropvolgend. Ouders van de 

organiserende groep zijn welkom bij de weekopeningen.  

Bij de start van het schooljaar en in januari hebben we altijd een jaaropening per bouw. Op een zelfde wijze 

sluiten we ook het schooljaar af. Kerst en Pasen vieren we afwisselend met de hele school of per groep/ bouw.  

 

3.5.2 Kleuteronderwijs 

In groep 1 en 2 wordt er een beredeneerd aanbod geboden voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden 

het vanuit onze visie belangrijk dat kleuters spelenderwijs leren. We hebben gekozen voor de methode 

‘Onderbouwd’. Deze biedt ontwikkelingsmateriaal en spelmateriaal aan, passend bij de onderwijsbehoefte en 

ontwikkeling van kleuters. We werken vanuit verschillende speel- en leerhoeken. Middels een planbord kiezen 

de kinderen de activiteiten die ze die dag gaan doen. Bij de kleuters wordt de basis gelegd voor lezen, schrijven 

en rekenen. We scheppen voorwaarden, bieden materialen aan en laten de kinderen deelnemen aan 

activiteiten, waarbij ze op deze gebieden zelf ontdekkend en zichzelf ontwikkelend bezig kunnen zijn.  

 

3.5.3. Onderwijsaanbod groep 3 t/m 8 

Bij de overgang van groep twee naar groep drie kunnen er grote verschillen zijn in het startende leerproces. 

Het ene kind is erg geïnteresseerd in letters en kent er al een aantal, de ander toont minder interesse. Het 

kennen van letters is geen voorwaarde om naar groep drie te kunnen. De leesmethode “Veilig Leren Lezen” 

die we hanteren speelt op de verschillen in. Deze methode omvat een gestructureerde leergang voor 

kinderen die incidenteel of voortdurende leesinstructie nodig hebben. Hiermee bieden we kinderen de 

mogelijkheid zich verder op eigen niveau en tempo te ontplooien. We werken met deze methode volgens de 

methodiek van José Schraven (Zo leer je kinderen lezen en spellen). 

 

Lezen 
Leesonderwijs neemt een belangrijke plek in. Goed 

kunnen lezen is een voorwaarde om andere lesstof 

eigen te kunnen maken. Kinderen leren de 

technische vaardigheid van het lezen met daarbij een 

gewenst tempo en daarnaast ook het begrip van wat 

er gelezen wordt. In de beginfase ligt de nadruk vooral 

op het technische aspect. In de hogere groepen ligt 

de nadruk meer op het begrip maar ook op het 

vergroten van het leesplezier. Methode: Veilig leren 

lezen en Nieuwsbegrip XL.  

 

Taal en schrijven 
Taalonderwijs is veelomvattend. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het woordenschatonderwijs, spelling van 

werkwoorden en niet-werkwoorden, luisteren, spreken, stelopdrachten.  

Methode: Staal (taal, spelling, woordenschat), Pennenstreken. 

 

Rekenen 
Het rekenonderwijs is erop gericht dat de leerlingen de koppeling kunnen maken tussen de technische 

vaardigheid die geleerd wordt en de dagelijkse leefwereld. De kinderen leren basisvaardigheden als optellen 

en aftrekken, ze krijgen inzicht in hoe getallen in elkaar zitten en ze leren vermenigvuldigen en (ver)delen. Ze 

leren alles toe te passen in praktische situaties. Verder gaat het om het leggen van verbanden, bijvoorbeeld 

bij grafieken en het meten en opsporen van structuren, bijvoorbeeld op een plattegrond. 

Onderzoekmanieren en oplossingen worden in eigen woorden beschreven en verklaard. Iedere dag wordt er 
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ook apart aandacht besteed aan het automatiseren van rekenen. Het doel is: De kinderen leren de 
basisbewerkingen met gehele getallen, in elk geval tot 100, snel uit het hoofd uit te voeren, waarbij optellen en 
aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn (kerndoel 27). Dit is essentieel voor het goed leren 

rekenen. 

Methode: Pluspunt en Met Sprongen Vooruit. 

 

Wereldoriëntatie 
Onder wereldoriëntatie verstaan we de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en verkeer. 

De methode Blink die we hanteren daagt de leerlingen uit om zelf te ervaren, te ontdekken en te doen. Deze 

methode beschikt over heel uitdagende en interactieve materialen. Voor verkeer gebruiken we de digitale 

methode Let’s go.  In groep 7 doen de kinderen mee aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. 

Methode: Blink & Let’s go. 

 

Engels 
De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels. 

Dit gebeurt spelenderwijs en de nadruk 

ligt bij dit vak op de interactie. 

Methode: Take it easy. 

 

Expressie 
Hieronder verstaan we de vakken 

tekenen, handvaardigheid, muziek en 

dans. We vinden het belangrijk dat 

talenten op deze gebieden ook de ruimte 

tot ontwikkeling krijgen. Het is een hele 

mooie manier om jezelf te kunnen uiten. 

Methode: Laat maar zien. 

 

Studievaardigheden 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen het vak studievaardigheden. Dit is een aanvulling op begrijpend lezen waarin 

kinderen kennis maken met bijvoorbeeld grafieken en tabellen, kaartlezen, legenda's en allerlei andere 

soorten bronnen. 

Methode: Blits. 

 

Bewegingsonderwijs 
Onze school wil een gerichte bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Naast aandacht 

voor verschillende bewegingsgebieden (klauteren, balanceren, gooien/vangen, springen e.d.) is er aandacht 

voor sociale aspecten in het aanbieden van spel. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de 

gymzaal aan de Boekenberghstraat en de kleuters in het speellokaal in school.  

Methode: Basislessen bewegingsonderwijs (Alles in beweging). 

 

Sociale vaardigheid 
Eens per week wordt er een les sociaal emotionele vorming gegeven. We gebruiken hiervoor de methode 

‘Kanjertraining.’ Aanvullend maken we gebruik van de methode ‘Jij bent uniek!’. Deze methode heeft 

uitgangspunten die heel goed aansluiten bij de visie van de school. Het doel van deze methode is het 

vergroten van zelfkennis en het zelfvertrouwen van het kind. Dat de kinderen overtuigd raken van het feit dat 

zij bijzonder zijn en weten wát hen bijzonder maakt en onderscheidt van anderen.  

Methode: Kanjertraining. 
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Burgerschap 

Ons onderwijs in actief burgerschap wordt integraal 

aangeboden. Het wordt niet aangeboden als apart 

schoolvak, maar is verweven in ons onderwijs. We hebben 

dat beschreven in een visiedocument over burgerschap. 

We bouwen aan actief burgerschap, normen en waarden, 

integratie en sociale cohesie (enz.), omdat de school 

midden in de maatschappij staat. Daarbij hebben de 

leerkrachten direct en dagelijks contact met de leerlingen 

en hun ouders. 

 

Wij geloven dat ieder mens niet alleen voor zichzelf leeft, 

maar ook (om zorg te dragen) voor en met anderen.  

Wij geloven dat we de Bijbelse opdracht hebben om zorg te dragen: 

 

1. Voor de natuur en onze omgeving, Genesis 1:26 

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij 

voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles 

wat daarop rondkruipt.’ 

 

2. Voor onze medemens, Exodus 20:12-16 en Mattheüs 22:36-40: 

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de 

HEER, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen 

vals getuigenis af. 

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw 

hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is 

daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet 

en de Profeten staat.’ 

 

3. Voor publieke, onze en andermans bezittingen, Exodus 20:17: 

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund 

of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

 

4. Voor vluchtelingen en vreemdelingen, Leviticus 19:34 

Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn 

zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. 
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3.6  IC T-/  co mputergebruik  

Er zijn tegenwoordig veel verschillende devices met 

vele mogelijkheden. Deze devices zetten wij graag in, 

maar wel onder een aantal voorwaarden: 

1. Het is geen vervanging van de leerkracht, de 

leerkracht doet ertoe! 

2. Het sluit aan bij onze visie op onderwijs. 

3. Het resulteert in betere opbrengsten. 

4. Het is een aanvulling op de middelen. 

Zo maken we nu in iedere groep gebruik van een 

digibord en Chromebooks. Dit biedt ons de 

mogelijkheid om interactief te werken en het aanbod 

nog meer af te stemmen op de behoefte van het kind. 

De inzet van deze middelen wordt alleen een succes wanneer kinderen leren er goed mee om te gaan. 

Hiervoor krijgen de kinderen lessen over ‘Veilig Internet’ in een doorgaande lijn met het Nationaal Media 

Paspoort. Binnen PricoH is er een ICT-protocol afgesproken waarin de veiligheid van privé-gegevens geregeld 

is.   
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4. De schoolorganisatie 

 

4.1  Het  team   

4.1.1 De samenstelling van het team 
Bij het samenstellen van het team proberen we een evenwichtige verdeling te houden tussen mannen en 

vrouwen, leeftijdsopbouw en specialisatie. Binnen ons team zijn er zowel fulltimers als parttimers aan het 

werk. Naast de lesgevende taken hebben een aantal leerkrachten een taak die verband houdt met hun 

specialisatie. Zo hebben we een intern begeleider (specialist op het gebied van de zorg), taalspecialist, 

rekenspecialist, ICT-coach en een specialist meer- en hoogbegaafdheid. Bij de verdeling van de lesgevende 

taken streven we ernaar om niet meer dat twee leerkrachten voor een groep te zetten. Bij ziekte en vervanging 

lukt dit niet altijd. 

 

4.1.2 Vervanging en invallen 
Bij afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of andere omstandigheden, wordt er gezocht naar inval. Wij 

zijn als school (en als PricoH) aangesloten bij de VIP-invalpool (VIP= Veelzijdig Inzetbare Poolers). Samen met 

andere schoolbesturen in de regio Zuidwest Drenthe, Overijssel en Noord-Gelderland zijn wij een 

samenwerking gestart om samen de invalproblematiek aan te pakken. Door samen te werken met meerdere 

schoolbesturen kunnen we zo goed mogelijk voorzien in een professioneel vervangingsteam. Vanaf 

schooljaar ‘19-‘20 starten we binnen deze samenwerking met eigen wijkpools. Hiermee beogen we de 

verbinding en samenwerking met onze poolers te versterken, waardoor we continuïteit en kwaliteit willen 

bieden voor uw zoon/dochter ten tijde van afwezigheid van de vaste leerkracht. Onze wijkpoolers zijn namelijk 

bekend met onze scholen. We blijven daarnaast ook gebruik maken van losse invallers via Slim 

personeelsbemiddeling. Als er een invalkracht komt die onze school niet kent, zijn er vaste regels en afspraken 

over diens begeleiding. Bovendien vindt deze invalkracht in de klassenmap alle gegevens die hij/zij nodig heeft 

voor een goede start van de invalperiode. Het kan zijn dat door omstandigheden er geen invallers beschikbaar 

zijn. Dan kijken we naar een andere oplossing. Intern kan er gekeken worden naar de beschikbaarheid van een 

parttime leerkracht. Ook kan het zijn dat de kinderen verdeeld worden over de andere groepen. Dit zijn echter 

oplossingen voor nooit meer dan één dag vanwege school organisatorische redenen. In het ergste geval kan 

het dus voorkomen dat de betreffende groep een dag geen les kan krijgen en dat u gevraagd wordt uw kind 

thuis op te vangen. In verband met het te kort aan (inval-) leerkrachten, kan het ook voorkomen dat u ’s 

morgens een bericht ontvangt dat er geen school is die dag. Berichten hierover ontvangt u via het 

ouderportaal door middel van een spoedbericht. Vanzelfsprekend komt dit pas in het uiterste geval voor en 

proberen we te allen tijde naar een goede oplossing te zoeken. 

 

4.1.3 Scholing 
We vinden het belangrijk dat er door het gehele team, en daarnaast individueel, nascholing wordt gevolgd. Op 

deze wijze blijven we op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen en blijven we werken aan de verbetering 

van de onderwijskwaliteit. Jaarlijks wordt aan de hand van de ontwikkelingen die ingezet worden vanuit het 

Jaarplan bekeken en afgesproken welke nascholing relevant is en past bij onze visie op onderwijs. 

 

4.2 Regeling s choo l - en vakantieti jden  

4.2.1 Verplichte onderwijstijd 
Voor het invullen van de schooltijden moeten we voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Zo zijn er 

minimum aantal lesuren over vier jaar voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8. Daarnaast is er een 

maximaal aantal gebroken lesweken. We zitten boven het minimum aantal lesuren. Deze uren worden 

gecompenseerd met lesvrije dagen of middagen. Deze worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op 

de jaarkalender. 
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4.2.2 Schooltijden 
We werken op school met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De 

kinderen eten in de klas en spelen daarnaast een kwartier buiten. Dit alles onder begeleiding van de Tussen 

Schoolse Opvang (TSO). 

 

De schooltijden zijn: 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   08.30 - 14.30 uur 

woensdag (groep 3 t/m 8)    08.30 - 12.00 uur 

Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij. 

 

Om 08.25 uur gaat de bel. We doen dit om de 

onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten. 

Het is onze plicht om daadwerkelijk om 08.30 uur 

te starten. De kinderen van groep 1 mogen het 

gehele jaar vanaf 08.20 uur onder begeleiding van 

ouder(s)/ verzorger(s) naar binnen. De kinderen 

van groep 2 mogen dit tot de herfstvakantie. Vanaf 

dat moment bouwen we dit voor deze groep af en 

gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen op 

het moment dat de eerste bel is gegaan. 

 

4.2.3 Continurooster 
Door het continurooster kunnen wij als team een 

doorgaande lijn creëren in de schooldag van onze kinderen. Vanaf het moment dat ze op school komen tot 

aan dat zij de school verlaten, gelden dezelfde eenduidige regels door de school. Kinderen en leerkrachten 

zijn op de hoogte van deze regels en dat biedt structuur, duidelijkheid en rust. We verwachten dat dit het 

welbevinden van en het gevoel van veiligheid bij de kinderen ten goede komt 

Op vrijwillige basis werken ouders mee aan het overblijven tussen de middag. Een leerkracht is altijd 

eindverantwoordelijk. Tussen de middag gelden dezelfde regels en afspraken met betrekking tot pleinwacht 

als in de ochtendpauze. 

 

De pauzetijden zijn als volgt: 

Groep 1-4  11.45 uur – 12.15 uur  

Groep 5-8  12:15 uur – 12.45 uur 

 

We zorgen ervoor dat we om respectievelijk 12:15 uur en 12.45 uur kunnen starten met het middagprogramma. 

Ouders die meedraaien tijdens het overblijven (TSO) leveren een Verklaring Omtrent Gedrag in op school en 

hebben een passende training gevolgd. Deze wordt indien nodig via school aangeboden.  

 

4.2.4 Vakanties 
Voor het vakantierooster volgen we de vakantieregeling die door de gemeente wordt vastgesteld, waarbij zij 

rekening houdt met de vakantiespreiding zoals bepaald door het Ministerie van Onderwijs. De vakantiedata 

zijn terug te vinden op de jaarkalender en het ouderportaal. 

 

4.2.5 Ziekmelding  
Wanneer uw kind ziek is willen wij graag dat u dit voor schooltijd even telefonisch aan ons meldt. Wanneer de 

telefoon niet direct wordt opgenomen kunt u de voicemail inspreken. Deze luisteren we iedere ochtend af. 

Wanneer uw kind gedurende de schooldag ziek wordt, nemen wij contact met u op. 
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4.2.6 Verlof vragen 
Wanneer u extra vrij wilt vragen voor uw kind (voor bijvoorbeeld huwelijk, jubilea, enz.) moet u dit minimaal een 

week van tevoren schriftelijk doen. Het aanvraagformulier voor verlof is via onze website te downloaden of te 

verkrijgen op school bij de administratie. De directie toetst uw aanvraag aan de hand van de wettelijke 

leerplichtregels die we via de gemeente Hoogeveen ontvangen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. Meer informatie is te vinden op: www.rijksoverheid.nl  en 

www.hoogeveen.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Leerplicht 
In de Leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar 

wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren. Vanaf het vijfde jaar is ieder kind 

leerplichtig. Wanneer een kind vier jaar is, is het dus nog niet leerplichtig maar valt het wel onder de regels van 

de school met betrekking tot aanwezigheid. Ook dan kan een kind dus niet zomaar thuisblijven.  

  

 
 
 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hoogeveen.nl/
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5. De zorg voor de kinderen 

 

5.1 Nieuwe k inderen  

Voordat een kind wordt aangemeld op een school is het heel goed om zich af te vragen of de visie van de 

school en de praktische uitwerking daarvan, past bij de gedachten die u heeft over een school en of het past 

bij uw kind. U kunt zich laten informeren door deze schoolgids en de informatie op de website. Tevens 

ontvangen wij u graag op school om met u in gesprek te gaan. Tijdens zo'n gesprek vertellen we u over het 

onderwijs waar wij voor staan en maken wij een rondje door de school. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Ook 

vinden wij het fijn wanneer u vertelt over uw kind. 

 

Wanneer u besluit uw kind aan te melden, kunt u dat doen door het invullen van een aanmeldformulier. Deze 

is op school te verkrijgen bij de administratie. Na de aanmelding vindt er een intake plaats en een gesprek met 

de leerkracht. Dit doen we, omdat we graag een goede start voor uw kind willen. 

 

U kunt op twee momenten aanmelden: 

- Wanneer uw kind twee of drie jaar is kan het worden ingeschreven als toekomstige leerling. Vanaf de 

vierde verjaardag mag het dan naar school. In de drukke decembermaand en vier weken voor de 

zomervakantie laten we in principe geen vierjarigen instromen in groep 1. Dit doen we omdat we 

geloven dat dit het welbevinden van het nieuwe kind en de klas niet ten goede komt. In overleg kan er 

voor gekozen worden om een aantal nieuwe leerlingen gezamenlijk te laten instromen.  

Twee maanden voordat het kind vier wordt begint de wenperiode welke in overleg met de leerkracht 

en passend bij uw kind wordt ingevuld. De intake en het gesprek met de leerkracht vinden ook in deze 

periode plaats. 

- Een wisseling later in de schoolcarrière door bijvoorbeeld een verhuizing. Als een kind van een andere 

school komt vragen we een onderwijskundig rapport op bij de andere school en hebben we een 

gesprek met de directeur en intern begeleider van de andere school. Zo kunnen we een goed beeld 

vormen van de onderwijskundige behoeften van uw kind. Bij deze wisseling van basisschool staat uw 

kind op school ingeschreven zodra we het inschrijfformulier van u terug hebben gekregen én het 

uitschrijfformulier van de vorige basisschool hebben ontvangen. 

5.1.1 Toelatingsbeleid 
Het bestuur heeft de volgende beleidskaders vastgesteld:  

 de ouders/verzorgers moeten de grondslag van de schoolvereniging, zoals verwoord in artikel 4 van 

de statuten, respecteren.  

 het is niet gebruikelijk dat kinderen binnen de schoolloopbaan op een andere school uitgaande van 

onze schoolvereniging worden ingeschreven, tenzij er sprake is van:   

o verhuizing naar een andere wijk;   

o een zwaar verstoorde relatie tussen ouders/verzorgers en school;   

o disfunctioneren van kind(eren), met name op sociaal-emotioneel niveau;   

o een duidelijk verkeerde eerste schoolkeus door ouders; de directeur van de school waarop 

het kind zit zal in dit geval akkoord moeten gaan met de verandering van school.  

 registratie van de persoonsgegevens, aan de hand van inschrijfformulieren, geschiedt met 

inachtneming van de eisen die de Wet Persoonsregistratie (AVG) stelt.   

  
Alle kinderen die worden ingeschreven nemen deel aan het normale onderwijsprogramma. Wij accepteren 

geen principiële gronden voor vrijstelling van onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke 

handicap zal een vrij uitgebreide procedure plaatsvinden. Wanneer de toelating een feit is zal de school er ook 

alles aan proberen te doen om dat kind zo goed mogelijk te begeleiden.   

  
Leerlingen die de school verlaten, krijgen een onderwijskundig rapport mee met informatie voor de nieuwe 
school.   
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5.2.  Het vo lgen van leerl ingen  

Om te kunnen groeien op sociaal, emotioneel en cognitief vlak is het nodig dat we precies weten waar de 

kinderen zijn in hun ontwikkeling en wat ze van daaruit nodig hebben. Dit realiseren we op verschillende 

manieren. Allereerst door goed naar de kinderen te kijken, te observeren en met hen en u als ouder in gesprek 

te gaan. Daarnaast hebben we de resultaten uit de verschillende vormen van toetsen welke nauwkeurig 

geanalyseerd worden en resulteren in vervolgstappen voor de ontwikkeling.  

 
5.3 Het  zo rgbeleid  

Op school vervult onze intern begeleider (IB’er) een spilfunctie voor wat betreft de zorg voor onze leerlingen. 

De IB’er coördineert en overziet de gehele leerlingenzorg, zoals toetsen, diagnosticeren en hulp aan 

leerlingen. Ook begeleidt zij leerkrachten in het verlenen van die hulp in de groep. Verder overlegt zij met 

ouders of instanties buiten de school. De IB’er neemt ook deel aan een platform van interne begeleiders uit 

onze vereniging. In het kader van Passend Onderwijs horen wij bij het samenwerkingsverband 22.03, afdeling 

Hoogeveen. Vanuit de vereniging en het samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid tot het inschakelen 

van externe deskundigen. 

 

5.4 Speciale zorg voor k inderen met s pecifieke beho eft en  

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich goed voelt en van daaruit de kans krijgt om zich te ontwikkelen. 

Wanneer dat niet het geval is kan het zijn dat het kind niet goed mee kan komen met de groep of juist meer 

aan kan. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont zijn dit voor ons ook signalen. Op dat moment bekijken 

we, of het kind extra aandacht nodig heeft of een andere benadering vereist. Eerst proberen we binnen de 

groep tijd voor uw kind vrij te maken om extra aandacht te geven aan zijn problemen met de leerstof of om 

met hem te praten over wat hem dwars zit. Als duidelijk wordt, dat deze hulp niet voldoende is, schakelt de 

leerkracht onze IB’er in.  

 

5.4.1 Hulp bij sociaal emotionele problemen 
Door middel van het observatie instrument ‘Kanvas’ volgen we systematisch de sociaal emotionele 

ontwikkeling. Daarnaast halen we veel informatie uit het persoonlijke contact met kinderen en ouders. 

Preventief proberen we sociaal emotionele problemen te voorkomen door de inzet van onder andere de 

methodes 'Kanjertraining’ en ‘Jij bent uniek!’. Wanneer er mogelijke problemen worden gesignaleerd wordt er 

contact gezocht met ouders om samen te werken aan een mogelijke oplossing. 

 

5.4.2 Hulp bij leerproblemen 
Wanneer een kind moeite heeft met de leerstof krijgt het intensieve begeleiding. Dit proberen we zoveel 

mogelijk binnen de groep te doen waarbij de succeservaringen heel belangrijk zijn en daarnaast ook het besef 

dat je iets ook gewoon moeilijk mag vinden. Daar waar nodig kunnen we door inzet van de onderwijsassistent 

en/of leraarondersteuner nog meer begeleiding bieden. Wanneer het kind gebaat is bij een eigen leerlijn voor 

één of meerdere vakgebieden zijn er ook verschillende mogelijkheden. Dit kan soms binnen de huidige groep, 

maar soms ook in een andere groep. De lesroosters zijn daarom goed op elkaar afgestemd om zo groeps-
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doorbrekend te kunnen werken. Voor kinderen is dit fijn. Ze werken op hun eigen niveau, halen succes en 

kunnen zich van daaruit verder ontwikkelen. 

 

5.4.3 Verlengen of versnellen 
Wanneer het kind op meerdere gebieden een achterstand heeft kan het zijn dat het verstandig is om een jaar 

te verlengen. Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde overgangsnormen en in goed overleg met de ouders.  

Anderzijds signaleren we op onze school soms ook kinderen, die gebaat zijn bij een versnelde doorstroming. 

Na zorgvuldig onderzoek en overleg met ouders, directie, de IB’er en consultatie van het zorgteam 

(samenwerkingsverband), besluiten we wat voor het betreffende kind de juiste keuze is. Ook hier bestaat de 

mogelijkheid om dit geheel of voor één of meerdere vakgebieden te doen.  

 

5.4.4 Levelwerk 
Als de leerstof voor een kind te makkelijk is, bestaat de mogelijkheid om te ‘compacten & verrijken’. Daarbij 

krijgt uw kind korte instructie, maakt alleen dat gedeelte van de leerstof dat nodig is en krijgt daarnaast 

uitdagende verdiepingsstof aangeboden in de vorm van levelwerk. Dit wordt door de leerkracht en de IB-er 

zorgvuldig overwogen aan de hand van de toetsresultaten en de bevindingen in de groep.  

 

5.4.5 Meer- en hoogbegaafde kinderen (stichting Kwadraat)  
Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & verrijken is er 

een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om samen te werken aan 

pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor kinderen in groep 8 is er het Dotato- & 

Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten college. Eén woensdag in de twee weken gaan 

deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden 

zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het 

reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging krijgen extra prikkelen.   

  

Kwadraat   
Voor nog meer speciale dagelijkse zorg aan meerbegaafden, hebben we binnen de schoolvereniging ook een 

kwadraatafdeling. Die is ondergebracht bij het kindcentrum Wolfsbos. Zolang scholen niet in 

handelingsverlegenheid zijn wat hoogbegaafde kinderen betreft, blijven deze kinderen gewoon op de 

basisschool. Zij krijgen dan een passend aanbod.   

 

5.4.6 Talentklas 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de talentklas. Deze klas is bedoeld voor kinderen uit de 
bovenbouw die beter tot leren komen wanneer zijn praktisch handelend bezig zijn. Dit zijn vaak kinderen 
waarbij de verwachting is dat zij uitstromen naar KBL/BBL of PrO. Een dagdeel per twee weken komen deze 
kinderen bij elkaar waarbij vanuit een thema gewerkt wordt aan het vergroten van praktische vaardigheden, 
samenwerken, materiaal- en gereedschap-kennis, communicatieve vaardigheden. Hierbij wordt er altijd een 
koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Ook vinden er bedrijfsbezoeken plaats. Thema’s waar vanuit 
gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld: houtbewerking, groenvoorziening, horeca, verzorging, installatietechniek. 
 
5.5. Het samenwerk ings verband  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil 
onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen het gewone 
basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, bieden de 
scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling 
aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.  
Kijk hier voor meer informatie: www.po2203.nl 
 
Zorgroute 
Ons streven is om voor alle kinderen thuisnabij passend onderwijs te bieden. Bij de aanmelding zal op basis 
van de hulpvragen van het kind, de mogelijkheden van de school (personeel, ruimte, materieel) en de 
afstemming daartussen worden bezien of de school in staat is een kwalitatief goede plek voor deze leerling te 
bieden.  

http://www.po2203.nl/
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Als de geboden hulp binnen het basisarrangement van onze school niet toereikend is om onze leerling 
voldoende te helpen, kan er door de school een aanvraag worden gedaan bij de Commissie Arrangeren (CA) 
voor een arrangement. (Samenwerkingsverband PO 2203)  
  
Voordat er een arrangement aangevraagd kan worden, gaat de CA er vanuit dat onderstaand voortraject 
zorgvuldig is doorlopen.  

1. De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van 
observatiegegevens, aangevuld met de analyse van toetsgegevens;  

2. Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of 
ondersteuning;  

3. Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning 
bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een specifiek, individueel 
handelingsplan opgesteld. Dit wordt ten minste een half jaar uitgevoerd en geëvalueerd.  

  
Als de school een arrangement krijgt toegewezen, wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- en 
einddatum. De school evalueert twee maanden voor de einddatum de effecten van het arrangement en kan 
op eigen initiatief verlenging vragen van het arrangement.  
De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich 
meebrengen dan de normbespreking van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de 
Commissie Arrangeren het dossier toewijzen aan de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid   
  
Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid  
De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een 
positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere 
toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum evalueert de 
school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de school. De school meldt zich bij de 
Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet 
ondersteund met een arrangement.  
  
 

5.6 Omgaan met  pest en  

“Op een school waar de liefde van Christus voor ons mensen wordt doorgegeven, mag het niet voorkomen dat 

pestgedrag onopgemerkt blijft en de pesters en het pesten in het algemeen niet actief bestreden worden!” 

 “Een kind dat zich veilig voelt presteert beter en is geestelijk en lichamelijk gezonder!” 

 

Deze twee stellingen zijn voor ons meer dan genoeg reden om het ideaal van een pestvrije school na te 

streven. Pesten wordt op de Fontein niet getolereerd. Wij zijn hier dus zeer alert op en ondernemen meteen 

actie wanneer we signalen krijgen. Toch willen wij benadrukken dat wij, ouders en leerkrachten, hierin een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Aarzelt u dus niet om, bij vermoedens van pestgedrag, de 

leerkracht van uw kind aan te spreken. We werken op school met een pestprotocol. Dit protocol ligt ook ter 

inzage op school. Ook in het aanbod sociaal-emotionele vorming komt dit onderwerp in alle groepen uitvoerig 

aan de orde. 

 

5.6.1. Time-out, schorsing en verwijdering 
In samenspraak met het bestuur van PricoH en de GMR heeft de school duidelijke regels opgesteld voor time-
outs, schorsing en verwijdering op grond van ontoelaatbaar gedrag. De directeur van de school kan een 
leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor ten hoogste één 
week schorsen.  
Bij een time-out worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek, waarvan een verslag wordt 
gemaakt, met daarin in ieder geval afspraken voor de toekomst.   
Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat een 
besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders in de gelegenheid 
stellen om gehoord te worden. Schorsing en verwijdering van een leerling vindt alleen plaats nadat aan de 
vastgestelde zorgvuldigheidseisen, conform de regeling schoolverzuim, is voldaan.   
Onder ontoelaatbaar gedrag, en in aanmerking komend voor een vorm van schorsing, rekenen wij:   

 het aan de school verbonden personeel en/of medeleerlingen bedreigt;  
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 wapens met zich voert of voorwerpen die daarop lijken;  

 drugs en/of alcohol in bezit heeft of met zich voert;  

 door enig ander ernstig wangedrag de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten, ander 
schoolpersoneel, (andere) ouders en/of zichzelf ernstig in gevaar brengt.  

  
Ook indien de leerling zich herhaaldelijk schuldig maakt aan de gedragingen die tot time-out kunnen leiden, 
kan dit redenen opleveren tot schorsing.  
Van ouders verwachten wij dat zij zich ook aan de gedragsregels van school houden. In geval van 
ontoelaatbaar gedrag, in de lijn zoals hierboven aangegeven, kan de directie vergelijkbare sancties, zoals 
beschreven in dit protocol, op ouders toepassen.  
Voor meer informatie verwijzen we graag naar het protocol “schorsing en verwijdering van leerlingen”.  
 
5.7 Begeleiding naar het voort gezet  onderwijs  

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is niet alleen een traject door de leerkracht van groep 8. Bij het 

geven van een goed schooladvies hanteren we stroomschema's waarin de resultaten van de laatste drie jaren 

richtinggevend zijn. De adviezen worden vastgesteld in een team die bestaat uit de leerkrachten van groep 8 

en groep 7, de intern begeleider en de directeur. Dit schooladvies wordt vervolgens door de leerkracht van 

groep 8 aan u voorgelegd en uitgelegd. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing op het 

voortgezet onderwijs. Later in het schooljaar wordt de uitslag van de eindtoets bekend. Deze is niet leidend 

maar kan wel aanvullend zijn. Als eindtoets hanteren we de IEP-toets. 

De school voor voortgezet onderwijs bekijkt na de aanmelding het schooladvies en beslist vervolgens of het 

kind wel of niet wordt toegelaten. Vaak vindt er een gesprek plaats met de leerkracht van groep 8 voor 

aanvullende informatie in het kader van een warme overdracht.  

In de loop van het eerste jaar op de nieuwe school bespreekt de mentor met de leerkracht van groep 8 hoe 

het gaat met het kind. Op deze wijze wordt de overgang op een goede manier afgesloten. 

 

5.8 Zorgstruct uur jeugdhulp  

5.8.1 Centrum voor jeugd en gezin Hoogeveen 
De gemeente Hoogeveen heeft, net als andere gemeenten, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met als 

doel om snel, effectief én afdoende ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders bij 

opvoed- en opgroeivragen. De vraag van het kind c.q. de ouders staat centraal. Het CJG is op school 

vertegenwoordigd door de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. Het 

onderwijs is dus een belangrijke samenwerkingspartner van het CJG. Als ouder van een schoolgaand kind is 

uw eerste CJG aanspreekpunt de schoolmaatschappelijk werker.  

 

 

 

Wat mag u als ouders van het CJG verwachten? 

- voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien; 

- toegang tot betrouwbare informatie via een online CJG; 

- mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk;  

- toegang tot jeugdhulp.  

Kijk ook op: www.cjghoogeveen.nl Een mail sturen (info@cjghoogeveen.nl) of bellen (0528 233049 -

bereikbaar opwerkdagen van 8.30-17.00 uur) kan ook. 

 

Als de leerkracht denkt dat uw kind ondersteuning nodig heeft, bespreekt deze dit in eerste instantie met u. 

Het kan gaan om ondersteuning op allerlei gebied: op het gebied van leren, contact met andere kinderen, 

lichamelijke ontwikkeling e.d. Een paar praktische tips kunnen u dan vaak al weer op weg helpen, maar soms is 

meer nodig. De leerkracht roept dan, in overleg met de ouders, de hulp in van de intern begeleider. Als dat 

nodig is betrekken zij een medewerker van het CJG, meestal de schoolmaatschappelijk werker om in een zo 

vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden. Ook de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts kunnen 

betrokken worden. Daar waar nodig kan jeugdhulp ingezet worden.  

http://www.cjghoogeveen.nl/
mailto:info@cjghoogeveen.nl
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5.8.2 Schoolmaatschappelijk werk  
Ouders/Verzorgers kennen hun kind het best. Ze merken het dan ook meteen wanneer hun dochter of zoon 

zich anders gedraagt dan ze gewend zijn. Misschien is het al een tijdje zo dat een kind slechter eet of slaapt, 

veel ruzie maakt, juist veel stiller is dan normaal of dat het minder goed gaat op school. Meestal is dit niet 

ernstig en zit een kind gewoon even wat minder lekker in zijn vel. Soms is er echter meer aan de hand. 

 

Hulp op school voor ouder en kind 
Op alle scholen in het basis-  en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

vertegenwoordigd. Als ouders/verzorgers een vraag hebben over hun kind, de opvoeding of als ze zich zorgen 

maken, kunnen ze langs komen bij de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker is te 

bereiken via de leerkracht of de intern begeleider. Rechtstreeks bellen kan ook, op nummer 0528 278 855 of 

mailen naar info@cjghoogeveen.nl. 

 

Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 
Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere hulp 

nodig is. De schoolmaatschappelijk werker  wijst ouders/verzorgers dan verder de weg.  

Samen met hen zoekt hij of zij naar een oplossing die bij het kind, thuis en de school past. Daarbij kan hij of zij 

er voor zorgen dat er korte lijnen blijven tussen de schoolmaatschappelijk werker, de school, het gezin/leerling 

en eventuele netwerkpartners. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis. 

 

Daarnaast zet het schoolmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in op het gebied van bijvoorbeeld 

sociale vaardigheden of weerbaarheid. 

 

Wanneer men zich zorgen maakt over een kind, is het verstandig om niet lang te wachten. Een klein probleem 

kan groot worden als men niets doet. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de Stichting 

Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze organisaties hebben 

ervaring in het werken met en voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. 

 

Leerkrachten signaleren ook gedrag van leerlingen. Wanneer er zorgen zijn, kunnen zij, nadat ouders hiervoor 

toestemming hebben gegeven, deze via de IB’er bespreken met de schoolmaatschappelijk werker. Dit kan 

resulteren in een consult of advies aan de leerkracht, en/of het contact zoeken van de schoolmaatschappelijk 

werker met het kind en zijn/haar ouders/verzorgers. Naast deze kind gerelateerde zorg, kunnen leerkrachten 

ook een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker bij kind overstijgende problemen (b.v. 

pestgedrag/cultuur, problemen of gebeurtenissen die impact hebben op groepen leerlingen). De leerkracht 

zal hiervoor eerst in overleg gaan met de IB’ers. 

 

Directie en/of de IB’ers zijn degenen die op de hoogte zijn of worden gebracht wanneer er een 

begeleidingstraject moet worden ingezet of al in gang is gezet. De IB’ers zullen bij het signaleren van zorgen of 

probleemgedrag kijken wat ze hierin kunnen betekenen. Hiervoor kunnen ze SMW’er consulteren. 

  

5.8.3 Jeugdgezondheidszorg  (JGZ)/ Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) 
 
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de 

basisschool zit, neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De 

jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van 

kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om 

grote zorgen.  

 
Wat doet de GGD op school? 
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Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen 

over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij in overleg met de ouders contact met de 

school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de 

intern begeleider. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. 

Het gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

- het invullen van een vragenlijst via ‘Mijn Kinddossier’ door ouders. 

- het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind. 

Via de GGD ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deze is te vinden op 

www.mijnkinddossier.nl.  In dit ouderportaal, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en 

opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.   

De GGD heeft ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij 

alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit: 

- het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders; 

- opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht; 

- indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind worden 

uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist. 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. 

 

Vragen aan de JGZ 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze 

jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of 

voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.   

 

Contact met de JGZ 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl 

en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 

uur bellen naar 088-2460246. 

 

5.8.4 Driehoeksoverleg 
Binnen de school is er ook minimaal 3x per jaar een driehoeksoverleg tussen intern begeleider, een 

medewerker van de GGD (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) en een SMW-er. Het doel is om signalen van 

zorg bij elkaar te brengen, patronen te herkennen, duiden van problematiek en afstemmen of en welke hulp 

geboden kan worden. De inbrenger (school SMW of GGD) heeft vooraf toestemming gevraagd aan de 

wettelijke vertegenwoordiger(s) of brengt de casus anoniem in. Zij koppelt na de bespreking de adviezen aan 

hen terug. 

Wanneer 4-jarigen aangemeld worden bij het basisonderwijs en er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of 

veiligheid, is er een brede warme overdracht door de JGZ, waarbij de ouder(s), intern begeleider, JGZ en SMW 

om de tafel gaan, evt. aangevuld met andere hulpverlener(s).  

 

 

5.9 Medis ch handelen  

Met de invoering van passend onderwijs worden scholen en leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met 

de vraag of ze onder schooltijd de benodigde medische handelingen willen verrichten. PricoH wil onderwijs 

verzorgen voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die medische hulp nodig hebben. Zo verstrekken we 

medicatie op dokters advies en in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat medische handelingen uitgevoerd 

worden door een groepsleerkracht. Hier gaat in alle gevallen een instructie van een bevoegd arts aan 

vooraf. Daarnaast wordt in die gevallen een formulier ingevuld en ondertekend door ouders en school. In het 

beleidsstuk ‘medisch handelen’ staat omschreven hoe we onze rol als partner in de zorg voor uw kind 

vormgeven. Heeft u hier vragen over dan kunt u die stellen aan de directeur van de school.   

http://www.mijnkinddossier.nl/
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6. Kwaliteitszorg en ontwikkeling van het onderwijs 

 

6.1 Kwalit eits zorg  

Jaarlijks bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen er doorgevoerd moeten worden ter 

verbetering van het functioneren van onze school in al haar aspecten. Om alles overzichtelijk te houden, 

hebben we hiervoor een vierjarenplan opgesteld. Dit plan wordt het schoolplan genoemd. Per onderwerp 

hebben we beschreven wat we ieder afzonderlijk jaar willen bereiken, wanneer we dat doen en wie er 

verantwoordelijk voor is. Het huidige schoolplan loopt tot 2023. Uit dit schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan 

opgesteld met daarin de ontwikkelingen voor dat betreffende jaar. Door de jaarlijkse evaluatie blijven we 

betrokken bij onze verbeterpunten. We leggen onze resultaten en afspraken vast en stellen eventuele 

verbeterpunten bij. Indien nodig volgt het hele team of een aantal leerkrachten scholing. Zowel interne als 

externe kanalen leveren ons informatie voor nieuwe verbeterpunten. 

 

Interne kwaliteitscontrole: 
De twee centrale vragen hierbij zijn altijd: 

1. Doen we de goede dingen? 

2. Doen we de goede dingen goed? 

Jaarlijks evalueren wij onze beleidsvoornemens waarbij we kijken naar ambitie, doelstelling, ondernomen 

acties en resultaat. Twee keer per jaar evalueren we aan de hand van de cito-opbrengsten ons onderwijs. Dit 

gebeurt op school-, groeps- en individueel-niveau. Daarnaast worden er tweejaarlijks 

tevredenheidsenquêtes afgenomen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Alle uitkomsten samen 

leveren input voor het nieuwe schoolplan en/of jaarplan.  

 

Externe kwaliteitscontrole: 
Eens in de vier jaar wordt een school bezocht door de inspecteur. Als er aanleiding voor is, kan de inspecteur 

ook tussentijds de school bezoeken. Redenen voor een tussentijds bezoek zijn bijvoorbeeld: tegenvallende 

resultaten, klachten van ouders of op verzoek van het Bestuur. Uit deze bezoeken komen aanbevelingen naar 

voren die we verwerken in onze verbeterpunten. Onze school heeft in 2014 en 2016 een bezoek gehad. Omdat 

onze school in 2011 is opgericht en door snelle groei en vele zijinstroom de opbrengsten niet altijd goed te 

meten zijn voor de inspectie, hebben ze ons in die periode tweemaal bezocht. Het laatste inspectiebezoek 

was in maart 2016. We hebben toen wederom het basisarrangement toegewezen gekregen wat betekent dat 

de inspecteur de school als voldoende beoordeeld heeft. In het voorjaar van 2018 zou ook een 

kwaliteitsonderzoek plaatsvinden, maar deze is door de inspectie geannuleerd vanwege de goede (tussen-) 

opbrengsten van de school en de wijze waarop de school vormgeeft aan de kwaliteitszorg. De inspectie heeft 

toen wederom het vertrouwen uitgesproken in de ingeslagen weg. In april 2019 heeft er een inspectiebezoek 

op bestuursniveau plaatsgevonden met daarbij een verificatieonderzoek op school. Tijdens dit bezoek zijn 

alle onderzochte indicatoren met een voldoende beoordeeld. 
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6.2 Result aten van de ontwikk eling van het onderwijs  

In deze paragraaf  beschrijven we een aantal onderdelen waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. We 

vinden het belangrijk om voortdurend te blijven ontwikkelen en verbeteren. 

 Er zijn een heel aantal scholingen gevolgd door teamleden of het hele team, waaronder: 

- Opleiding bevoegdheid bewegingsonderwijs 

- Leidinggevende 2 

- Met sprongen vooruit. 

- Bouwen aan een stevig rekenmuurtje 

- Kanjertraining  

- Verdieping didactisch handelen in groep 3 

- Executieve functies bij kleuters 

- Verdieping en nascholing rekenonderwijs en taalonderwijs 

- Opleiding coach in het onderwijs 

- Opleiding rekendiagnostiek  

  

Schoolontwikkelingen in het schooljaar 2019-2020: 

- Het door ontwikkelen van het kleuteronderwijs en de doorgaande lijn naar groep 3. 

- We hebben samen met een groep ouders gesproken en nagedacht over communicatie en 

informatievoorziening over en weer.  

- We zijn gestart met een talentklas (zie paragraaf 5.4.6). 

- Leesbevordering. 

- Implementatie nieuwe rekenmethode en inzet rekenmaterialen. 

In het afgelopen schooljaar werden we geconfronteerd met een intelligente lockdown vanwege het corona-

virus waardoor de school een tijd gesloten is geweest. Dit is ook van invloed geweest op de 

schoolontwikkelingen de daarmee enige vertraging hebben opgelopen.  

 

6.3 O ntwikk eling van het onderwijs  

De speerpunten voor dit jaar zijn: 

- borgen van de kanjertraining en verdere versterking van ons pedagogisch klimaat; 

- thematisch en ontdekkend leren; 

- uitbouw creatieve middagen en buiten-/ natuuronderwijs; 

- implementeren en borgen van didactisch handelen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

De ontwikkelingen en doelstellingen staan uitgebreid beschreven in het Jaarplan.  

 

 

6.4 O pbrengs ten van het  onderwijs  

Zoals in paragraaf 6.1 genoemd heeft onze school zowel bij het bezoek door de inspectie van het onderwijs in 

2014 als in 2016 het basisarrangement toegewezen gekregen. Dat betekent dat de kwaliteit en de 

randvoorwaarden op orde zijn. Ook heeft de inspectie het vertrouwen uitgesproken in de ontwikkelingen en 

plannen van de school die in gang zijn gezet. De inspectierapporten zijn in te zien via www.owinsp.nl . Vanwege 

de kleine eindgroepen (of aantallen leerlingen die meegerekend worden bij de eindopbrengsten in verband 

met het aantal jaren onderwijs op onze school) zijn de eindopbrengsten tot en met het schooljaar 2014-2015 

door de inspectie niet beoordeeld. De laatste twee schooljaren zijn de opbrengsten ruim boven de gestelde 

norm.  

  

http://www.owinsp.nl/
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Uitstroom richting voortgezet onderwijs in de afgelopen schooljaren: 

 LWOO 1/ PRO LWOO 2 VMBO BBL VMBO KBL VMBO TL HAVO/VWO 
Aantal 

leerlingen 

2012-2013   1 1 1 3 6 

2013-2014    1 3 4 8 

2014-2015    6 2 8 16 

2015-2016    8 7 5 20 

2016-2017   2  4 4 10 

2017-2018    4 1 6 11 

2018-2019 1 2  3 3 12 21 

2019-

2020 

  1 4 2 11 18 
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7. De school en de ouders/ verzorgers 

 

7.1  Ouderpart icipat ie  

We vinden ouderbetrokkenheid bij onze school erg 

belangrijk. Niet alleen om het onderwijs en de zorg 

voor uw kind zo goed mogelijk af te stemmen; door 

een betrokken houding laat u aan uw kind zien dat u de 

school en de ontwikkeling van uw kind belangrijk vindt. 

We vinden het daarom fijn als u uw talent inzet voor 

de school en helpt daar waar kan.  

Duidelijke communicatie vinden we belangrijk maar is 

ook meteen één van de moeilijkste zaken. We houden 

van een open en eerlijke houding en we 

communiceren het liefst via een persoonlijk gesprek. 

Het gaat tenslotte niet om ons of om u, maar om uw 

kind. Het is daarom belangrijk deze houding over en 

weer te hebben. Ook zijn we graag laagdrempelig. Dit 

betekent dat de deur voor u als ouder altijd open 

staat. 

 

7.2 D e medezeggenschapsraad (MR)  

De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele orgaan binnen EBS de Fontein waar ouders en leerkrachten 

beleidszaken met elkaar en met de schoolleiding bespreken. De directie licht er haar beleidsvoornemens toe. 

Afhankelijk van het onderwerp vraagt de schoolleiding aan de MR om in te stemmen met een voorstel of om 

een voorstel van een advies te voorzien. Wettelijk is geregeld hoe dit per onderwerp geldt in de Wet 

medezeggenschap op scholen (wms). 

 

De leden 
Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. De verhouding is 50% personeel 

en 50% ouders. Het aantal is afhankelijk van de grootte van de school. De oudergeleding wordt rechtstreeks 

door en uit de ouders en het personeel gekozen voor een periode van twee jaar. Verkiezingen bepalen wie er 

mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Als u in de MR wilt, kunt u zich verkiesbaar 

stellen. In het medezeggenschapsreglement van school staat hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit 

reglement opvragen bij de directeur.  

 

Vergaderingen 
De MR vergadert zes tot acht keer per jaar en heeft regelmatig overleg met directie. Onderwerpen die o.a. de 

revue passeren zijn: het jaarplan, de schoolbegroting, financieel jaarverslag, het schoolplan, de schoolgids, de 

ouderbijdrage, tussen schoolse opvang, formatie, groepsindeling, vakantieregeling en -rooster, taakbeleid, 

scholingsplan, opstellen jaarverslag MR. 

 

Contact 
De MR streeft naar een goed contact met ouders, leerkrachten en directie. Wij stellen daarom uw inbreng zeer 

op prijs. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met één van de leden van de MR 

of stuur een e-mail naar mr.defontein@pricoh.nl. Namens de ouders hebben Alex Bel (voorzitter) en Diana 

van Heusden zitting in de MR. Namens het team Ronald Wagter en Stephan Draaijer. 

 

 

 
 

mailto:mr.defontein@pricoh.nl
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7.3 D e o uderraad (O R)  

De ouderraad (OR) heeft een belangrijke rol binnen de school. Bij allerlei activiteiten die binnen de school 

worden georganiseerd, buiten het lesprogramma om, is de ouderraad betrokken. Hierbij valt te denken aan 

activiteiten zoals het eindfeest, sinterklaas, de koffieochtenden, sportactiviteiten, koningsspelen, enz. De 

ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en 

twee leerkrachten die de verbinding vormen met het team. De OR is te bereiken via or.defontein@pricoh.nl. 

 

7.4 O nt moet ing -  weeko peningen en geb edsmo menten  

Wij zien het gebed als de motor van onze school. Het team begint elke dag met gebed voor de kinderen, voor 

elkaar en voor de school. Om 7:50u komen we bij elkaar in de teamkamer. Verder is er een gebedsgroep 

bestaande uit ouders en betrokkenen die iedere week op vrijdagochtend bij elkaar komen om te bidden voor 

de school.  

 

Betrokkenheid bij vieringen en weekopeningen vinden wij belangrijk. Door uw aanwezigheid geeft u ook een 

positief signaal af aan uw kind. We vragen u dus om, indien mogelijk, hierbij aanwezig te zijn. De data voor 

vieringen en weekopeningen staan op de jaarkalander vermeld. In hoofdstuk 3.5.1 leest u meer over 

weekopeningen. 

 

7.5 De o uderbijdrage  

Jaarlijks wordt van de ouders/verzorgers per kind een vrijwillige bijdrage gevraagd; de ouderbijdrage. Dit wordt  

gebruikt voor zaken die niet door de overheid worden betaald. Te denken valt aan activiteiten zoals het 

schoolreisje, het schoolkamp, afscheid groep acht (musical), sportactiviteiten, zomerfeest, Koningsspelen, 

onkosten bij vieringen (Kerst, Pasen), Sinterklaas. Ook wordt de tussenschoolse opvang hiervan bekostigd. 

We proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt waarin 

staat waaraan het geld wordt besteed. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het betalen 

van de vrijwillige bijdrage is geen voorwaarde voor toelating van uw kind. De MR stelt jaarlijks de ouderbijdrage 

vast. 

 

7.6  Co ntact en schoo l –  o uders  

U kunt de leerkracht vier keer per jaar spreken over de vorderingen van uw kind. Buiten deze momenten kunt 

u de leerkracht bereiken door na schooltijd even langs te gaan of te bellen. Wanneer er gelegenheid is, staat 

de leerkracht u direct te woord. Heeft de leerkracht al een andere afspraak, dan zal er met u ook een afspraak 

worden gemaakt. Voor schooltijd kunt u alleen een korte boodschap doorgeven. We verwachten in de 

contacten altijd wederzijds respect ook wanneer er een meningsverschil is. Dit houdt in dat wij een rustig 

gesprek willen voeren, waarbij het vertrouwen in de school en het gezag van de leerkracht bevestigd worden, 

en waarbij we ook de opmerkingen van de ouders serieus nemen. 

 

7.7 Informat ievoorziening gescheiden o uders  

Helaas komt het voor dat ouders van kinderen zijn gescheiden of gaan scheiden. Het is dan goed te weten hoe 
het met de informatievoorziening over de kinderen is geregeld. In de regel woont het kind bij een van de ouders 
en heeft de andere ouder een omgangsregeling met het kind. We spreken dan van een verzorgende ouder en 
een niet- verzorgende ouder. Volgens de wet hebben beide ouders evenveel recht op informatie vanuit de 
school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, hanteren we als school het volgende beleid.   

 Het is de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder te informeren over 
alle belangrijke informatie die het kind betreft. Wanneer er geen belemmeringen zijn, gaan we ervan 
uit dat de verzorgende ouder de informatievoorziening voor zijn of haar rekening neemt.   

 Mocht dit door omstandigheden niet zo te regelen zijn, dan kan de niet-  
verzorgende ouder de directie van de school vragen deze informatie door te geven. De verzorgende 
ouder zal hier dan over geïnformeerd worden. Er wordt geen informatie gegeven wanneer het belang 
van het kind daarmee strijdig is of een gerechtelijke uitspraak de informatieverstrekking in de weg 
staat.   
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 Bij informatie van de school denken we aan:  
o Algemene-informatie: schoolgids, en nieuwsberichten ouderportaal  
o Kind-informatie: afschrift van het rapport, mogelijkheid uitgenodigd te worden voor een 10-

minuten-gesprek.   

7.8 Schoolo ngevallen verzek ering  

De leerlingen zijn verzekerd tijdens schooluren en tijdens andere activiteiten, zoals schoolkampen, 

schoolreisjes, excursies en uitstapjes in schoolverband. De verzekering is geldig gedurende de tijd dat de 

kinderen onder toezicht staan van leerkrachten en of hulpkrachten. Ook één uur voor en één uur na deze 

activiteiten biedt de verzekering dekking, of zoveel langer als het rechtstreeks komen en gaan naar 

bovenstaande schoolactiviteiten vergt. De verzekering vergoedt alleen de zgn. "letselschade"; kleding, brillen, 

fietsen etc. vallen dus niet onder deze verzekering.   

 

7.9  Klacht enprocedure  

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat “klanten” niet tevreden zijn. Dat kan ook bij ons voorkomen. 

Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom 

raden wij u aan om in geval van klachten de volgende stappen te ondernemen.  

 

Stap 1:  

a. Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht en haar/hem het probleem 

voorleggen. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere 

gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak.  

b. Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, opnieuw contact opnemen met de leerkracht. 

Samen opnieuw zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 2. 

 Stap 2:  

a. Contact opnemen met de directeur en hem het probleem voorleggen. Samen zoeken naar een 

oplossing/aanpak. Het kan noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, directeur en 

groepsleerkracht (geduld hebben en de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak 

uit te proberen).  

b. Treedt er geen verbetering op dan opnieuw contact opnemen met de directeur. Samen verder 

zoeken naar een oplossing. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap 3.  

Stap 3: 

U meldt de klacht schriftelijk en ondertekend bij het bestuur: Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen. De door 

het bestuur vastgestelde klachtenprocedure, die op school ter inzage ligt, treedt dan in werking. Ook het adres 

van de vertrouwenspersoon ligt op school ter inzage.  

 

N.B.: Hebt u een klacht die niet specifiek groep gebonden is, dan kunt u bij stap 2 beginnen. Anonieme 

(klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. Wanneer klachten op school niet tot 

tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger van 

het bestuur contactpersoon: mevr. T. Veenje, tel.: 06-20493932, email: t.veenje@gimd.nl   

 

 

7.1 0 V ert ro uwens persoo n  

Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of 

geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. U kunt daarvoor contact 

opnemen met mevr. T. Veenje , tel.: 06-20493932, email: t.veenje@gimd.nl. Zij is werkzaam bij het GIMD, een 

dienstverlenende organisatie die zich richt op de balans tussen mens en organisatie.   

  

mailto:t.veenje@gimd.nl
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Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden 

via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. Femke Snel is bij ons op school 

vertrouwenspersoon. Zowel ouders als kinderen kunnen met haar in gesprek.  

Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u 

contact opnemen met:  

- Advies- en meldpunt Kindermishandeling : tel. 0900-1231230.   

- Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon : tel. 0800-0432 (gratis).   

  

Veilig Thuis Drenthe (VTD), werkend onder verantwoordelijkheid van de GGD Drenthe:   

- Veilig Thuis (landelijk) : tel. 0800 -2000.   

- Veilig Thuis (regionaal) : tel. 0592 – 378128   

  

Voor verdere informatie over de landelijke geschillencommissie en de inspectie van het onderwijs verwijzen 

we naar de ‘klachtenprocedure’ op de website van 

 PricoH: http://www.pricoh.nl/organisatie/klachtenprocedure/   
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8. Overige informatie 

 

8.1  Kleding en o nderling contact  

We verwachten dat iedereen die tot het schoolteam behoort (ook stagiaires) samen met de kinderen en 

ouders aan een goed onderling contact werkt. Correcte kleding en een respectvol taalgebruik dragen hier 

zeker toe bij. Kwetsende, uitdagende of aanstootgevende opmerkingen en/of kleding accepteren we niet. 

Verder noemen we nog concreet dat we graag oogcontact met de kinderen willen kunnen maken. 

Hoofdbedekkingen die dat niet goed mogelijk maken, staan we dan ook niet toe in de klas. 

 

8.2 De bieb o p s chool  

We hebben op school een eigen schoolbieb welke een afdeling 

is van de centrale bibliotheek in Hoogeveen. Op deze wijze 

hebben we een zeer ruim aanbod van lees- en 

informatieboeken. Kinderen kunnen iedere week een boek 

lenen voor in de klas. Alle boeken die in onze bieb staan zijn 

gescreend op inhoud en taalgebruik zodat ze passen 

binnen onze visie en uitgangspunten. 

 

8.3 Schoonmaak  

Dit wordt door een schoonmaakbedrijf gedaan. Dagelijks volgens 

een afgesproken bestek. Er worden jaarlijks een aantal extra 

schoonmaakavonden gepland waarbij ieder gezin een keer wordt ingepland om te 

helpen. Zo kunnen we de hele school en alle materialen extra opfrissen. Dat is wel zo fijn voor de kinderen. 

 

8.4 Mo biele telefoo ns  

We begrijpen dat er soms omstandigheden zijn dat uw kind een mobiele telefoon mee heeft naar school. Op 

school moet hij echter uit staan en willen we de telefoon verder ook niet zien. Binnen de groepen wordt 

gevraagd om de telefoon in te leveren bij de leerkracht. Aan het einde van de schooldag krijgen de kinderen 

hun mobiel weer terug. 

 

8.5 Rookverbo d  

Op alle PricoH-scholen geldt een algeheel rookverbod. Dit betekent dat in alle schoolgebouwen en op de 

bijbehorende pleinen niet meer gerookt mag worden door medewerkers, ouders en andere bezoekers. 

 

8.6  V erjaardagen  

Wanneer een kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. Ze krijgen van de leerkracht een grote kaart. De 

eigen leerkracht zet er een felicitatie op met leeftijd en groep. Ook de andere leerkrachten zetten een 

felicitatie en wens op de kaart. In het kader van gezonde school (zie hoofdstuk 3.4) vragen we u om gezonde 

traktaties mee te geven. 

 

Schoolpleinfonds 
Het geld wat u anders aan een traktatie voor de leerkrachten zou uitgeven, mag u aan de leerkracht van de 

jarige geven. Dit stoppen we in het schoolpleinfonds. En met dat geld kunnen we dan weer wat leuks voor op 

het plein kopen. 

 

8.7 Schoolreis jes en k amp  

Ieder jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje en heeft groep 8 het schoolkamp. Meestal wordt dit richting 

het einde van het schooljaar gepland. De bestemming wordt door de leerkrachten bepaald. Als begeleiding bij 
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de schoolreisjes worden de eigen leerkrachten en stagiaires gevraagd. Bij schoolkamp bestaat de begeleiding 

uit leerkrachten. 

 

8.8 Luizen  

Elke dinsdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen door zogenaamde ‘luizenouders’. 

Wanneer uw kind luizen heeft en dit wordt bij een controle ontdekt, wordt u op de hoogte gesteld. Wanneer u 

zelf luizen ontdekt bij uw kind is het van belang om dat door te geven op school. In beide gevallen is het zaak 

om direct met een behandeling te starten. 

 

8.9  St age  

Op school hebben wij plaats voor stagiaires. In overleg met de groepsleerkrachten kunnen er vanuit scholen 

stagiaires geplaatst worden.  

 

8.1 0 Privacy  

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school 

is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Het reglement is te vinden via: www.PricoH.nl/privacy;  

  

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 

leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de 

inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over 

leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als 

dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

  

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Dit  

programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de 

gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk.  

  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 

persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De 

leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.  

  

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan 

zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting 

bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.  

  

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en 

videomateriaal en eventueel het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht 

om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit jaarljjks kenbaar maken via het ouderportaal.  

  

8.1 1 Spo nsorbeleid   

Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde 

activiteiten. Hiervoor hebben we in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) een sponsorbeleid 

opgesteld. Dit sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties 

in het onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid.  

 

Voorwaarden voor sponsoring:   

- Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen.  
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- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van  het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.  

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan 

wel in strijd  zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs 

stelt. Het primair   onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.  

8.1 2 Schoolfoto graaf  

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en van de kinderen en hij 

maakt een familiefoto. U bent natuurlijk niet verplicht deze foto’s te kopen. 

 

 

8.1 3 Bzzzonder Kindero pvang   

We vinden het belangrijk dat uw kind ook buiten school terecht kan bij een organisatie die past bij haar 

onderwijskundige, pedagogische en christelijke identiteit. Deze partner is gevonden in kindercentrum 

Bzzzonder. Voor meer informatie kunt u bellen met 088-2999639 of kijken op www.bzzzonder.nl      
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9. Adresgegevens 

 

EBS de Fontein 
Mimosastraat 2 

7906 PK Hoogeveen 

0528 745020 

www.pricoh.nl/defontein   

defontein@pricoh.nl  

 

PricoH 
Stoekplein 8a 

790s HM Hoogeveen 

0528 234494 

www.pricoh.nl  

info@pricoh.nl  

 

Bzzzonder kinderopvang 
Donau 5-11 

7908 HA Hoogeveen 

088-2999639 

www.bzzzonder.nl  

 

Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl    

Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op 

werkdagen  tussen 8.00 en 20.00 uur) 

Vertrouwensinspecteurs voor klachten:  0900-

1113111 

 

 

 
GGD Drenthe  
Overcingellaan 17  

9401 LA Assen  

Postbus 144  

9400 AC Assen  

Tel. (0592) 30 63 00    

info@ggddrenthe.nl  

 

De GGD is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur 

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs SWV 2203  
Schoolstraat 2b  

7921 AV Zuidwolde  

0528 353477 

 

 

http://www.bzzzonder.nl/

