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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke
missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we
u informeren.
De Thriantaschool richt zich op een grote betrokkenheid van kinderen en ouders/verzorgers bij de
school, zorg voor leerlingen en kwalitatief goed onderwijs.
De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We hopen dat u door het lezen van de schoolgids een beeld hebt gekregen van de SO afdeling van de
Thriantaschool. Wilt u een kijkje nemen, dan bent u van harte welkom!
Namens het team van SO afdeling Thriantaschool,
Jannie Schaafsma, locatiedirecteur.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
SO Thriantaschool
Balingerbrink 178
7812SN Emmen
 0591-652190
 http://www.zml-triantaschool.nl
 administratie-thriantaschool@ooemmen.nl
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Extra locaties
Thriantaschool SO afdeling
Balingerbrink, 178
7812SN Emmen
 0591-652190
De Thriantaschool heeft 2 locaties:
•
•

locatie SO voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar
locatie VSO voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar

Schoolbestuur
Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.400
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

locatiedirecteur

Jannie Schaafsma

j.schaafsma@oo-emmen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

64

2020-2021

De Thriantaschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen uit een groot spreidingsgebied. Leerlingen uit
de gehele Zuidoosthoek en soms daarbuiten bezoeken de school. Sommigen leerlingen maken gebruik
van het leerlingenvervoer, dit wordt door diverse gemeenten geregeld. Ouders/verzorgers vragen dit
zelf aan bij de desbetreffende gemeente waarin ze wonen. Leerlingen die in de nabijheid van school
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wonen komen vaak onder begeleiding van hun ouders naar school.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
autonomie vergroten

eigen initiatief leren nemen

leerlingen mogen zichzelf zijn

breed kunst en cultuuraanbod

ambitieus uitdagend lesaanbod

Missie en visie
Visie Openbaar Onderwijs Emmen.
Openbaar onderwijs heeft een bovenschoolse visie geformuleerd en die luidt als volgt: We zijn een
openbare school. Dat betekent dat er ruimte is voor cultuur en overtuiging van elk kind is. Door
kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de
meerwaarde van diversiteit ontdekken. Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs. dit
maakt dat de populatie lijkt op een samenleving in het klein. Onderstaande kenmerken vinden wij
belangrijk:
•
•
•
•

Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of etniciteit;
Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaars opvattingen en
levensbeschouwelijk overtuigingen om;
We besteden expliciet aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en
waarden. Dat geldt ook voor verworvenheden van onze democratie;
We stimuleren actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, bij alles wat zich op
en om de school afspeelt en geven zo een goed voorbeeld van goed burgerschap. Ook is er
aandacht voor de samenleving buiten de school.

De missie van Openbaar Onderwijs is goed onderwijs: Omdat we kwalitatief hoogwaardig,
toekomstgericht en eigentijds onderwijs aan willen bieden streven we naar optimale toegankelijkheid
voor alle kinderen. Dit geven wij vorm en inhoud vanuit de waarden Open, Samen en Gelijkwaardig. wij
zien het onderwijs als venster naar de wereld. We willen onze leerlingen alle kans geven hun talenten te
ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat komt later goed van pas, school is immers de start
van een leven lang leren.
Visie, missie en motto van de Thriantaschool.
Visie
In de visie van ons onderwijs kijken we vooral naar de mogelijkheden van de leerling. Vanuit deze visie
heeft onze school passende verwachtingen van de leerlingen en zien we het als onze taak om leerlingen
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naar een zelfstandig en zinvol leven toe te leiden. Voor elke leerling stellen we ambitieuze doelen. We
gaan uit van de maximale mogelijkheden van een leerling; opbrengstgericht werken in de breedste zin
van het woord.
Missie
De missie van de Thriantaschool is het vergroten van de autonomie van leerlingen en het geven van
zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. Wij doen dit door de leerlingen handvatten te geven om te leren
eigen initiatief te nemen, dankzij deze handvatten kunnen zij hun leven lang blijven leren. Dit doen wij
middels het Eigen Initiatief Model, waarin we de leerlingen denkstrategieën aanleren, die hen in staat
stelt het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid binnen de
samenlevingsverbanden van het wonen, werken/leren en vrije tijd/burgerschap vergroot. De school wil
deze missie realiseren door actief samen te werken met vertegenwoordigers uit de
samenlevingsverbanden van onze leerlingen. We vinden dat deze missie vanuit de organisatie en zijn
medewerkers gestalte moet krijgen. Dit betekent dat we een lerende organisatie willen zijn, waar
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen en waarbij de competenties
van teamleden zoveel mogelijk worden benut.

Ons motto is: “De kracht van speciaal”

Identiteit
Wij zijn een openbare school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in
onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen kennis maken met
een diversiteit aan overtuigingen, besteden we aandacht aan verschillende geestelijke stromingen en
aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of overtuiging. Op 11 jarige leeftijd wordt ouders/verzorgers de keuze geboden om hun kind deel te laten
nemen aan godsdienstonderwijs of humanistische vorming.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Organisatie van het onderwijs
Binnen het onderwijs blijkt de ZML-school tamelijk uniek te zijn in organisatie en vormgeving. Het is
een schoolsoort die de leerling in het centrum van de organisatie plaatst. Rond de leerling is een
zorgstructuur aangebracht die ervoor moet zorgen dat er een optimaal leerklimaat kan ontstaan. De
behoefte van de individuele leerling is aanleiding voor actie op groepsniveau. De ZML-leerling hoeft
nog geen genormeerde einddoelstellingen te behalen. Alle leerlingen hebben een actueel
ontwikkelingsperspectief. Op grond daarvan worden de leerlingen geplaatst in een passend
uitstroomprofiel. De Stichting Leerplan Ontwikkeling, SLO, heeft doelen voor het ZML Onderwijs
opgesteld die algemeen gehanteerd worden in het land. Leerlijnen worden verder ontwikkeld onder
andere door het CED in Rotterdam. De school gebruikt het leerling administratiesysteem en het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Het team volgt hiervoor een continue scholing.
Voor alle leerlingen een Ontwikkelingspersepctief (OPP).
Het gebruik van een ontwikkelingsperspectief is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Werken aan het ontwikkelingsperspectief draagt bij aan het verhogen
van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs en het beter verantwoorden van de leerwinst. Hoe
ontwikkelt de leerling zich en is de ontwikkeling volgens verwachting?
Het OPP is afgestemd met ouders/verzorgers en vindt minimaal 1x per jaar een evaluatie plaats met de
ouder-verzorger. Het OPP wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben
instemmingsrecht op het handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van
betrokkenen en hulpmiddelen).
Resultaten en (tussen) evaluaties
Halfjaarlijks vindt er een tussenevaluatie van de opbrengsten plaats, aan het eind van het betreffende
schooljaar vindt een eindevaluatie plaats. De gegevens die hieruit voortkomen worden geplaatst in de
schoolgids van het daarop volgende schooljaar. De resultaten kunnen weer worden gebruikt voor het
opstellen van nieuwe jaarplannen voor het schooljaar erna.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 uur

7 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

4 uur

4 uur

1 uur

1 uur

werken met
ontwikkelingsmateriaal

3 u 45 min

3 u 45 min

gezond gedrag-sociaal
emotionele vorming

2 uur

2 uur

Vak
taal-lezen
rekenen en wiskunde
bewegingsonderwijs
vrij spel
expressie

Bovenstaande urenverdeling is niet een vast gegeven. Per week kan de verdeling anders uitpakken.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

4 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde

Vak
Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde

Vak
Lezen
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Taal
3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Rekenen/wiskunde

Wat is onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De onderwijstijd kan per
school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.2

Mediatheek
Speellokaal
keuken

Het team
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Op de Thriantaschool werken o.a. leerkrachten, onderwijsassistenten, Intern Begeleider(s),
orthopedagoog, administratieve kracht(en) en conciërge(s). In elke groep is dagelijks een
groepsleerkracht en assistente werkzaam. Alle leerkrachten hebben een afgeronde Pabo opleiding, de
onderwijsassistenten hebben ook een afgeronde MBO opleiding. Om ook de diverse collega's verder te
laten ontwikkelen mogen ze gebruik maken van extern scholingsaanbod. Een 3-tal leerkrachten heeft
inmiddels een "master SEN" opleiding afgerond, andere collega's hebben specialistische richtingen als
lezen, rekenen, sociale (emotionele) vaardigheden en o.a. 'Geef me de vijf' (specialistische aanpak voor
leerlingen met ASS). Ook onderwijsassistenten volgen scholing op diverse gebieden. Tijdens de
jaarlijkse studiedagen komen diverse onderwerpen aan bod om ons te scholen of te verdiepen. Hiervoor
wordt meestal een externe opleider uitgenodigd. Per 1 augustus 2021 start er een nieuwe bovenschools
directeur.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Conform de gemaakte afspraken voor totaal personeel OO-Emmen. Het komt wel een voor dat het niet
lukt om een invaller te krijgen. Voor deze situaties heeft het schoolbestuur het protocol vervanging bij
ziekte vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school, bij de directie.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren
we zelf.
De school biedt geen Voorschoolse en vroegschoolse Educatie zoals op een basisschool. Wel werkt de
school samen met Kinderdagcentrum de Vuurtoren (de Trans) wat betreft de opvang van jonge
kinderen. In de school zitten 2 zgn. voorschoolse groepen. In deze groepen komen kinderen met een
ontwikkelingsachterstand die onderwijsperspectief hebben, er wordt gekeken welke vorm van
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onderwijs het meest passend is.
De school is voornemens om samen met Kinderdagcentrum de Vuurtoren te zoeken naar
mogelijkheden voor het opstarten van een groep waar in zorg en onderwijs worden gecombineerd:
onderwijs-zorggroep. In sommige situaties blijkt dat leerlingen mogelijkheden hebben om zich verder
te ontwikkelen w.b. de schoolse vaardigheden, maar een fulltime plaatsing is soms niet mogelijk
vanwege andere beperking als belastbaarheid, prikkels en/of verwerking. In het komende schooljaar
gaan we kijken hoe we dit daadwerkelijk vorm kunnen gaan geven binnen de locatie.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
De 5 grote ontwikkelingsdoelen uit het schoolplan.
a. ParnasSys: werkplannen perfectioneren om ononderbroken ontwikkeling in kaart te brengen;
b. Cyclus HGW (Handelings Gericht Werken) de Thriantaschool werkt handelingsgericht;
c. ZIEN: Observatiegegevens uit ParnasSys kunnen interpreteren voor het samenstellen van een
werkplan;
d. Kwaliteitszorg: de school stelt het percentage van uitstroom vast n.a.v. de schoolstandaard van de
Thriantaschool;
e. OPP (Ontwikkelings Perspectief): opnemen in het administratiesysteem ParnasSys.
Voor de concretisering van de 5 grote ontwikkeldoelen wordt er een jaarplan vastgesteld; samenvatting
van het jaarplan:
De ononderbroken ontwikkeling wordt systematisch in het administratiesysteem ParnasSys
vastgelegd. Er zijn per schooljaar 4 werkperiodes. Na elke werkperiode wordt een werkplan afgerond
en geanalyseerd, hierna wordt er nieuw werkplan vastgesteld voor de volgende periode om de
streefplanning van de leerlingen te behalen. Hierin worden ook evt. interventies benoemd wanneer dit
bijdraagt aan de te behalen streefplanning van de leerling (en). Dit wordt helder en concreet en op
uniforme wijze beschreven voor de diverse vakken. Voor de diverse vakken zijn werkgroepen
geformeerd die middels een PDCA cyclus werken. Aan het eind van het schooljaar wordt dit met de
locatiedirecteur geëvalueerd zodat dit weer input geeft voor het nieuwe schooljaarplan.
De cyclus HGW wordt telkens na ieder onderling geëvalueerd, een evt. bijstelling/aanpassing wordt
gemaakt en toegepast voor de volgende keer.
ZIEN! dit schooljaar is ZIEN! voor de tweede keer ingevuld en geeft het een duidelijker beeld van wat de
leerling (en) nodig heeft om zich verder te kunnen ontplooien. Dit wordt vertaald in een groepsplan
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voor het hele schooljaar. Aan het eind wordt deze geëvalueerd voor een goede overdracht naar een evt.
andere groep.
De kwaliteitszorg in de groepen wordt geborgd door 2x per schooljaar de groep in z'n geheel te
monitoren. Dit vindt plaats met de desbetreffende leerkracht, IB er, orthopedagoog en locatiedirecteur
en gekoppeld aan de schoolstandaard van de Thriantaschool (het Gouden briefje) Hierna vinden de
oudergesprekken plaats en worden ouders op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun
zoon/dochter. Ook wordt verteld aan welke streefplanning er in het nieuwe schooljaar wordt gewerkt,
zodat ouders/verzorgers hiervan vooraf op de hoogte zijn. Ook wordt een eerste opzet gemaakt voor
de uitstroomrapportage. Deze interne rapportage wordt na de zomervakantie afgerond.
Het ontwikkelingsperspectief is nog niet opgenomen in ParnasSys. Het administratiesystem is hier nog
niet op ingericht. Intern gaan ze ervan uit dat dit in het nieuwe schooljaar gaat lukken, hiervoor staat
een scholing gepland.
Lesgeven
De Thriantaschool maakt gebruik van een vaste kijkwijzer voor de leerkrachten. Jaarlijks krijgen de
leerkrachten een of meerdere klassenbezoeken, naderhand worden de ervaringen in een
kwaliteitsgesprek besproken. Wanneer er eventuele hiaten zijn dan wordt hierop extra interne of
externe ondersteuning op gezet.
Professionalisering
Alle collega's krijgen elk jaar de gelegenheid om zich te scholen/professionaliseren op divers gebied.
Wat doet de school om de kwaliteit te borgen. Jaarlijks komen de volgende onderdelen aan de orde:
1. Veiligheidsprotocol: jaarlijkse update
2. Ondersteuning van het Noordelijk Onderwijsgilde o.a. kwaliteitsaspecten en ParnasSys
3. In een cyclus van vier jaar worden jaarlijks kwaliteitskaarten afgenomen bij personeel, ouders en / of
leerlingen: sociale veiligheidsbeleving ouders, medewerkers en (jaarlijks) leerlingen
4. Borging Personeelsbeleid: POP, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, mede vanuit Bestuurlijk
Koersplan:
a. didactische competenties: klassenbezoeken door IB en locatiedirecteur a.h.v. kijkwijzer;
b. pedagogische competenties: evaluatie en bijstellen ontwikkelingsperspectieven;
c. samenhang in leerstofaanbod, gekoppeld aan uitstroomprofielen vastgelegd in ParnasSys;
d. visualisatie schoolregels;
e. handelingsgericht werken: eigenaarschap bij team;
f. emotionele ontwikkeling: op individueel niveau met ouders, op groepsniveau met betreffende team. Dit
n.a.v. ingevulde schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO).
5. Wat zijn de verbeterplannen voor schooljaar 2021-2022:
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a. ParnasSys: werkplannen perfectioneren om ononderbroken ontwikkeling in kaart te brengen;
b. Cyclus HGW (Handelings Gericht Werken) de Thriantaschool werkt handelingsgericht;
c. ZIEN: Observatiegegevens uit ParnasSys kunnen interpreteren voor het samenstellen van een werkplan;
d. Kwaliteitszorg: de school stelt het percentage van uitstroom vast n.a.v. de schoolstandaard van de
Thriantaschool;
e. OPP (Ontwikkelings Perspectief): opnemen in het administratiesysteem ParnasSys.

Hoe bereiken we deze doelen?
Op de grote doelen vindt 2x per schooljaar een monitoring plaats met de betreffende werkgroep. We
borgen hiermee het proces of we nog streefplanning zitten wat betreft het behalen van het einddoel
aan het einde van het schooljaar. Alle werkgroepen weren met de PDCA cyclus. Het behaalde einddoel
is weer een startpunt voor een volgend te behalen doel.
De punten van de verbeterplannen staan vastgesteld op de agenda's van de diverse overleggen en
komen verspreid over het schooljaar aan bod. Ook wordt scholing geboden op diverse onderdelen om
de doelen naar tevredenheid te behalen. Doelen die naar tevredenheid zijn behaald worden afgerond.
Aan het eind van het schooljaar vinden evaluaties plaats met de betreffende werkgroepen, hieruit
volgen weer doelen voor het schooljaar daarop. Deze zijn terug te vinden het het schooljaarplan en zijn
een onderdeel van het Schoolplan.
In het document 'Verantwoording en dialoog" worden de diverse onderwerpen geëvalueerd.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Wat is een School Ondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. en welke middelen hiervoor ter beschikking zijn. Ook het
contact met de ouders komt hierin aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die
ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, een
chronische ziekte of een gedragsprobleem. Zie bijlage : Ondersteuningsstructuur OO-Emmen.
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel. hierin legt
het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt
voort op de zorgondersteuning die de school al heeft. De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel
gemaakt worden zijn mede bepalend over welke ondersteuning er geboden kan worden en welke
leerling wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er wat er van de leerkrachten verwacht
wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunnen maken.
De doelgroep van het ZML-onderwijs is lastig gedetailleerd te omschrijven, gezien hun diversiteit.
Onze leerlingenpopulatie is zeer heterogeen. In algemene zin kunnen we aangeven dat onze leerlingen
een belemmering ervaren in het verwerven van kennis en vaardigheden in de zelfredzaamheid en het
tempo m.b.t. binnen een reguliere school niet aankunnen.
We zien dat onze leerlingen met de juiste ondersteuning in staat zijn om later als volwassene
participerende en sociale burgers te zijn.
We willen een school zijn die een zo maximaal mogelijk niveau van zelfstandigheid en doelmatigheid
aanreikt, waardoor onze leerlingen in staat zijn tot volwaardige deelname aan de samenleving.
Doelgroep beschrijving:
Een vrij algemeen kenmerk is dat onze leerlingen een belemmering ervaren in het doorlopen van een
reguliere onderwijssetting, het onderwijs binnen een Speciale Basisschool of een school voor praktijk
onderwijs. De leerling heeft een cognitieve beperking en een in aanleg geringe zelfredzaamheid.
Vaak hebben onze leerlingen een voor het reguliere onderwijs te intensieve
begeleidingsbehoefte. Leidend voor plaatsing vanuit de doelgroep zijn de zgn. uitstroomprofielen,
waarin per profiel passende doelstellingen zijn geformuleerd.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

9

Orthopedagoog
4
Diverse specialisten kunnen
worden ingeschakeld via onze
bovenschoolse consultatiegroep.
Daarnaast wordt indien nodig
verwezen naar externen
deskundigen/zorg.
Lees- en rekencoördinator
Externe logopedie

3.2

2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op de Thriantaschool heerst een positieve, gemoedelijke en veilige sfeer. Onze communicatie is positief
en met respect. Dat verwachten we ook van de leerlingen en de ouders/verzorgers. We vinden het erg
belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op school en zichzelf kunnen en mogen zijn. In de pauzes
lopen de collega's altijd op het schoolplein. Ze zijn zichtbaar en aanwezig voor de leerlingen. Zo kunnen
we ingrijpen als er leerlingen worden buiten gesloten en/of als er ander onwenselijk gedrag wordt
geconstateerd. Mocht er toch een signaal komen van een leerling die gepest wordt, dan hanteren we de
stappen die beschreven staan in het Veiligheidsplan OOE.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN!.
Sinds afgelopen schooljaar maakt de school gebruik van ZIEN! ZIEN! is een onderdeel van ons
administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. De school heeft voor alle leerlingen gegevens in kaart
op het gebied van het verwerven van kennis van sociale en maatschappelijke competenties door
invulling van ZIEN!. Op basis van de invulling zijn er reële verwachtingen over het te behalen niveau van
de leerlingen. Dit wordt tijdens de oudergesprekken gedeeld met de ouders.
De analyse van de ZIEN! lijst wordt regelmatig geagendeerd en besproken tijdens teamoverleggen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Zie veiligheidsplan.
Functie
vertrouwenspersoon

Naam
mevr. R Berndt-Gesthuizen
(contactpersoon)
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E-mailadres
r.berndt@oo-emmen.nl

3.3

Samenwerkingspartners

Schoolvoorbereidende groepen in de school.
Sinds een aantal jaren maken 2 school voorbereidende groepen van Kinderdagcentrum de Vuurtoren
gebruik van 2 lokalen van de Thriantaschool aan de Balingerbrink.
Hierin zitten kinderen met een ontwikkelingsachterstand, waarbij het nog niet duidelijk is welke vorm
van onderwijs het beste bij hun ontwikkelingsniveau aansluit.
Nadat dit is vastgesteld, krijgen ouders/verzorgers het advies om zich aan te melden bij een
basisschool, school voor basisonderwijs of bij het speciaal onderwijs.
Over en weer zijn er goede contacten met de collega's van de Thriantaschool. In de toekomst willen we
graag nauw blijven samenwerken en blijven denken in mogelijkheden.

Samenwerkingspartners
We werken vaak samen met voor - en vroegschoolse educatie. We werken regelmatig samen met
onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken soms samen met medische zorg en jeugdhulp.
Onze school werkt onder andere samen met:
Voor- en vroegschoolse educatie
• Medisch Kinderdag Verblijf
Medische zorg
• Ziekenhuis
• Revalidatiecentrum
• Auditief Centrum
Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Instelling voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• Orthopedagogisch behandelcentrum
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
• Stichting MEE
• GGD Drenthe
• contact met COSIS
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Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• SBO
• VO
• VSO
• Opleidingsinstituut
• SBO De Toermalijn en Aventurijn cluster 4

Samenwerkingsverband(en)
Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.
Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:
Samenwerkingsverband

Website

Samenwerkingsverband 22-02 PO

https://www.swv2202.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid 3.0.
In het nieuwe schooljaar gaat de school zich oriënteren op 'Ouderbetrokkenheid 3.0'. De school vindt
het belangrijk om samen met ouders/verzorgers ervoor te zorgen dat de leerlingen zich op de best
mogelijke manier te laten ontwikkelen. Hiervoor hebben we elkaar nodig zodat we elkaar begrijpen,
helpen, aanvullen, motiveren, inspireren en samenwerken in het belang van het kind - de leerling!

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de
kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij
schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op de schoolloopbaan van de kinderen. Het
werkt motiverend voor kinderen wanneer ze zien dat hun ouders betrokken zijn bij de school. In het
komende schooljaar zal ouderbetrokkenheid meer inhoud krijgen. We gaan met het team en ouders
een visie op ouderbetrokkenheid formuleren. Ook maakt de school gebruik van de inzet van hulpouders
m.b.t. van praktische zaken.
Informatievoorzieningen voor ouders/verzorgers:
•

•

•

•
•

Informatieavond aan het begin van het schooljaar: vooraf wordt er centraal algemene informatie
gedeeld met ouders. Daarna gaan ouders naar de betreffende groep en ontvangen daar
informatie over wat er zoal in de groep aan activiteiten plaatsvindt.
Contactavonden/oudergesprekken: natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de voortgang in de
ontwikkeling van uw zoon of dochter die is vastgesteld in het individuele
Ontwikkelingsperspectief. Wat betreft het bespreken van de voortgang in de ontwikkeling zijn er
2 of 3 contactmomenten. U krijgt dan inzicht in de ontwikkelingen van de afgelopen periode en
de leerkrachten geven aan hoe ze de ontwikkeling verder gaan uitbreiden. Aan het eind van het
schooljaar wordt er een nieuw Ontwikkelingsperspectief opgesteld voor het volgende schooljaar.
Zakelijke ouderavond: eens per jaar vindt er een zakelijke ouderavond plaats, ongeveer rond
februari. Diverse thema's kunnen aan de orde komen bijvoorbeeld: vrijetijdsbesteding, wonen of
ontwikkelingen binnen de school.
Andere communicatie vindt plaats via de mail van de administratie en communicatiesysteem
Parro.
Nieuwsbrief: 2 maandelijks krijgen ouders een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes of
berichten. Deze nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de website van de school.

Klachtenregeling
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te voeren. De klachtenregeling is bedoeld om te
zorgen dat klachten op een zorgvuldige manier worden behandeld. Daarmee wordt het belang van de
betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school. De regeling is ook te vinden op de website
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van Openbaar Onderwijs Emmen.
Als u klachten heeft over onze school of onze medewerkers, dan kunt u die klacht bij ons indienen.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.
Een klacht kan alleen worden ingediend als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. Met
andere woorden: de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel
en locatiedirecteur op een juiste wijze worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon voor onze school
is mevr. R. Berndt. Zij kan u vertellen bij wie u moet zijn.
Als u klachten heeft, dan vragen we u om dat zo spoedig mogelijk te melden:
Landelijke klachtencommissie, Postbus 162, 3440 AD Woerden. tel. 0348405245; website: www.lgdlkc.nl
Stichting Welzijnsgroep Sedna zorgt voor beschikbare vertrouwenspersoon. Sedna, Hooggorns 11, 7812
AP Emmen. tel. 0591-680800; website: info@sednaemmen.nl

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•

Medezeggenschapsraad

Op de eerste ouderavond worden ouders gevraagd om zich op te geven als hulpouder, dit kan voor
diverse zaken worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan: vervoer bij excursies, Sinterklaasfeest,
maaltijdbereiding bij feesten, schoonmaak van materialen en bijvoorbeeld het verlenen van diverse
hand- en spandiensten. Afgelopen schooljaar hebben we hier helaas weinig gebruik van kunnen maken,
dit terwijl we een behoorlijke lijst met hulpouders hebben.
Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad (MR) inspraak en advies geven betreffende zaken op
schoolniveau. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met de
medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier personeelsleden en twee ouders.
De vergaderingen zijn openbaar.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan van alle
medezeggenschapsraden van de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen en kan instemming en
advies geven over zaken die op bestuursniveau spelen.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:

•

sportdagen, lampionlopen; Paasactiviteiten; Nationaal schoolontbijt; voorleesontbijt;
Koningsspelen; feestelijke ouderavond; afscheid SO leerlingen
Kerst

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

•

Er zijn geen overige schoolkosten.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen
we ook niet.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
• Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school komt, dient u vóór kwart over 8 's
ochtends de school te bellen. Uiteraard stelt u ook de vervoerder tijdig op de hoogte van ziekte,
maar ook van het herstel. Dit kan niet via Parro.
Wat doet de school na ziekmelding van uw kind?
•
•
•
•
•

U meldt dat uw kind ziek thuis blijft
De school zet de melding in een computersysteem en volgt het verzuim
Binnen drie dagen belt de school u om te vragen hoe het gaat en hoe lang u denkt dat het duurt
voor uw kind beter is en terugkomt op school
Is uw kind vijf dagen of langer achter elkaar ziek, of voor de tweede keer in drie maanden? Dan
bespreekt de school met u wat er nodig is voor de terugkeer naar school
Is uw kind tien dagen achter elkaar ziek thuis, maar op school is niet bekend wat er aan de hand
is? Dan neemt de school contact op met de jeugdarts. Dit kan ook eerder, maar in ieder geval na
drie keer ziek melden in drie maanden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Alleen onze locatiedirecteur mag bij zeer dringende belangrijke omstandigheden toestemming voor
verlof geven. in zulke gevallen vragen we u vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de
locatiedirecteur. Belangrijk daarbij is dat u de reden van het verzoek goed aangeeft. De locatiedirecteur
beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar.
Tot en met 10 schooldagen per schooljaar dient u dit schriftelijk aan de directie van de school te vragen.
Bij meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient u dit maximaal 4 weken tevoren te vragen aan de
leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat op
school (en de website) aanwezig is. Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet die
buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Bijvoorbeeld:
•
•
•

verhuizing: maximaal 1 dag
voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen.
huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad*:
-binnen de woonplaats: 1 dag;
-buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen;
-buiten Nederland: maximaal 5 dagen.

•

12,5, 25, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.

25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.
Er kan geen verlof worden verleend:
•
•

voor familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. speciale aanbiedingen
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•
•
•
•
•
•

4.4

vakantie i.v.m. een gewonnen prijs
vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan
eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte
verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn
deelname aan sportieve of culturele activiteiten.

Toelatingsbeleid

Kinderen zijn vanaf 4 jaar welkom op de school. Vanaf de eerst schooldag in de maand na de vijfde
verjaardag zijn de kinderen leerplichtig. Ouders melden hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken
voor het begin van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen)
schriftelijk aan bij de school van hun keuze.
Ouders kunnen een kennismakingsgesprek of aanmeldingsgesprek aanvragen en vullen vervolgens een
inschrijfformulier en intakeformulier in. Daarna vindt er nog een intakegesprek plaats. Mocht het gaan
om een kind dat van een andere school of voorziening komt dan wordt er contact opgenomen met de
school of voorziening van herkomst om een evt. onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier op
te vragen.
Bij aanmelding van een kind met specifieke hulpvraag wordt een stroommodel gevolgd om te
beoordelen of de school de hulpvraag kan voorzien.
Op de website van de school/ of Openbaar onderwijs is het toelatingsprotocol te vinden waarin meer
informatie over het toelatingsbeleid.

4.5

Sponsoring
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Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren
bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten/assistenten en leerlingen en via de leerlingen
hun ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. Sponsoring kan een uitkomst bieden voor
het kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar er zijn ook risico's aan verbonden. De
leerlingen zijn immer s een kwetsbare, eenvoudige te beïnvloeden groep. Op onze school is
afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan de
uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen,
personeel, ouders en leerlingen.
Deze uitgangspunten zijn:
•
•
•

de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school
de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen
de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.

Daarnaast behoudt de school zich het recht om vanwege school specifieke sponsoring redenen te
weigeren. In geval van twijfel besluit de locatiedirecteur of sponsoring wel of niet geaccepteerd wordt.
Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en onze
medewerkers wordt gerespecteerd. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen
de school en Openbaar Onderwijs als geheel is daarvoor een randvoorwaarde.
met het privacy reglement, het beleid en andere gedragscodes en protocollen beoogt Openbaar
Onderwijs Emmen en de scholen die er onder vallen zorg te dragen dat de verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt conform:
•
•
•
•

AVG;
Uitvoeringswet;
Sector wetten en gedragscodes;
Organisatie- specifieke interne regelingen.

U kunt op de site van Openbaar Onderwijs Emmen lezen hoe wij op school omgaan met de
persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zijn. Ook de
afspraken die wij, met instemming van de (G)MR, gemaakt hebben om de privacy van alle betrokkenen
te waarborgen kunt u hier terugvinden.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Vervolgonderwijs

Doorstroom SO-leerlingen:
Dit gebeurt in principe op de leeftijd van 12 jaar. Het doorstromen van leerlingen vindt plaats op één
moment, na de zomervakantie. (enkele uitzonderingen daargelaten)
Het is van belang dat er zorgvuldig wordt afgewogen in hoeverre een leerling van het SO door kan
stromen naar:
•

VSO reguliere onderbouw (profiel 3/ 4)

VSO TP onderbouw (profiel (1)/2)
•
•

VSO structuurgroep
Andere onderwijsvorm (Praktijkonderwijs, cluster 4 VSO)

Het uitstroomperspectief is hierbij leidend. De doorstroomkeuze is gebaseerd op onderzoek en
evaluatie: Hierbij zijn met name de volgende items van belang:
•
•
•
•
•
•
•

uitstroomperspectief
intelligentieontwikkeling
sociale redzaamheid
adaptieve vaardigheden
sociaal-emotioneel functioneren
didactische vorderingen
werkhouding

Indien er voor verlenging SO-periode wordt gekozen dient dit goed onderbouwd te worden binnen de
CVB. Dit kan tot uiterlijk de leeftijd van 13 jaar.
Werkwijze:
•
•
•
•
•
•
•

De leerkracht(en)van het SO bekijk(t)en in okt./nov. welke leerlingen van hun klas wellicht in
aanmerking kunnen komen voor doorstroom en legt ze voor aan de IB er en locatieleider;
De leerlingen worden doorgenomen samen met IB, orthopedagoog en locatie-directeur;
Vaststelling in CvB
De besluitvorming wordt teruggekoppeld naar de leerkracht(en);
In een teamoverleg wordt het besluit medegedeeld;
De leerkracht(en) stel(t)en de ouders/verzorgers van de betreffende leerling op de hoogte.
Indien een leerling naar VSO Thriantaschool of RENN 4 gaat dient er tijdig (vòòr eind april) door
school een TLV te worden aangevraagd bij de PCL+ van SWV VO22.02.
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Waar kwamen de leerlingen terecht die in 2019-2020 de school verlieten?
Onderwijstype

Percentage leerlingen

vo

0,0%

vso

100,0%

overig

0,0%

5.2

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

zelfredzaamheid

zelfstandigheid

zelfverantwoordelijkheid

Het inzichtelijk hebben van de kenmerken van alle leerlingen op het gebied van het verwerven van
sociale en maatschappelijke competenties. De collega's kunnen de uitkomsten analyseren en maken
aan de hand van deze informatie een groepsplan.
Het doel is het ontwikkelen van de sociaal en emotionele ontwikkeling van de leerling. Dit doen wij
door het observeren van de leerlingen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. na deze
observaties wordt er door de leerkrachten een vragenlijst ingevuld. Het ZIEN! profiel geeft inzicht in
deze leerling, in deze groep, bij deze leerkracht.
Het overzicht op leerling niveau wordt als bijlage toegevoegd aan het OPP (ouderrapportage).
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Kerndoelen en methodes
Wat zijn kerndoelen en methodes?
Voor alle scholen ligt vast wat de kerndoelen zijn voor de leerlingen. De kerndoelen op het gebied van
Sociale ontwikkeling gaan over Oriëntatie op jezelf en de wereld, Sociaal-emotionele ontwikkeling
en Leren leren. Daaronder vallen bijvoorbeeld werken aan een goede werkhouding, ontwikkelen van
zelfvertrouwen, respectvol luisteren en het bekritiseren van anderen. De manier waarop aan het
kerndoel wordt gewerkt en de methode die we daarbij gebruiken, lichten we hieronder toe.
Kerndoel oriëntatie op jezelf en op de wereld
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leerlijnen (CED-groep)
• Sociale training in de Praktijk (STIP)
• Eigen Initiatief Model EIM
• Pedagogisch Expertsysteem ZIEN
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• Pedagogisch Expertsysteem ZIEN
• STIP (Sociale Training In de Praktijk)
Kerndoel sociaal-emotionele ontwikkeling
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Sociale training in de Praktijk (STIP)
• pedagogisch expertsysteem ZIEN
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)
• pedagogisch expertsysteem ZIEN
• SEO: Schaal voor Emotionele Ontwikkeling
• WMK
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Kerndoel leren leren
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leerlijnen (CED-groep)
• Sociale training in de Praktijk (STIP)
• pedagogisch expertsysteem ZIEN
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• pedagogisch expertsysteem ZIEN

Ondersteuning op maat
Naast de methodes waarmee we aan de kerndoelen werken, is er extra ondersteuning in de
ontwikkeling van leerlingen door middel van:
• Fysiotherapie
• Logopedie
• School Video Interactie Begeleiding
• Sociale Vaardigheden Training
• m.b.v. pedagogisch expertsysteem ZIEN
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6

Schooltijden

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

08:15 - 08:30

08:30 - 12:30

13:00 - 14:15

14:15 - 14:25

Dinsdag

08:15 - 08:30

08:30 - 12:30

13:00 - 14:15

14:15 - 14:25

Woensdag

08:15 - 08:30

08:30 - 12:30

12:30 - 12:30

12:30 - 12:45

Donderdag

08:15 - 08:30

08:30 - 12:30

13:00 - 14:15

14:15 - 14:25

Vrijdag

08:15 - 08:30

08:30 - 12:30

13:00 - 14:15

14:15 - 14:25

Opvang
Schooltijd

6.2

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Meivakantie

27 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

Margedagen:
In het schooljaar 2021-2022 vinden 4 margedagen voor leerlingen plaats. De leerlingen zijn dan vrij, de
teamleden zetten deze dagen in voor gezamenlijke scholing. De data van betreffende margedagen
worden in de eerste week na de zomervakantie met ouders/verzorgers gedeeld.
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6.3

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

afspraken met leerkrachten

Dag(en)

Tijd(en)

alle dagen

zie hieronder

Afspraken met de leerkracht, mondeling of telefonisch dienen plaats te vinden vóór 8.15 uur of ná 14.15
uur. Dringende boodschappen kunnen ook telefonisch aan de administratie doorgegeven worden.
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