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Waar staat onze school voor
Richting: 
Onze school is een school voor openbaar onderwijs, dat bete-
kent: 
n De school is er voor alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof- 

of levensovertuiging 
n De school bereidt kinderen voor op een leven in een open en 

veelvormige samenleving 
n De school kweekt begrip voor andere opvattingen en andere 

gedachten 
n De school voedt op tot verdraagzaamheid en respect voor 

de mening van anderen 

De school
OBS De Samensprong staat aan de rand van Steenwijk-West. 
De school staat precies tussen de wijk en het dorp Zuidveen. 
Hierdoor trekt de school leerlingen uit een wijde omgeving. De 
school gevestigd in het multifunctionele centrum ‘De Zuidwes-
ter’. De Samensprong werkt nauw samen met de peuter- en 
kinderopvang van Speel@home dat gevestigd is in De Zuidwes-
ter. Ook is de samenwerking met logopedie en fysiotherapie ef-
fectief ingericht.

De school werkt met een uniek onderwijssysteem. We noemen 
dat VIPZ-onderwijs. Vakdocenten, Instructies, Planmatig en 
Zelfstandig. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 krijgen op de och-
tenden les van vakdocenten (taal, spelling, rekenen en Engels 
als vroeg, vreemde talenonderwijs). De groepsleerkrachten 
hebben zich gespecialiseerd in een vak en geven voor dat vak 
de instructies aan alle bovenbouwgroepen. 

Het VIPZ-onderwijs is een verhoging van vaardigheid, de zorg 
en kennis voor een leerling. De leerling is in beeld bij een groot 
deel van het leerkrachtenteam en zij zijn gezamenlijk verant-
woordelijk. Bovendien is het een goede voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs. Naast de instructies begeleidt de eigen 
leerkracht de leerlingen bij het zelfstandig werken en samen-
werken. Begrijpend lezen en wereldoriënterende vakken zijn 
gekoppeld en worden meer op de middagen gegeven. Burger-
schap en sociale vaardigheden zijn verweven in het dagelijks 
handelen in de groep en in de lessen Hallo Wereld.
Voor groep 1 t/m 4 werken we niet met vakdocenten. In deze 
groepen wordt een goede basis gelegd op sociaal gebied, zelf-
standigheid en samenwerken. Daarnaast bieden we deze leer-
lingen kennis en vaardigheden aan, passend bij het leerniveau. 
Meer informatie over het ‘VIPZ-onderwijs’ kunt u vinden op 
onze website of in een persoonlijk gesprek.

Schoolgrootte:
In het schooljaar 2018-2019 starten we met circa 65 leerlin-
gen. 
Er zijn vier combinatiegroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/
6 en groep 7/8. 
Er werken 5 parttime leerkrachten en 1 fulltime leerkracht, 
een onderwijsassistent, administratieve kracht, vakleerkrach-
ten gym en Hallo Wereld, diverse vrijwilligers en een directeur 
op De Samensprong. 
Bovendien zijn aan onze school verbonden een: 
n Orthopedagoog en onderwijskundige (Stichting Op Kop)
n Leerkrachten Hallo Wereld (vakdocenten HVO, GVO en 

IGVO)
n Intern begeleider (juf Constance Korf)
n Coördinator ICT (meester Wilco Boers)
n Vakdocent lichamelijke opvoeding (meester Danny Ver-

meulen)
n Administratief medewerker (Janny Petter)
n Teacher leader (juf Marcia Bruinenberg)

Visie 
We leren de kinderen een houding aan om zo goed mogelijk te 
presteren. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlin-
gen. Op school scheppen we een leersituatie die rekening houdt 
met het ontwikkelen van zowel verstandelijke als sociale, emo-
tionele, motorische en creatieve vaardigheden. Daarbij wordt 



zoveel mogelijk rekening gehouden met de kenmerken van het 
kind, de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstel-
ling en motivatie. Ook is onze aandacht gericht op het handha-
ven van waarden en normen, het stimuleren van zelfstandig 
werken en het zo goed mogelijk begeleiden van zorgleerlingen.
Het team vindt, dat de basis van de schoolloopbaan ligt in de 
groepen 1 en 2. Daar ontwikkelen de kinderen zich vooral 
spelenderwijs aan de hand van thematisch onderwijs. Vanuit 
deze basis stimuleren we de leerlingen tot een zo hoog mogelijk 
resultaat. We vinden het belangrijk, dat de leerlingen zo goed 
mogelijk toegerust naar het voortgezet onderwijs gaan en die 
kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in de maat-
schappij van de toekomst.

Missie
Onze leerkrachten geven kinderen alle kans zich te ontplooien 
door...
n kinderen leergierig te maken en te houden
n respect voor elkaar te hebben
n kinderen te leren zelfstandig te werken
n samen te werken met ouders
n een goed ontwikkeld zorgbeleid te hebben
n extra aandacht aan de taalontwikkeling te geven
        
WMK (Werken met kwaliteitskaarten) 
Elke instelling in het primair onderwijs is zelf verantwoorde-
lijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ter ver-
betering daarvan. Wij gebruiken als instrument WMK en dit is 
gebaseerd op het nieuwste Toezichtkader Primair Onderwijs 
(indicatoren inspectie).
Met dit instrument kunnen we binnen een cyclus van vier 
jaar de sterke en zwakke kanten van onze school snel in kaart 
brengen. In mei 2014 heeft de inspectie een kwaliteitsonder-
zoek uitgevoerd en de school kreeg een voldoende.

Onze onderwijskundige speerpunten
Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwa-
litatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs zoeken 
we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cogni-
tieve- en de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

Van belang zijn de volgende aspecten: 
1. De leertijd wordt effectief besteed 
2. Het leren van de leerlingen staat centraal 
3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leer-

lingen en laten dat merken
4. Er wordt gewerkt met het activerende directe instructie 

model.
5. Het vergroten van de woordenschat staat centraal en is 

verweven in alle vakken
6. De principes van de Kanjertraining zijn onderdeel van het 

dagelijks handelen in de klas en daarbuiten
7. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwalitei-

ten van een kind, een groepje of de groep als geheel 
8. De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doel-

stellingen) 
9. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd 

klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen
10. Alle leerlingen oefenen met het stellen van leer- en hou-

dingsdoelen en het behalen ervan. De hierbij passende 
(bege)leidende en coachende rol van de leerkracht wordt 
onderkend

11. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met 
(behulp van) ICT-middelen

12. Sport en bewegen vinden wij belangrijk en willen wij zo-
veel mogelijk stimuleren

13. Creativiteit vinden wij belangrijk en hiervoor maken wij 
ook bewust tijd vrij

14. De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen 
van de leraren

15. De samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouders 
(educatief partnerschap) is in doorgaande lijn georgani-
seerd binnen de school.

16. Onze leerlingen zijn actieve burgers en doen op een positie-
ve manier mee in de maatschappij

We vinden het erg belangrijk dat het team, de kinderen en de 
ouders constructief kunnen samenwerken en daardoor op een 
goede manier communiceren. Het pestprotocol (zie onze web-
site) dient ook zeer zeker ter ondersteuning van bovenstaan-
de uitgangspunten.



Onderwijsontwikkeling
Hallo Wereld
In 2017-2018 hebben alle leerlingen groep 3 t/m 8 wekelijks 
lessen Hallo Wereld gehad. In dit schooljaar breiden we dit uit 
naar groep 1 t/m 8. Deze lessen worden gegeven door afwisse-
lend vakdocenten Godsdienstig vormingsonderwijs(waaron-
der lessen van een Islamitische vakdocente) en Humanistisch 
vormingsonderwijs. Daarnaast vinden de leerkrachten aan-
sluiting op het besproken thema in de Kanjerlessen van die 
week.
 
Engels vanaf groep 1
Als erkende EarlyBirdschool geven we vroeg, vreemde talen-
onderwijs Engels vanaf groep 1. Door hiervoor de juiste metho-
de en meer dan een uur lestijd per week in te roosteren, geven 
we onze leerlingen een stevige basis mee in het begrijpen en 
spreken van Engels. Met regelmaat wordt Engels ingezet bij 
andere vakgebieden, met name in de hogere groepen. 

Bij- en nascholing team
De leerkrachten ontwikkelen zich continu. Vanuit stichting Op 
Kop wordt een divers aanbod aan nascholing verzorgd. Daar-
naast richten teamleden zich op opleiding tot:
n Opleiding specialist gedrag
n Specialist taal/lezen (via netwerk)
n Specialist rekenen (via netwerk)
n Opleiding gymbevoegdheid
n Dit schooljaar start het team met een traject om de leerdoe-

len en resultaten meer zichtbaar te maken in de klas. Zo 
zijn leerlingen meer medeverantwoordelijk voor het eigen 
leerproces. Dit traject zal meerdere schooljaren in beslag 
nemen

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Een goede start op school is van groot belang. De laatste jaren 
zijn daarom in veel gemeenten speciale programma’s gestart 
om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze zijn be-
doeld voor alle kinderen en speciaal geschikt voor kinderen 
die geen goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig 
hebben.

Voorschoolse educatie begint op de peuteropvang of het kin-
derdagverblijf, als je kind 2 of 3 jaar is. Als je kind naar de 
basisschool gaat, gaan de programma’s door in groep 1 en 2. 
Het heet dan vroegschoolse educatie. Het best denkbare is dat 
je kind met hetzelfde programma naar een basisschool gaat op 
de leeftijd van 4 jaar, voorafgaand aan de vierde verjaardag 
kan een leerling maximaal 10 keer meedraaien in de nieuwe 
groep. Daarom heeft onze school regelmatig overleg met de 
peuteropvang en stemmen wij zoveel mogelijk op elkaar af.

Onze methodes:
Taal:  Taal op Maat
Spelling:  Spelling op maat
Begrijpend lezen:  Nieuwsbegrip XL
Technisch Lezen: Veilig leren lezen, Estafette
Voorbereidend Schatkist groep 1 en 2. 
taal/lezen:  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
 van eigen projecten.
Rekenen:  Wizwijs voor de groepen 1 t/m 8 
Schrijven:  Pennenstreken voor de groepen
 1 t/m 8 
Verkeer:  Veilig Verkeer Nederland (groep
 1 t/m 8) 
Wereldoriëntatie: Blink Geïntegreerd  
Expressie:  Creatief Circuit en verschillende 
 bronnen (inspiratieboeken, internet,
  inbreng ouders)
Engels:  I-pockets (groep 1 t/m 4) en 
 Our Discovery Island (groep 5 t/m 8) 
Sociaal emotionele Kanjertraining
ontwikkeling:     
Voor meerbegaafde Levelwerk en plusklas 
leerlingen:  
Lichamelijke opvoeding: Basislessen voor de groepen 1 t/m 8
 door vakdocent en groepsleerkracht.

Huiswerk
Vanaf de middenbouw krijgen de kinderen regelmatig huis-
werkopdrachten. Wij proberen dit zo goed mogelijk op de ver-
schillende leeftijden af te stemmen. U kunt hierbij denken aan: 
topografie, spelling, de tafels oefenen, etc. Ook krijgen de leer-
lingen bij rekenen aan het begin van een nieuw blok de daarbij 
behorende doelen mee naar huis, zodat u een beeld heeft wat 
uw kind in het komende blok gaat leren.



Overige activiteiten voor kinderen 
Schoolreizen 
Elk jaar gaan de diverse groepen op schoolreis of op school-
kamp.
De schoolreis is een dag voor groep 1 t/m 6 en het schoolkamp 
(groep 7/8) is drie dagen. De bestemming is wisselend per 
schooljaar. De kosten van een schoolreis bedragen ongeveer 
€20,-. Het schoolkamp kost ongeveer €75,- per leerling.

Sport 
Elk jaar doen we mee aan de Avondvierdaagse te Steenwijk 
(vrijwillig). De organisatie ligt in handen van de Ouderraad. 
Echter, u blijft als ouder verantwoordelijk voor uw eigen kind 
tijdens deze buitenschoolse activiteit. Ook bij het schoolvoet-
baltoernooi voor jongens- en meisjesteams zijn we van de par-
tij. Deze organisatie ligt in handen van de school. 
De groepen 7 en 8 doen jaarlijks mee aan een bovenbouwsport-
dag. De organisatie ligt in handen van de verschillende vakdo-
centen lichamelijke oefening. Waar het weer het toelaat orga-
niseren wij een schaatsactiviteit op de natuurijsbaan.
Daarnaast organiseren we ter ere van Koningsdag de Konings-
spelen, dit is een sport- en speldag voor de hele school, bij voor-
keur in samenwerking met de andere scholen in de wijk.

Excursies 
Als het enigszins mogelijk is gaan we, meestal naar aanleiding 
van een thema of project, een excursie maken of bezoeken we 
een museum of tentoonstelling. Ook wordt er met regelmaat 
een workshop georganiseerd op school.

Overige activiteiten 
n Sinterklaas, Kerst en Pasen.
n Sinterklaastoneel in de Meenthe
n Project ‘Kinderboekenweek’
n Feestelijke ouderavond/afscheid groep 8
n Daarnaast doen we jaarlijks mee aan een goede doelen actie 

(bijv. kinderpostzegels)
n ANWB Streetwise (1 maal per 2 jaar)
n Meesters- en juffendag

De opvang van nieuwe leerlingen 
Kinderen worden op school toegelaten wanneer ze de leeftijd 
van 4 jaar hebben bereikt. 
Kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen voor kennisma-
king maximaal 10 dagdelen naar school. Dit in overleg met de 
leerkracht van groep 1/2. Indien u belangstelling heeft voor 
onze school nodigen we u uit voor een gesprek en een rondlei-
ding. U krijgt onder andere deze schoolgids met handige infor-
matie. Daarnaast is er altijd een vervolggesprek mogelijk. 
Wanneer uw kind in groep 1 zit heeft u een startgesprek met 
de leerkracht. Dit is ook om de overgang peuterzaal/kleuter-
groep zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Er is een goede samenwerking tussen de leiding van de peuter-
zaal en de leerkracht van groep 1. Daarnaast vindt er meerde-
re malen per jaar gestructureerd overleg plaats. 

Tussentijdse toelating van nieuwe leerlingen 
Er kan zich een situatie voordoen waardoor wij, voordat uw 
kind wordt toegelaten, eerst met u het een en ander willen be-
spreken. We spreken de aanmelding van uw kind graag ook 
nader door als uw kind specifieke begeleiding nodig heeft. Om 
misverstanden achteraf te voorkomen bespreken we liever 
vooraf de tijd en aandacht die wij als school kunnen bieden. 
Vervolgens maken we met u de afweging of dit voldoende is of 
dat een andere school uw kind passender onderwijs te bieden 
heeft. 
Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten, zodat 
uw kind met plezier en goede leerprestaties haar of zijn school-
tijd bij ons doorbrengt. 
Voor kinderen die al op een andere basisschool hebben gezeten 
volgen wij de volgende procedure: 
n Er is een gesprek met de directeur waarin o.a. de reden van 

aanmelding wordt besproken. 
n Er wordt contact opgenomen met de vorige school en alle 

relevante gegevens worden opgevraagd. 

www.obsdesamen
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n De bevindingen worden gebundeld en daarna besproken in 
een vergadering. In deze vergadering wordt het besluit ge-
nomen of het kind wordt toegelaten. 

n De ouders krijgen bericht over de uitslag van de procedure. 
Eventueel wordt er een plan van aanpak opgesteld wat door 
ouders en school ondertekend wordt. 

n Deze procedure duurt maximaal 6 weken. Na deze periode 
wordt besloten of een leerling geplaatst kan worden.

De ontwikkeling van uw kind
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
Vorderingen en prestaties van de leerlingen worden nauwge-
zet bijgehouden. In de onderbouw houden we door middel van 
observatie(formulieren) de ontwikkelingen van de leerlingen 
bij. In midden- en bovenbouw wordt aan gerichte observaties, 
het beoordelen van het schriftelijke werk toegevoegd. 
De correctie van het dagelijkse werk vindt enerzijds door de 
leerkracht plaats, anderzijds leren we de leerlingen ook zelf 
kritisch naar hun werk te kijken door bijvoorbeeld het eigen 
werk na te kijken. Dit is onderdeel van het zelfverantwoorde-
lijk leren en draagt bij aan een goede leer- en werkhouding. 
Naast het dagelijks werk, maken leerlingen met regelmaat 
toetsen. De toetsen geven ons, naast de informatie uit obser-
vaties, een beeld van het niveau van het kind. Alle gegevens 
worden bijgehouden in een rapportagemap. Deze gegevens zijn 
belangrijk om uw kind goed en passend onderwijs te geven. 

Leerlingvolgsysteem 
Naast het bijhouden van de vorderingen volgens bepaalde 
leermethodes hanteren we op school ook nog het CITO-leer-
lingvolgsysteem. Dit onafhankelijke leerlingvolgsysteem stelt 
de leerkrachten in staat om van alle leerlingen in de school 
de leervorderingen over langere periodes en over meerdere 
leerjaren te peilen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Hierbij vragen we ons steeds af; gaat de leerling vooruit en zo 
ja, in welke mate. Of is er misschien sprake van stilstand of 
achteruitgang en wat kan daaraan gedaan worden? De toetsen 
uit het leerlingvolgsysteem worden enkele keren per jaar af-
genomen. Vier keer per jaar bespreken de groepsleerkrachten 
de resultaten van de leerlingen.

Vanaf groep 6 hanteren we, naast de toetsen van CITO ook de 
plaatsingswijzer. Deze geeft richting aan het geven van een 
passend advies voor het Voortgezet onderwijs na groep 8.

Gesprekken en rapporten
Uw kind krijgt in februari en juni een rapport mee naar huis 
waarin u de vorderingen van uw kind kunt lezen.

In september staat het startgesprek gepland, waarbij we alle 
ouders verwachten. In dit gesprek informeert u de leerkracht 
over dat wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten over 
uw kind. Ook kunt u aangeven wat u verwacht van de leer-
kracht en andersom. In dit gesprek spreekt de leerkracht met 
u af op welke wijze en hoe vaak u contact met elkaar heeft. Bij 
kinderen die voor het eerst gaan starten bij ons op school komt 
de leerkracht vooraf op huisbezoek.
In november en april zijn er VIP gesprekken (Vooruitgang, In-
formeren, Partnerschap), hierbij verwachten we alle ouders. 
n In groep 1 t/m 5 informeren ouders en leerkracht elkaar 

over de ontwikkeling van de leerling.
n In groep 6 t/m 8 is uw kind ook aanwezig bij het gesprek. 

Uw kind vertelt in dat gesprek waar hij/zij trots op is en aan 
welke doelen hij/zij nog wil werken. Ook u als ouder kunt 
bespreekpunten inbrengen in dit gesprek en de leerkracht 
geeft natuurlijk ook informatie. 

In februari en juni is het mogelijk om, als daar behoefte aan 
is, een rapportgesprek met de leerkracht te voeren, n.a.v. het 
rapport van uw kind. 
Indien daartoe aanleiding is kunt u tussentijds worden uitge-
nodigd voor een gesprek, maar ook wanneer u behoefte heeft 
aan een gesprek met de leerkracht bent u altijd welkom!

Overgang naar een volgende groep 
Aan de hand van de toetsen, de observaties van de leerkracht 
en de gesprekken met de ouders wordt een beslissing genomen 
over het schoolloopbaanvervolg van de kinderen. Uitgangs-
punt zal altijd zijn dat wij als school, in overleg met de ouders 
en eventuele deskundigen een goed besluit nemen ten aanzien 
van de overgang van uw kind naar een volgende groep. De ver-
antwoordelijkheid en de beslissing of uw kind wel of niet naar 
de volgende groep gaat ligt uiteindelijk bij de school. Ouders 
worden tijdig geïnformeerd of hun kind wel of niet naar een 



volgende groep gaat. Voor de overgang van groep 1 naar groep 
2 en van groep 2 naar groep 3 maken we gebruik van een pro-
tocol. Ook is er een protocol voor doorstroming en versnelling 
voor de andere groepen. 

De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voort-
gezet onderwijs 
Groep 8  november  Voorlopige keuze niveau voortge-
    zet onderwijs in gesprek met ou-
    ders en leerling
Groep 8  november  Voorlichtingsavond van RSG
    Tromp Meesters (Steenwijk) 
    CSG Eekeringe (Steenwijk), 
    Ouders kunnen gericht kiezen
    naar welke workshop ze gaan
    omdat er al (voorlopige) gesprek-
    ken zijn geweest. 
Groep 8  januari  Open dagen alle scholen 
Groep 8  februari / Gesprekken met ouders, samen
  maart  met hun kinderen, over definitie-
    ve keuze
Groep 8  maart   Inschrijven leerlingen
Groep 8  april  Eind cito (controle moment)

De speciale zorg voor kinderen met 
specifieke behoeften

Sinds augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. 
Op de website van Stichting Op Kop vindt u informatie over 
de wettelijke zorgplicht van de school bij de aanmelding van 
nieuwe leerlingen. Ook wordt er op de website gelinkt naar het 
ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband waartoe 
onze school behoort.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs. 
Uw kind krijgt het aanbod wat hij of zij nodig heeft. Wanneer 
er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken. In 
eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de in-
tern begeleider van de school. 

Meerpresteerders
Ook begaafde of hoogbegaafde leerlingen verdienen deze extra 
aandacht. Voor deze leerlingen hanteren we het signalerings-
instrument van SIDI. Hiermee brengen we, naast CITO alle 
leerlingen in kaart. Voor de meerbegaafde leerling is er binnen 
Op Kop de mogelijkheid om deel te nemen aan een van vijf plus-
klassen. Er zijn plusklassen voor leerlingen in de middenbouw, 
waar ze een dagdeel per week extra uitdaging, leren leren en 
ondersteuning bij ontwikkeling ontvangen. Daarnaast is het 
mogelijk voor leerlingen van groep 8 om de Acropolist op het 
VO te volgen. Dit is een goede voorbereiding voor leerlingen 
met bijvoorbeeld een vwo-advies. 

Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de 
hulp van een deskundige nodig hebben, dan wordt het kind, in 
overleg met de ouders, aangemeld bij een orthopedagoog van 
Stichting Op Kop. De ouders worden in dit geval uitgenodigd 
voor een HGPD-gesprek (handelingsgerichte procesdiagnos-
tiek). Bij dit gesprek zijn de intern begeleider van de school, de 
groepsleerkracht, de orthopedagoog van Op Kop en de ouders 
aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken om 
het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.



Commissie arrangeren
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voor-
zieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed 
overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrange-
ren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen 
bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra 
voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit door Stichting 
Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskun-
dig beleidsmedewerker van Op Kop, Annemiek Huiskamp (tel. 
0521-362520), Eendrachtsplein 1, 8355 DL in Giethoorn.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SBO en SO)
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kunnen 
helpen, wordt er contact gelegd met het speciaal basisonder-
wijs of het speciaal onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in 
overleg met de ouders en de school. Deze aanmelding verloopt 
via de Commissie Toewijzing. De Commissie Toewijzing werkt 
op regionaal (Samenwerkingsverband)niveau en is bereik-
baar via de coördinator van het Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs. Voor onze school is dat Leon ’t Hart (tel.0528-
233689), de Wielewaal 5, 7905 GX in Hoogeveen of Johan 
Vlaskamp, dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK in Zwolle. Deze Com-
missie Toewijzing neemt het besluit of een leerling toelaatbaar 
is voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

Educatief Partnerschap (de samenwerking tussen ouders en 
school)
Op OBS De SamenSprong willen ouders en leerkrachten actief 
samenwerken met als gezamenlijk doel het kind. Samen staan 
we voor het welzijn en leren van het kind en zorgen we ervoor 
dat het kind binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal kan 
presteren.
Dit bereiken we door elkaar te informeren, naar elkaar te luis-
teren en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Op deze 
wijze zorgen we dat ouders en school op een lijn zitten, wat 
naast duidelijkheid naar leerlingen toe ook leidt tot een betere 
sfeer, betrokkenheid en onderling begrip.
Daarnaast spelen ouders een onmisbare rol bij de activiteiten 
die zich in school afspelen. 

Mening van de ouders en kinderen
Jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via een digita-
le vragenlijst. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen van 
aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten worden 
in dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de Stichting 
Op Kop. Vervolgens gaan we vaststellen op welke punten we de 
kwaliteit van onze school kunnen verbeteren. Uiteraard wordt 
u op de hoogte gesteld. 

Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroei-
en. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugd-
gezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te 
doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook 
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleeg-
kundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de ba-
sisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor 
een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voor-
lichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt 
u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS. 

n Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente 
komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op 
een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder 
uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze 
jeugdverpleegkundige.
n Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school 
en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als 
ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook 
zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, 
gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.
n Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te ge-
ven over een gezonde leefstijl. 



Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest 
u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn 
Kinddossier:
n vult u de vragenlijst in
n vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind
n vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoe-

ken
n kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundi-

ge nalezen

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. 

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar 
twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak 
binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze 
website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl 

Informatievoorziening aan ouders over 
het onderwijs en de school 
Informatieavond
Na enkele weken in het nieuwe schooljaar vindt er een infor-
matieavond voor alle groepen plaats. 
De kinderen nemen het ene jaar hun ouders mee in de eigen 
klas en vertellen over allerlei wetenswaardigheden. De kinde-
ren krijgen vooraf instructies van de groepsleerkrachten en 
weten wat ze hun ouders moeten vertellen. Ze vertellen over 
regels in de klas en in de school, ze vertellen over de verschil-
lende vakken, de mogelijkheden in de verschillende ruimtes 
in school, ze vertellen over hun dag of weektaak, etc. De di-
recteur en groepsleerkrachten zijn er deze avond voor verdie-
pingsvragen of vragen waarop kinderen geen antwoord kun-
nen geven. Daarnaast kunnen ouders er informatie vinden 
over de MR, OR en overblijf.
Het andere jaar wordt de voorlichtingsavond georganiseerd 
door de groepsleerkracht. Hierbij wordt verteld over de ma-
nier van lesgeven, dat zal dit schooljaar plaatsvinden. In 2016-
2017 wordt de eerste vorm georganiseerd.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad
De leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad zijn ver-
derop in deze schoolgids genoemd. De ouderraad ondersteunt 
het team met de organisatie van tal van activiteiten voor de 
leerlingen. De medezeggenschap geeft advies aan het team 
over schoolontwikkeling en beleid.
Het jaarlijkse verslag van de penningmeester van de OR en het 
jaarverslag van de MR zijn op aanvraag beschikbaar. Tijdens 
de informatieavond is er ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 
Via onze twee wekelijkse digitale nieuwsbrief wordt u op de 
hoogte gehouden van alles wat er speelt op onze school. Deze 
nieuwsbrief en veel meer kunt u ook via onze website lezen 
(www.obsdesamensprong.nl). 

www.obsdesamen
sprong.nl



www.obsdesamensprong.nl
Op onze website vindt u het schoolplan, deze schoolgids, de 
kalender, foto’s, nieuwsbrief en heel veel relevante informatie 
over onze school. Daarnaast kunt u ons volgen via Facebook 
en op Klasbord (vraag de groepscode bij de leerkracht van uw 
kind)

Schoolkrant
Twee keer per jaar ontvangen alle kinderen een schoolkrant. 
Deze schoolkrant is samengesteld door de leerlingen zelf.

Algemene regels
Wij zijn een rookvrije school. Ook op het plein mag niet gerookt 
worden en tijdens excursies en schoolreizen wordt er niet ge-
rookt in de buurt van de leerlingen. Daarnaast mag er geen 
alcohol in het gebouw of op het plein genuttigd worden. Wij 
verzoeken alle ouders in de school en op het plein Nederlands 
te spreken.

Ziekte en verlof
Is uw kind ziek, dan belt u voor 8.30 uur naar de school. Voor 
verlof moet u altijd een verlofformulier invullen (minstens 14 
dagen voor het gewenste verlof) en wachten op goedkeuring 
van de directie of van de leerplichtambtenaar. Informatie over 
het wel of niet verkrijgen van verlof kunt u via een informatie-
folder opvragen bij de directie. Onze administratie registreert 
ziekte, verlof of te laat komen en bij veelvuldige notatie krijgt 
u een waarschuwingsbrief of volgt er een brief of uitnodiging 
van de leerplichtambtenaar.

Pauze
In de pauze mogen de kinderen gezond eten en drinken. 
Op woensdag, maar nog liever iedere dag, is het fruitdag. 
Snoep, chips en overige zoetigheden zijn niet toegestaan.

Dagarrangement in De Zuidwester
De Samensprong biedt desgewenst een dagarrangement voor 
0 tot 12-jarigen. 
We kunnen dit realiseren dankzij de samenwerking met Speel@
home voor kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) 
en BSO.

Taakverdeling rondom buitenschoolse opvang:
De taak van de ouders:
n U gaat zelf in overleg met de BSO
n U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek 

is
n U tekent zelf een contract
n U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen
De taak van de school:
n Zorgen voor een aanbod voor voor- en naschoolse opvang
n U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO
n Indien er problemen ontstaan deze te melden aan het be-

stuur, opdat eventueel geen vervolg van het convenant ge-
tekend wordt.

Speel@Home biedt kinderdagverblijf, 
peuteropvang en buitenschoolse opvang 
in de Zuidwester
Onderwijs en opvang onder één dak in MFC De Zuidwester, gele-
gen in de wijk Steenwijk West te Steenwijk. Een totaal aanbod!
De peuteropvang is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 
jaar. Zij komen hier in contact met leeftijdsgenootjes en spe-
lenderwijs worden ze voorbereid op de basisschool. Op alle lo-
caties is hebben we een peuteraanbod.

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. 
Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peute-
ropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de 
ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. 
Net als thuis zetten ze er belangrijke stappen in hun ontwikke-
ling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. 
Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, 
potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging 
en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelle-
tjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zich-
zelf. De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding 
op de basisschool.

Op onze peuteropvang wordt gewerkt met de methode Pirami-
de, dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma 
bereidt peuters goed voor op de basisschool. De doelstelling 
van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leef-
tijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloop-



baan worden vergroot. VVE wordt verzorgd door pedagogisch 
medewerkers die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de 
ontwikkeling van jonge kinderen.

Wij hebben nauwe samenwerking met De Samensprong en 
Wegwijzer. Dit is immers belangrijk, wij bereiden uw peuter 
voor op de basisschool. Door goed in contact te staan met de 
basisscholen omringen we uw peuter met de beste zorg en be-
geleiding door middel van een warme overdracht.
Wist u dat u onze peuteropvang goed kunt combineren met 
onze dagopvang? Heeft u net wat meer opvang nodig dan de 
uren van de peuteropvang? Wij denken graag met u mee over 
een passende oplossing. Het bieden van maatwerk is onze 
kracht. Heeft u bijvoorbeeld opvang nodig van 7.30 uur tot 
13.00 uur? Dan is dat mogelijk. U kunt uw peuter gerust om 
7.30 uur bij ons brengen, waarna het geniet van de peuterop-
vang. Na de peuteropvang eet uw peuter gezellig met ons mee. 
Het is ook mogelijk om verlengde opvang tot 18.00 uur af te 
nemen in combinatie met peuteropvang. Vraag naar de moge-
lijkheden.

Wat bieden wij:
n Kwalitatief goede peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 

jaar
n Een stimulerende en inspirerende plek voor kinderen.
n Een vertrouwde, veilige en warme omgeving waar kinderen 

zichzelf mogen zijn
n Een plek waar kinderen hun talenten mogen ontwikkelen.
n Voorschoolse- en Vroegschoolse educatie met de Piramide 

methode.
n Goede voorbereiding op de basisschool.
n Uitdagende programma’s en ontwikkelingsgericht werken.
n Een plek waar kinderen andere leeftijdsgenootjes ontmoe-

ten.
n Peuteropvang inclusief eten, drinken, luiers en verzor-

gingsproducten!

E: info@speelathome.nl W: www.speelathome.nl
T: 06 177 31 011, Salise Bouchhida

Wet op de privacy
Op Obs De Samensprong wordt zorgvuldig omgegaan met de 
privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van 
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastleg-
ging daarvan in de administratie van de school, worden er ge-
gevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens wor-
den persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik 
van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden bevei-
ligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school 
maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers 
van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-
gegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken 
gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat mis-
bruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen ge-
deeld met andere organisaties als ouders daar toestemming 
voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
 
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat 
met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders 
en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de 
directie.

Eigendommen 
Spullen die kinderen meenemen van huis zijn voor eigen ri-
sico. Als kinderen een ongelukje in de klas hebben met bijv. 
verf in de kleding, dan is daar geen verzekering voor. Natuur-
lijk proberen we dit te voorkomen door goede materialen te 
gebruiken. 
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens schooltijd niet toe-
gestaan. Wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt 
dan wordt de telefoon ingenomen en kan deze door de ouders 
worden afgehaald. 

Ouderbijdrage 
Obs de Samensprong vraagt aan ouders alleen een financi-
ele bijdrage voor Sinterklaas, schoolreis en schoolkamp. De 
ouderraad is verantwoordelijk voor de inning en besteding 
hiervan. Om alle gemaakte kosten te kunnen dekken, loopt 
de ouderraad rondes oud papier. Dit doen ze samen met vrij-
willigers van de school. Ouders die dat willen/kunnen helpen 



een of enkele keren per jaar mee, tegen een kleine vergoeding. 
Kosten die gemaakt worden zijn onder andere: De kosten voor 
schoolkamp, schoolreizen en Sinterklaas. Verder de kosten 
voor Kerst, Pasen, schaatswedstrijden, sportdag, culturele 
ochtenden, excursies, ongevallenverzekering e.d. 

Ouderhulp 
Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Bij-
voorbeeld bij de luizencontrole, oud papier, handvaardigheid, 
lezen en allerlei festiviteiten. Als u graag meer wilt weten over 
de inhoud van één of meer activiteiten, dan kunt u contact op-
nemen met iemand van de Ouderraad of van het team. 
Sponsoring 
Momenteel hanteert het Ministerie van OC&W het sponsor-
convenant. Hierin zijn regels en voorwaarden geschapen m.b.t. 
sponsoring. Als belangrijkste regel geldt, dat het onderwijsin-
houdelijk geen consequenties mag hebben. Indien we in van 
deze mogelijkheid gebruik maken, hanteren we in principe de 
regels van het ministerie. 

Stage
Als onderwijsinstituut verlenen wij medewerking stageplaat-
sen aan te bieden aan leerkrachten in opleiding en/ of onder-
wijsassistenten in opleiding. 

Verantwoording resultaten 
Alle scholen van Stichting “Op Kop”, maken gebruik van het 
jaarplan. Het uitgangspunt van dit jaarplan is opbrengstge-
richt werken. Alle resultaten en analyses van de Citotoetsen 
worden hierin vermeld en getoetst aan het landelijk gemiddel-
de en onze bestuursnorm. Vervolgens wordt hier een plan van 
aanpak op gemaakt. Het plan wordt besproken in het team en 
de MR en dient jaarlijks als uitgangspunt van ons handelen. 
Bovendien verantwoordt de directeur zich met dit plan aan 
Stichting “Op Kop” en de inspectie.

 

Onze uitstroom in 2017-2018: 
Schooljaar Stroom Advies  Plaatsing VO
2017 VWO - -
 - Havo 4 4
2018 VMBO TL/Mavo - -
 VMBO kader 2 2
 VMBO basis 3 3
 PRO - -

Inspectie en opbrengsten
In mei 2014 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek ge-
daan. We scoren op alle onderdelen een voldoende. Daarmee 
vallen wij onder het basisarrangement van de inspectie. 

Gymnastiek 
Het dragen van gymschoenen is verplicht i.v.m. veiligheid 
en hygiëne (geen zwarte zolen) De jongens dragen een kort 
broekje en een shirt. De meisjes idem of een turnpakje. De 
gymschoenen mogen uitsluitend voor zaal- en veldgymnastiek 
worden gebruikt. Het is wel belangrijk dat de gymkleding re-
gelmatig wordt gewassen. Sieraden mogen niet gedragen wor-
den tijdens de gymles i.v.m. de veiligheid. De school is niet aan-
sprakelijk voor het verlies of beschadiging van sieraden.
 
Verjaardagen 
Als een kind jarig is mag het trakteren. Wij adviseren gezond 
te trakteren. De kinderen trakteren de hele klas en daarnaast 
mogen ze bij de leerkrachten langs. 

www.obsdesamen
sprong.nl



Schooltijden
 
Maandag  8.30 u. tot 14.15 uur
Dinsdag  8.30 u. tot 14.15 uur
Woensdag  8.30 u. tot 14.15 uur 
Donderdag  8.30 u. tot 14.15 uur
Vrijdag  8.30 u. tot 14.15 uur
  Groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij 
  vanaf 12:00 uur

Vanaf 8:15 uur is er toezicht op het schoolplein door een van 
de leerkrachten. Om 8.25 gaat de bel. 
We willen op deze manier zo optimaal mogelijk gebruik maken 
van de effectieve lestijd. De lessen starten om 8.30 uur.
Het is wettelijk verplicht aan de leerlingen van de onderbouw 
minimaal 900 lesuren te geven en aan de leerlingen van de 
bovenbouw 980 uren. 

Onderwijsteam
Directeur:   Elly Fokker  
telefoon school:   0521-510153 
mail:    directie@obsdesamensprong.nl
     
Gretha Otter   leerkracht groep 1-2 
Joke Sikkema   leerkracht groep 3-4
Jaap Klaverboer   leerkracht groep 3-4 en 7-8
Constance Korf  Intern begeleider 
   en
   leerkracht groep 1-2 
Marcia Bruinenberg leerkracht 7-8   
Wilco Boers   leerkracht groep 5-6 
Danny Vermeulen vakdocent bewegingsonderwijs
Larisa Winkels  onderwijsassistent 
Janny Petter   administratie

Bereikbaarheid 
Dagelijks zijn er groepsleerkrachten aanwezig. De directeur is 
op maandag, dinsdag, woensdagmorgen en vrijdag aanwezig.
Onder schooltijden is de school bereikbaar via het telefoon-
nummer van de school, in de avonduren en in de weekeinden 
kunt u bij calamiteiten de directeur bereiken op het privénum-

mer van de directeur 06-23608777. In de vakanties kunt u tij-
dens kantooruren, bij ernstige gebeurtenissen, het stafbureau 
van Op Kop bellen op telefoonnummer 0521-362520

Medezeggenschapsraad:  
Tino Pit (voorzitter)
Joery Weenink
 
Jaap klaverboer (team)
Joke Sikkema (team, secretaris)

Ouderraad: 
Ellen Deelman (voorzitter)  
Sarissa Spin (penningmeester)
Saskia de Jong
William van Os
Sharon Onrust
Charline Lugtmeijer
Jolanda Bussman
Gretha Otter en Marcia Bruinenberg (team)

Oud papier coördinator:
Ouderraad        

Contactpersonen sociale veiligheid:
Joke Sikkema en Constance Korf 0521-510153

Vertrouwenspersoon voor de school: 
Constance Korf 0521-510153

Inspectie basisonderwijs: 
Vragen over onderwijs tel. 0800-8051 (gratis) 
www.onderwijsinspectie.nl E-mail: info@owinsp.nl 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Tel. 0900-1113111 (lokaal tarief ) 
Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimida-
tie, ernstig psychisch of fysiek geweld. 

Bevoegd gezag: 
Stichting Op Kop 
Directeur bestuurder: 
Alberto Boon



Postadres: 
Postbus 2225 
8355 ZJ Giethoorn 
Bezoekadres: 
Eendrachtsplein 1 
8355 DL Giethoorn 
Tel. 0521-362520 
E-mail:alberto.boon@stichtingopkop.nl 

Op de website (of op te vragen bij de school) van onze school 
kunt u o.a. onderstaande documenten vinden: 
n Protocol gescheiden ouders 
n Veiligheidsplan 
n Privacyreglement
n Regels m.b.t. schorsing en verwijdering 
n Klachtenregeling 
n Schoolverzekeringen 
n Pestprotocol 

n Buitenschoolse opvang 
n Informatie over schoolcontactpersonen 
n Onderwijs tijdens (langdurige) ziekte
n Het zorgplan (op te vragen bij de intern begeleiders)

Kijk voor meer documenten en informatie ook op: www.stich-
tingopkop.nl
Tips of suggesties ter verbetering van deze schoolgids of ter 
verbetering van ons onderwijs horen wij graag!

Met vriendelijke groet,
Het team De Samensprong



September



35
36
37
38
39

ZOMERVAKANTIE
27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

We gaan weer 
naar school!

September
‘18

PrinsjesdagDeze week
startgesprekken

Herfst

8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee



Oktober



40
41
42
43
44

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Oktober

‘18

HERFSTVAKANTIE =
Klok naar
wintertijd

Dierendag

Start
kinderboekenweek
8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee

Bezoek 
Rijksmuseum 6/7/8

Voorstelling 7/8:
ouders welkom!

Groep 5/6 
workshop 3D 

illustratie



November



44
45
46
47
48

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
November

‘18

Sint MaartenWorkshop 
Filmtechnieken 

groep 7/8
8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee

Deze week 
VIP-gesprekken



December



48
49
50
51
52

26 27 28 29 30 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
D

ecember
‘18

Sinterklaasfeest 
‘s middags alle 
kinderen vrij 

Studiemiddag team

KERSTVAKANTIE
1e kerstdag 2e kerstdag

Vanaf 17.00 uur 
Kerstviering



Januari



01
02
03
04
05

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Januari

‘19

KERSTVAKANTIE
Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee

Groep 1/2
voorstelling:

ouders welkom!
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Februari

‘19

Valentijnsdag

Rapport
mee

VOORJAARSVAKANTIE
Rapport-

gesprekken

8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
M

aart
‘19

Lente

Klok naar
zomertijd

=

Voorstelling 5/6 
Gewoon held in
de Meenthe

School!Week

Carnaval Carnaval

8.30 - 10.00 uur
peuters spelen mee

Alle kinderen 
‘s middags vrij.

Studiemiddag team

Groep 3/4 
voorstelling: 

ouders welkom!

School!Week School!Week School!Week School!Week
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
April

‘19

Goede Vrijdag

Alle leerlingen vrij

Koningsdag

18
22 23 24 25 26 27 28

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

1e Paasdag

2e Paasdag

8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee

Voorstelling groep 
5/6: ouders welkom!

Alle kinderen 
‘s middags vrij. 

Studiemiddag team

MEIVAKANTIE

Koningsspelen11.00 - 12.30 
uur vaartocht 
Beulaker 7/8
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
M

ei
‘19

18
29 30 01 02 03 04 05

Moederdag

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag
Vrij

MEIVAKANTIE

8.30 - 10.00 uur 
peuters spelen 

mee

Deze week VIP-
gesprekken

Groep 3/4 
mozaiekworkshop

Instuifmiddag
korfbal 5-8

Vrij

Groep 5/6 
rondleiding 
Weerribben
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Juni

‘19

22
1e Pinksterdag

Hemelvaartsdag
Vrij

17 18 19 20 21 22 23

Sportdag groep
7/8

8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee

Avondvierdaagse

Zomer

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

Avondvierdaagse

Rapport mee

Vaderdag

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Alle kineren vrij
Studiedag team

Stonecityrun

Vrij



Juli



28
29
30
31

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31 01 02 03 04

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Juli

‘19

27
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ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Deze week 
rapport 

gesprekken
8.30 - 10.00 uur
peuters spelen 

mee

Meester en 
juffendag

Afscheid groep 8

Zomervakantie
t/m 25 augustus




