Voorwoord

Beste ouders,
Voor U ligt de bijlage bij onze schoolgids. In deze bijlage staan de
belangrijkste zaken van Het Veenpluis beschreven en de gegevens die
jaarlijks wisselen. Onze laatste schoolgids is uitgegeven in augustus
2016 en wordt vastgesteld voor twee jaren. De papieren versie van deze
schoolgids is op school te verkrijgen en staat ook op de website. Voor
een summiere inhoud van de schoolgids met de meest actuele informatie
geven wij jaarlijks deze bijlage uit.
In deze bijlage van de schoolgids wordt u op de hoogte gehouden van de
meest recente gegevens van de school. U vindt o.a. de namen en
adressen van alle leerlingen, leerkrachten en overige personen en
instanties die in contact staan met onze school.
Door middel van de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de
eventuele veranderingen en wijzigingen. Deze nieuwsbrief ontvangt u 1x
in de twee weken op uw mailadres.
Veel informatie van en over onze school is te vinden op de website van
scholen op de kaart. De moeite waard om eens te bekijken.
Mocht u zaken missen die in deze bijlage vermeld kunnen worden, wilt u
dit dan bij ons melden?

Namens het team van Het Veenpluis,
Feike Paulides
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Schooltijden
Groep 1 t/m 4
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 11.45 uur

Groep 5 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur

Vakantieregeling 2017 – 2018
Soort

vakantie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

week

Datum

43
52 + 1
9
13 + 14
17
18
19
21
30 t/m 35

23-10-2017 t/m 27-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-02-2018 t/m 02-03-2018
30- 03-2018 t/m 02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 04-05-2018
10-05-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
23-07-2018 t/m 31-08-2018

Extra margedagen stichting Westerwijs:
21 maart 2018
25 juni 2018
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Margedagen
Volgens de wet op het basisonderwijs moeten leerlingen in de
onderbouw 880 uur naar school, in de bovenbouw is dat 1000 uur. Op
Het Veenpluis maken de leerlingen in een schooljaar meer lesuren. Om
dit teveel te compenseren hebben de leerlingen gedurende het
schooljaar marge.
Datum

Dagdeel of
tijd
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Middag
Hele dag
Middag
Hele dag
Hele dag

Groepen

Di
3 april 2018
Di
22 mei 2018
Woe 13 juni 2018

Hele dag
Hele dag
Hele dag

1 t/m 8
1 t/m 4
1 t/m 8

Ma

Hele dag

1 t/m 4

Hele dag
Hele dag
Hele dag

1 t/m 4
1 t/m 8
1 t/m 8

Ma 30 oktober 2017
Woe 13 december 2017
Vrij 22 december 2017
Vrij 22 december 2017
Ma 22 januari 2018
Vrij 23 februari 2018
Woe 14 maart 2018
Woe 21 maart 2018

25 juni 2018

Di
26 juni 2018
Woe 11 juli 2018
Vrij 20 juli 2018

1 t/m 4
1 t/m 4
1 t/m 4
5 t/m 8
1 t/m 4
5 t/m 8
1 t/m 4
1 t/m 8

bijzonderheden
Leestoetsen
Groepsbespreking
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Leestoetsen
Voorjaarsvakantie
Groepsbespreking
Onderwijsdag
Westerwijs
Scholing team
Leerlingbespreking
Teamuitje
Marge voor
Westerwijs
Leestoetsen
Evaluatievergadering
Zomervakantie

Op de dag van de Koningsspelen (20 april) en de feestelijke afsluiting
van het schooljaar (donderdag 19 juli) houden we ons ook aan de tijden
van het continurooster en zijn om 14.30 uur vrij.
Mochten er wijzigingen optreden dan krijgt u daarvan zo spoedig
mogelijk bericht.
Niet alle aangepaste schooltijden zijn ruim van te voren te voorzien. We
proberen U zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen.
Voor de kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang is het van
belang deze data door te spelen aan de organisatie die uw kinderen
opvangt.
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Extra lestijd

Op donderdagavond 21 december is onze
Kerstmaaltijd. Deze Kerstmaaltijd is van 17.15 tot
19.15 uur. Dit is formeel lestijd.

Andere data en festiviteiten schooljaar
2017-2018:
2017

September : 4 september
Eerste
schooldag
: 25 september
Info- avond groepen 1 t/m 4
: 26 september
Info- avond groepen 5 t/m 8
: 22 september(vrijdag) Korfbaltoernooi
Oktober

: 4 oktober
: 12 en 17 oktober
: 20 oktober

Start Kinderboekenweek /projectweek
Burgerschap
10-minuten gesprekken ( ouder vertel)
Voorleeskampioenschappen

November : 10 november

Schoolontbijt

December : 5 december
: 21 december

Viering Sinterklaasfeest
Kerstmaaltijd 17.15 - 19.15 uur

Februari

:16 februari
: 20 en 22 februari
:14 februari

April

: 17-19 april
: 20 april

Winterrapport mee
10- minuten gesprekken
Open dag voor nieuwe leerlingen (ook
avond)
Eindcito groep 8
Koningsspelen samen met de Delta

Mei

: 4 mei
: 7, 8 en 9 mei
: 31 mei

Voorlezen gr.8 bij dodenherdenking
Schoolkamp groepen 7-8
Schoolreizen groepen 1-6

: 6 juli
: 10 en 12juli
: 13 juli

Rapporten mee
10 minutengesprekken
Feestelijk ouderavond (musical) +
afscheid groep 8

2018

Juni
Juli
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: 19 juli

Feestelijke afsluiting v.h. schooljaar +

: 20 juli

Start zomervakantie

In overleg met De Delta is besloten dat we in een oneven jaar samen een
sportdag organiseren. In een even jaar doen we met de beide scholen
mee aan de Koningsspelen. Dit jaar doen we dus mee aan de
Koningsspelen.

Uitgifte nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven zullen ook dit
jaar weer digitaal worden
uitgegeven, dat wil zeggen dat
u ze via uw e-mailadres zult
ontvangen. Hiervoor moet u
zich eenmalig aanmelden op de
website van de school (als u dit nog niet hebt gedaan) Als u toch geen
nieuwsbrief ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie.

Adreswijzigingen
U doet ons een heel groot plezier als u adreswijzigingen maar ook
wijzigingen van andere aard zo spoedig mogelijk bij de administratie en
bij de groepsleerkracht doorgeeft. Zo kunnen wij u bij calamiteiten snel
bereiken!
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Gymrooster voor groep 3 t/m 8
Het gymrooster is ten opzichte van vorig schooljaar gewijzigd.
De lessen van maandag worden door de groepsleerkracht en stagiaire
gegeven.
De lessen van vrijdag worden door de vakleerkracht gym, Klaas-Jan
gegeven.
Dag
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagmiddag

Tijd
10.15 – 11:00
11.00 – 11:45
12.45 – 13:30
13:45 – 14:30

Vrijdagmorgen
Vrijdagmorgen
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

9.45 -10.30 uur
10.45 -11.30 uur
12.45 – 13.30 uur
13.45 – 14:30 uur

uur
uur
uur
uur

Groep
6 -7
3
7- 8
4-5

Leerkracht
Rensina
Wineke
Berny
Claudia/ Elmer

1/2
3–4
5–6
7–8

Klaas-Jan
Klaas-Jan
Klaas-Jan
Klaas-Jan

Alle kinderen dienen in het bezit te zijn van schoenen en /of gymsloffen
en geschikte sportkleding. Dit is een regel van onze school. Wilt U als
ouders de gymkleren van uw kinderen even controleren en zo nodig
aanvullen?
Bij goed weer kan er worden gesport op de sportvelden van Sparta. De
kinderen dienen dan schoenen te dragen die geschikt zijn om buiten te
sporten. U krijgt hierover van ons van te voren bericht als we buiten gaan
gymnastieken.
Om zo efficiënt mogelijk met onze lestijd om te gaan, vragen we de
leerlingen vanaf groep 6 op de fiets te komen op de dagen dat we
gymnastieken. Voor groep 5 geldt dit alleen voor de vrijdag. Onze
reistijden zijn dan zo kort mogelijk.
Het is lastig maar onvermijdelijk dat
deze gymtijden kunnen afwijken. Dit
heeft o.a. te maken met de snelheid
van het aankleden van de kinderen. In
ieder geval doen wij onze uiterste best
om deze eindtijden te halen.
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“Zo zijn onze manieren”……..
Brengen van de kinderen:
De kinderen en hun ouders maken gebruik van de ingangen die voor hen
bestemd zijn: de kleuters via het kleuterplein, groep 3,4 en 5,6 via de
hoofdingang en groep 7 en 8 via het grote plein.
De lessen beginnen na de tweede bel om 8.30 uur. Ouders dienen op dat
moment het lokaal verlaten te hebben. De kinderen kunnen vanaf 8:15
uur in het lokaal terecht. De groepsleerkracht zal op dat moment
aanwezig zijn om toezicht te houden in de groep. De ouders nemen
buiten het lokaal afscheid van hun kind. De ouders van de kinderen van
de groepen 1, 2 en 3 kunnen hun kinderen wel tot in de klas begeleiden
maar ook hier geldt dat zij om 8:30 uur de klas moeten hebben verlaten.

Na de herfstvakantie zullen ook de ouders van de kinderen uit groep 3
buiten het lokaal afscheid moeten nemen.
Er is dus aan het begin van de schooldag geen toezicht op het plein
omdat alle kinderen direct naar de lokalen gaan.

Maken van afspraken
U kunt altijd de groepsleerkracht van uw kind spreken, maar na het
maken van een afspraak. Dit gesprek vindt dan uiteraard plaats na 14.30
uur. Blijf niet met uw zorgen zitten maar vertel erover. Mailen over zaken
in de groep kan meteen met de leerkracht (zie adressenlijst).De directeur
is dinsdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig. Meestal ook op
maandag voor schooltijd. Ook bij de directeur kunt terecht voor uw
vragen op opmerkingen over Het Veenpluis.
Verjaardagen vieren
In de groepen 3 t/m 8 worden de kinderen die jarig zijn, voor aanvang
van de reguliere pauze in het zonnetje gezet. Dit gebeurt o.a. door het
zingen van diverse liedjes en het grabbelen van een cadeautje. Ouders
zijn hierbij niet aanwezig maar kunnen een camera afgeven waarmee de
groepsleerkracht dan foto’s maakt. In de kleuterafdeling zijn andere
afspraken gemaakt. Die kunt u opvragen bij de leerkrachten van de
kleuterbouw.
Het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes binnen de
schoolmuren ervaren wij als onwenselijk. We willen u daarom vragen dit
elders te doen.
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Pauzehap / lunch
Wij willen u vragen om zoveel mogelijk
fruit of groente ( “gruit”) mee te geven
of een boterhammetje. De gruitdagen
zijn de dinsdag en de donderdag. Het
meebrengen van snoep, chips,
chocolade, cola e.d. is niet
toegestaan.
Schoolreizen en schoolkamp
In de maand mei zijn de schoolreizen en het schoolkamp. Ruim van te
voren krijgt u de datum en de kosten hiervan door. De kosten kunnen op
de schoolreisrekening van de oudervereniging worden overgemaakt.
Vaak is er bij een schoolreis ouderhulp nodig maar dat is niet altijd zo.
Door een lijst op de deur van de klas of via een oproep in de mail kunt u
aangeven of u kunt helpen. Voor het schoolkamp worden ouders die
meegaan door de leerkrachten gevraagd.
Lesuitval en vervanging
Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht kan de
schooldirecteur de volgende oplossingen gebruiken:
• Een parttime leerkracht, of duo-partner van de eigen school
inzetten.
• Vervanging regelen via bureau SLIM dat voor de stichting
Westerwijs invallers regelt.
• Leerlingen verdelen over andere groepen of groepen
samenvoegen.
• In het uiterste geval kan een intern begeleider of de schooldirecteur
als invaller voor de groep.
• Pas als dit alles niet lukt, dan kan in hoge mate van uitzondering
een groep kinderen naar huis
gestuurd worden.
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Formatie schooljaar 2017 - 2018
Verklaring van de initialen:
N
R
F
MB
M
W
B

= Nicole de Vink
= Rensina Smilda
= Fokje Dijkstra
= Marthine
Bierling
= Marjan de
Boer
= Wineke Spit
= Berny Douwes

Groepen
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Vr mi

1/2
L/ N
L/ LL*
L/ R
N/ LL*
N

3
W
W
W/F
F
F

L
C
LL
KP
E

4/5
C/ E *
M
M
M
M

= Liesbeth Riekels
= Claudia v.d. Wal
= Linda van der Linden
= Klaas-Jan de Poel
= Elmer Bos

6/7
R
R
MB
MB
MB
5/6
M

7/8
B
B
B
B
LL *
7/8
MB

LL * Werkt alleen de dinsdag, donderdag- en vrijdagochtend
C/E * Claudia en Elmer staan om en om op de maandag voor groep 4/5
IB-tijd:
Directie:

ICT:

Vakleerkracht:

Maandag om de week en dinsdag door Claudia
van der Wal.
Feike Paulides is op dinsdag, donderdag en
vrijdag aanwezig. Claudia gaat dit schooljaar
beginnen met de schoolleidersopleiding.
Deze opleiding van Claudia duurt twee jaar. Het
geeft haar de gelegenheid om verder kennis te
maken met leiderschap in het onderwijs en zich
hierin te ontwikkelen.
Op maandag en vrijdag werkt Feike voor
Westerwijs (huisvesting).
In dit schooljaar gaan we in groep 4-5 tablets
gebruiken voor het verwerken van de lesstof.
In groep 7-8 gebeurt dit met behulp van
chromebooks.
Meester Klaas-Jan geeft les op vrijdag. Hij heeft
het hele jaar stagiaires als die zich aanmelden.
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LIO stagiaire:

Vanuit de Pabo is Dana Brik van februari tot de
zomervakantie op Het Veenpluis. Zij zal zoveel
mogelijk lesgeven aan de groepen 4 en 5.
Onderwijsassistent Ramon de Wilde loopt vanaf september tot mei op
stagiair
donderdag en vrijdag stage in groep 3

Schoolleiding
Algemeen directeur:
Het Veenpluis valt net als alle andere openbare basisscholen in de
gemeenten Marum, Grootegast , Leek en Zuidhorn onder de stichting
“Westerwijs”.
De algemeen directeur bestuurder is dhr. Gerrit Rotman.
Het stafbureau is gevestigd te Marum
Wendtsteinweg 15
Postbus 46, 9363 ZG
Tel: 0594-641166
De stichting Westerwijs is van plan te fuseren met de vereniging Penta
Primair. In de loop van het schooljaar kunnen de gegevens wijzigen.
Directeur:
Feike Paulides
Email: directie.veenpluis@westerwijs.nl
Website: www.veenpluis-ZEVENHUIZEN.nl
Tel: 06-33719300

Overige taken
Leerlingenzorg :
Intern begeleider :
Vertrouwenspersoon:
Rekenspecialist
Bierling
Leesspecialist
Financiële administratie:
Administratief medewerkster:
Computers (ICT):
Natuur en milieueducatie (NME):
Lichamelijke opvoeding:
Cultuurcoördinator:
Humanistische vorming:
Sociaal verpleegkundige(GGD)
SOVA training

Claudia van der Wal
Claudia van der Wal
Claudia van der Wal
Claudia van der Wal en Marthine
Rensina Smilda
Gonny Jager (do)
Gonny Jager(do)
Berny Douwes
Nicole de Vink
Klaas-Jan de Poel
Wineke Spit/ Liesbeth Riekels
Wemy Veenstra
Joke Marree
Claudia van der Wal
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Adressenlijst:
O.B.S. Het Veenpluis,
Grote Veenbrandstr.17
9354 XH Zevenhuizen tel: 0594-631755
email
: veenpluis@westerwijs.nl
email
: directie.veenpluis@westerwijs.nl
website
: www.veenpluis-zevenhuizen.nl
Marjan de Boer,
m.deboer@westerwijs.nl
Gonny Jager
g.jager@westerwijs.nl
Feike Paulides,
f.paulides@westerwijs.nl
Liesbeth Riekels,
l.riekels@westerwijs.nl
Wineke Spit,
w.spit@westerwijs.nl
Nicole de Vink,
n.devink@westerwijs.nl
Marthine Bierling
m.bierling@westerwijs.nl
Elmer Bos
e.bos@westerwijs.nl

Berny Douwes,
b.douwes@westerwijs.nl
Fokje Dijkstra,
f.dijkstra@westerwijs.nl
Klaas-Jan de Poel,
k.depoel@westerwijs.nl
Rensina Smilda,
r.smilda@westerwijs.nl
Wemy Veenstra,
Claudia van der Wal,
c.vanderwal@westerwijs.nl
Linda van der Linden
l.vanderlinden@westerwijs.nl

Overige adressen:
Hulpverleningsdienst GGD Groningen
Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen
Tel:050 - 3674000
Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Het telefoonnummer voor het advies- en meldpunt Kindermishandeling is
0900-1231230.
Dit nummer is niet gratis en kost € 0,05 per minuut.
Vertrouwensarts, tel. (050) 5272525
Kindertelefoon, tel. ( 0800) 0432
Opvoedtelefoon, tel. (0900) 8212205
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Algemeen maatschappelijk werk Noordermaat, tel. (0592) 343243
Ouder- en kindzorg, tel. (0900) 8615
Schoolmaatschappelijk werk:
Schoolmaatschappelijk werk
AMW: Lindensteinlaan 44, Leek
tel: 0594 -517656
Passend onderwijs
Samenwerkingsverband 20.01
Postadres: Postbus 8061 / 9720 KB Groningen
Tel: 050-5209120
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Medezeggenschapsraad (MR)
Ouders:
Sipko de Groot (voorzitter)
Tineke Roede
Roxane Lieuwes
Leerkrachten:
Claudia van der Wal
Berny Douwes,
Liesbeth Riekels
De MR vergadert op dinsdag. Dit schooljaar:
Dinsdag:19 september 2017, 7 november 2017, 23 januari 2018, 6 maart
2018, 29 mei 2018 en 26 juni 2018.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur.
Oudervereniging (OV)
Ouders:
Sandra van Maaren (Voorzitter)
Rudy Kiesbrink (Penningmeester)
Sabina Hummel
Jeanette Alkema
Gerda Feenstra
Kor Kuiper
Koen Pater
Leerkrachten:
Rensina Smilda
Marjan de Boer
De OV vergadert op dinsdag. Dit schooljaar:
Dinsdag: 3 oktober 2017, 7 november 2017,12 december 2017,
6 februari 2018, 20 maart 2018, 8 mei 2018 en 12 juni 2018
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Schoolfonds ( vrijwillige bijdrage)
Het schoolfonds voor de groepen 1 t/m 8 bedraagt € 25,- per leerling. U
krijgt via de nieuwsbrief het verzoek om te betalen.
Dit geld wordt besteed om extra dingen van te bekostigen als
Sinterklaas– en Kerstfeest, sportdag, laatste schooldag etc.

Commissies en werkgroepen
Op het Veenpluis kennen we verschillende commissies en werkgroepen
naast de MR en de OV (oudervereniging). Doordat ouders uit de hoogste
groepen uit een commissie/werkgroep stappen omdat hun kind van
school gaat, komt het regelmatig voor dat er nieuwe mensen nodig zijn.
Mocht u belangstelling hebben en er is een plaatsje vrij dan kunt u
contact opnemen met de volgende personen:
(vragen n.a.v. de luizencontrole? bel met de directeur van de school)
• Het LOT (luizen opsporing team) : Hilda Flonk
• De versiercommissie
: Gea Nikolaas
Werkwijze LOT :
• Vaste controles zijn:
 Direct na de zomervakantie
 Direct na de kerstvakantie
 Na de voorjaarsvakantie
 Na de meivakantie
 Altijd bij melding van ouders, dus tussendoor
 Altijd op een maandag
• iedere controle wordt aangekondigd in de nieuwsbrief
• daarin wordt in kort uitgelegd wat ouders moeten doen als luis
wordt geconstateerd
• voorafgaand aan de controle wordt dit onderwerp in de klassen
besproken; ook wordt aan de kinderen uitgelegd wat er gebeurt als
luis is gevonden
• de dag na de controle wordt er weer in de klas over gesproken als
er in die groep luis wordt gevonden
• de LOT ouders krijgen een vaste lijst van alle kinderen die door hun
worden bewaard
• de LOT ouders vertellen niet of er iets is gevonden, de leerkracht
vertelt dat in de groep dat zij niets zeggen omdat ouders hierover
bericht krijgen
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• bij constatering van hoofdluis wordt de jas van het betreffende kind
wel apart gelegd ( personeelskamer). Dit wordt ook in het praatje
van de leerkracht meegenomen
• de ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht door de
directeur. Hij adviseert om onmiddellijk de benodigde
bestrijdingsmiddelen te kopen
de kinderen gaan in een “natuurlijke” pauze naar huis.
Op de volgende dagen wordt dit schooljaar gecontroleerd op hoofdluis:
Maandag 4 september 2017 (na de zomervakantie)
Maandag 6 november 2017 (week na de herfstvakantie)
Maandag 8 januari 2018 (na de kerstvakantie)
Maandag 5 maart 2018 (na de voorjaarsvakantie)
Maandag 7 mei 2018 (na de meivakantie)

Actie “Papier, hier!”

Al uw papier kunt U bij de milieuboer aanbieden. Van de
milieuboer krijgt de Oudervereniging van Het Veenpluis
jaarlijks een sponsorbijdrage van 750 euro.

Opbrengsten van ons onderwijs
Gedurende de basisschoolperiode volgen we de vorderingen van de
leerlingen door middel van toetsen. We onderscheiden toetsen die bij de
lesmethode horen en methode onafhankelijke toetsen. Daarnaast wordt
in groep acht de Cito eindtoets afgenomen. Al deze toetsen geven een
beeld van de prestaties van een kind en helpen ons bij het kiezen van de
juiste stroom in het voortgezet onderwijs.
Ook de inspectie van het onderwijs kijkt naar de resultaten van de
toetsen. Dit doen ze op groepsniveau. Wanneer de school drie jaar lang
onder een landelijk vastgesteld gemiddelde scoort kan dit consequenties
voor het schooltoezicht hebben. De resultaten op Het Veenpluis zijn al
jaren goed. Daar werken we hard voor en zijn we trots op. Wij vinden ook
andere vaardigheden belangrijk bij onze leerlingen. Te denken valt aan
bijvoorbeeld sociale vaardigheden.
Het is dus zaak met enig voorbehoud naar deze gegevens te kijken.
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Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs:
Gegevens uitstroom VO (peildatum einde

schooljaar)

15-16

LWO

16-17

LWO

1

0

0

0

0

0

0

0

5

2

2

0

5

0

10

0

2

0

2

0

4

0

2

0

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is
uitgestroomd naar het VO
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is
uitgestroomd naar PRO
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het
VO: VMBO /BB of KB
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het
VO: VMBO /GL of TL
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het
VO: Havo
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het
VO: VWO / gymnasium

Opbrengsten Cito eindtoets groep 8
Toetsjaar

Gemiddelde
toetsscore
Het
Veenpluis *

Score boven Score boven
het landelijk de ondergemiddelde grens

2017
2016
2015
2014

535.2
542.4
539.6
537.1

Nee
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

*( uitgegaan van de gegevens voor instroomcorrectie voor
leerlinggewicht)
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Buitenschoolse opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Kinderopvang De Basis biedt voorschoolse
opvang op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagmorgen en naschoolse opvang op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag vanaf 15.15 uur en op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. Ook is er opvang
mogelijk op margedagen (bij voldoende belangstelling) en in de schoolvakanties. De BSO is
gehuisvest aan de M.A.D. Bakkerstraat 41 in ZEVENHUIZEN. Informatie over tarieven en een
aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website: www.kovdebasis.nl. Voor informatie
kunt u ook bellen naar 0594 -631266 (Mannie Cazemier) of 06 – 25 42 75 35 (Marlieke
Geijsel) of mailen naar mail@kovdebasis.nl
Binnen de buitenschoolse opvang bepalen de kinderen in principe zelf welke activiteiten ze
willen doen. Ze worden opgevangen in een huiselijke sfeer en er is een gevarieerd aanbod
van activiteiten zonder schoolse verplichtingen. Er zijn voldoende uitdagende materialen
maar er is ook gelegenheid voor rust en wat te drinken en te eten. De doelstelling is om te
komen tot een kindvoorziening waarbij een zo compleet mogelijk aanbod geboden wordt.
Een voorziening die kinderen veiligheid, continuïteit en stabiliteit biedt met rust en
regelmaat in het dagritme, vertrouwde gezichten voor het kind en een enduidige
pedagogische aanpak. In deze voorziening werken medewerkers in de BSO nauw samen met
elkaar en natuurlijk met de ouder(s)!
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Gastouder Emeralda
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gediplomeerde gastouder
Leeftijdscategorie 0-12 jaar
Flexibele opvangmogelijkheden
Veilige binnen- en buitenspeelruimte
10 jaar ervaring als gastouder
GGD goedgekeurd
EHBO voor kinderen

Adres: Hoofddiep 17, Zevenhuizen
Tel: 06-55552434
Email: gastouder-emeralda@mail-me.com
U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking
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Leerplicht
Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je
soms bijna zou vergeten dat er een wettelijke leerplicht bestaat. De
leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden dat
ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt. Daarom is het strafbaar als
een kind niet naar school gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet
zomaar van school mag wegblijven.
In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet.
Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in
dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk op school meldt. De

scholen zien verder ook graag dat u bezoek aan de tandarts, de
specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd
afspreekt.

In de wet staat verder aangegeven wanneer een kind vrij mag hebben:
• vanwege godsdienstige activiteiten,
• bij "gewichtige omstandigheden", zoals bij verhuizing, of een
huwelijk, ernstige ziekte, of overlijden van een naast familielid,
• voor een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
• om andere belangrijke redenen, dit ter beoordeling van de
directeur.
Voor deze gebeurtenissen geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.
Belangrijk zijn echter de volgende regels :
• u moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties,
• extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie kunnen alleen
worden gegeven als het vanwege het beroep van één van de
ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te
gaan. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de
werkgever. Het moet dan gaan om de enige gezamenlijke
gezinsvakantie in het jaar. Verder moet dit ruim van tevoren worden
aangevraagd bij de directeur van de school. Daar komt bij, dat dit
eventuele verlof zeker niet mag worden verleend in de eerste twee
weken na de zomervakantie.
Extra vrij voor een lang weekend, voor een leuke (goedkopere) vakantie
buiten het seizoen, voor wintersport of voor een dagje uit, mag dus niet !
Het komt ook voor dat ouders toestemming vragen om hun kind eerder
van school te mogen laten vertrekken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn
als een leerling opgenomen wordt in een selectiegroep van voetbal,
tennis of anderszins. Maar ook om bijvoorbeeld naar een logopedist,
psycholoog, orthopedagoog, zwemles, of muziekles te gaan.
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Indien een ouder/verzorger toch een verzoek wil doen voor een vorm van
verlof die buiten de verlofregeling valt, dan dient daarvoor een schriftelijk
verzoek ingediend te worden bij de directie van de school.
De directie zal de ouder / verzorger schriftelijk meedelen dat dit niet
onder de verlofregeling valt. De ouder is dan zelf verantwoordelijk voor
de afwezigheid van de leerling en de eventueel daaruit voortvloeiende
consequenties.
De school kan hier geen rekening mee houden in het onderwijsaanbod
en programma en kan hierop niet aangesproken worden als de leerling
daardoor iets heeft gemist van het onderwijsaanbod.
De ouder / verzorger is verantwoordelijk voor het kind, vanaf het moment
dat het kind de groep verlaat.

Vervoer van kinderen
Voor het vervoer van kinderen tijdens schoolreizen, excursies of andere
activiteiten, wordt soms gebruik gemaakt van particuliere auto’s. Voor
onze scholen zijn de volgende punten erg belangrijk:
• Een passende inzittendenverzekering is noodzakelijk in verband
met de aansprakelijkheid van de chauffeur in het geval van
ongelukken.
• In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is een artikel
opgenomen dat vervoer van personen in de laadruimte van een
auto en in een aanhanger verbiedt. Er mogen dus geen kinderen
in de achterbak van een stationwagen.
• Vanaf 1 januari 2006 moeten kinderen kleiner dan 1,35 meter en
lichter dan 37 kilo gebruik maken van een goedgekeurd
kinderbeveiligingsmiddel. Alle anderen moeten de gordel dragen
• Nadere informatie over het vervoer van kinderen vindt u op
www.anwb.nl. Zoek op: <kinderbeveiligingsmiddel>
• N.B. Per 1 mei 2008 is de wetgeving m.b.t. het vervoer van
kinderen nog verder aangescherpt. Per die datum mogen er nooit
meer passagiers vervoerd worden, dan er gordels in de auto zijn!

W.A.-verzekering
Leerkrachten, leden van de OV en de MR en diegenen die
werkzaamheden verrichten in het kader van ouderparticipatie zijn via de
gemeente verzekerd door een door de gemeente afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering.
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Informatie op het internet
Hieronder worden enkele websites genoemd waar u
informatie over diverse onderwijs gerelateerde
onderwerpen kunt vinden, als die al niet elders in deze
bijlage van de schoolgids zijn vermeld.
www.westerwijs.nl
www.onderwijsinspectie.nl
www.voo.nl
www.kennisnet.nl
www.minocw.nl
www.50tien.nl
www.ggd.nl
www.kindertelefoon.nl
www.amk-nederland.nl
www.noordermaat.nl
www.bjzgroningen.nl
www.steunpuntdyslexie.nl
www.ggdgroningen.nl/

Schoolbestuur van Het Veenpluis
De onderwijsinspectie
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De internetorganisatie voor het onderwijs
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
Informatie en Advies site van de Vereniging
Openbaar Onderwijs
Informatie over de GGD.
De kindertelefoon
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Maatschappelijk Werk Noordermaat
Bureau Jeugdzorg Groningen
De informatiesite over dyslexie
Informatiecentrum Gezondheid van de GGD
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