Voorwoord
Voor u ligt het informatieboekje van o.b.s. de Dreef van 2019 – 2020.
In dit boekje geven we praktische informatie over het reilen en zeilen op
o.b.s. de Dreef.
Naast het informatieboekje hebben we nog een schoolgids. Hierin kunt u
meer lezen over het beleid van de school.
Beide documenten zijn ook te vinden op de website van o.b.s. de Dreef.
In de kalender van ons ouderportaal staat de kalender. Voor het eerst
geven we dit schooljaar, geen papieren kalender mee.
Mocht u hieraan toch behoefte hebben, laat het ons dan even weten.
Maandelijks wordt u geïnformeerd middels onze nieuwsbrief.
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan gerust langs en
maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Emmer Compascuum, augustus 2019
Team o.b.s. de Dreef
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Contact

Bevoegd gezag:
College van B&W van de gem. Emmen
Wethouder van OBO Emmen: Dhr. R. Wanders
Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen
Afdeling onderwijs
Afdelingshoofd mw. Y. Boxem
Postbus 30001,
7800 RA Emmen,
telefoon: 0591-685270
Inspecteur
Inspectie voor het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111

Schooltijden
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hanteert de school het
onderstaande continu rooster.
Voor groep 1 en 2:
Maandag:
8.30 – 12.00
Dinsdag:
8.30 – 14.30
Woensdag:
8.30 – 12.15
Donderdag:
8.30 – 14.30
Vrijdag: 8.30 – 12.00
Voor groep 3 en 4:
Maandag:
8.30 – 14.30
Dinsdag:
8.30 – 14.30
Woensdag:
8.30 – 12.15
Donderdag:
8.30 – 14.30
Vrijdag: 8.30 – 12.00
Voor groep 5 t/m 8:
Maandag:
8.30 – 14.30
Dinsdag:
8.30 – 14.30
Woensdag:
8.30 – 12.15
Donderdag:
8.30 – 14.30
Vrijdag: 8.30 – 14.30

Gymnastiek
De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen, afhankelijk van het weer, gym in
het speellokaal.
Hiervoor hebben de kinderen een gymbroekje en T-shirt of een gympakje
nodig, die op school blijven in een tas voorzien van de naam van het kind.
Gymschoenen meegeven mag maar is niet verplicht.
Een aantal keren per jaar, wordt de kleding meegegeven om te wassen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal in de Kavels. Ze
moeten gymkleding meenemen. We adviseren gymschoenen (zonder
zwarte zolen) te dragen i.v.m. de hygiëne. Indien het mooi weer is, worden
de gymlessen van groep 3 t/m 8 gegeven op het sportveld achter de school
of gaan (groep 5 t/m 8) naar het zwembad.
Gymrooster
De leerlingen gymmen op maandag, donderdag en op vrijdag.
Groep 3/4 donderdagmiddag
Groep 5/6 maandagmiddag
Groep 7/8 vrijdagmiddag
Zwemmen
Indien het mooi weer is, gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 zwemmen in
het zwembad van Emmer-Compascuum. Groep 5 t/m 8 gaat op de fiets
naar het zwembad.
Bij extreem warm weer doen de leerlingen van groep 3 en 4
waterspelletjes bij de school.
Ouders worden hierover geïnformeerd via Schoudercom

Het personeel
Jeroen Imbos
Bovenschoolse directietaken
clusterdirecteur-MBRD@abcprojecten.nl
Hetty Boezen

Directietaken
Leerlingenzorg

locatieleider@obs-dreef.nl
Mariëtte Derks
Marga Koop
Bianca Olijve
Petra Sijbom
Jan-Willem Hars

Groep 1/2 maandag t/m vrijdag
Groep 3/4 maandag t/m vrijdag
Groep 5/6 maandag, dinsdag en woensdag
Groep 5/6 woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 7/8 maandag t/m vrijdag

Onderwijs assistente:
Lineke Loer (arrangementen)
Jessica Jonkman (cluster 2)
Gritte Haak (arrangementen)
Stagiaires
Jaarlijks bezoeken studenten van de PABO (Pedagogische Academie Basis
Onderwijs) onze school.
Afhankelijk van hun studiejaar zijn ze een dag, een week of enkele weken
achtereen op de stageschool. Zij doen in verschillende groepen
praktijkervaring op.
Het is ook mogelijk dat stagiaires van andere opleiding stage lopen op onze
school. Bijvoorbeeld vanuit het Drenthe College als onderwijsassistent in
opleiding.
Ook krijgen we regelmatig leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs voor
een snuffelstage. Deze duurt meestal een dag, paar dagen of een week

Medezeggenschapsraad (MR)
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) staat dat aan iedere
school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.
De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:
 Vertegenwoordigers van de ouders;
 Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.
De MR heeft twee soorten rechten, namelijk:
 Instemmingsrecht;
 Adviesrecht.
Conform art. 5 van WMO heeft de MR de volgende bevoegdheden en
taken:
 Recht op overleg met bevoegd gezag
 Initiatiefrecht
 Openheid en onderling overleg
 Recht op informatie
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directie of leden
van de MR.
GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is samengesteld uit leden
van alle medezeggenschapsraden van openbare scholen in de gemeente
Emmen.
Informatie hierover kunt u krijgen van de leden van de MR.
Samenstelling MR
De medezeggenschapsraad uit de volgende personen:
Patricia Tibbe
(ouder)
Jan Koop
(ouder)
Jan-Willem Hars
MR en GMR
(personeel)
Evelien Smegen
(personeel)
Hetty Boezen
adviserend lid
(personeel)

Zakelijke ouderavond
Jaarlijks worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de stand
van zaken. Ouders kunnen hierop reageren via Schoudercom. De MR en de
OR presenteren hun jaarverslag en jaarplan. De penningmeester van de
OR licht het financiële jaarverslag toe.
Ouderraad (OR)
Basisscholen hebben naast een MR ook vaak een OR (ouderraad).
De ouderraad brengt onder meer advies uit aan de
medezeggenschapsraad.
Het hoofddoel van de OR is het bevorderen en in stand houden van het
contact en goede verstandhouding tussen leerlingen, ouders en school.
Zo bevordert de OR het verrichten van ondersteunende werkzaamheden
door de ouders bij zowel binnen– als buitenschoolse activiteiten. Denk
daarbij aan het kerstfeest, sinterklaas, sportdag, voorleesontbijt etc.
Samenstelling OR
Sabrina Santing
voorzitter
Siny Vegter
penningmeester
Ilona Foekens
Babette Vincken
Nalicka Muller
Namens het team zijn aanwezig als contactpersoon:
Bianca Olijve en Hetty Boezen
Leerlingenraad en kinderraad
In Emmer Compascuum is een kinderraad. Hierin zijn twee leerlingen van
iedere school vertegenwoordigd.
In onze school wordt dit schooljaar een leerlingenraad gevormd. De twee
leden van de kinderraad zitten hier in en verder nog vertegenwoordigers
van groep 3 t/m 8.

Ouderbijdrage
Voor de financiering van allerlei activiteiten vraagt de OR een bijdrage.
Deze bijdrage noemen we het schoolfonds.
Het bedrag voor de ouderbijdrage is door de ouderraad bepaald op € 25
per kind per jaar.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage echter, wanneer u deze niet
wenst te betalen zal dat consequenties hebben op de manier waarop uw
kind kan deelnemen aan diverse activiteiten. Dit leggen we u graag
persoonlijk uit.
Verantwoording over de financiën wordt afgelegd tijdens de zakelijke
ouderavond. Deze was de afgelopen jaren op papier maar zullen we nu
weer op school organiseren.
Schoolreis
Voor de schoolreis wordt voor groep 1 t/m 6 €30 ,- gevraagd en voor het
meerdaagse kamp van groep 7 en 8 €60,-.
De ouderbijdrage wordt, bij voorkeur via automatische incasso, geïnd in de
maand oktober. De ouders ontvangen hiervoor een machtiging bij de
inschrijving van de leerling(en).
Desgewenst kunnen ouders ervoor kiezen het bedrag zelf over te maken.
In dat geval kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL97RABO0126854327 onder vermelding van kindnaam en groep, t.n.v.
Stichting Vrienden van de Dreef.
Het schoolreisgeld innen we op dezelfde wijze in de maand januari.
Betalingsregelingen
Indien het betalen van de ouderbijdrage problemen geeft, dan kunt u zich
hiervoor melden bij de locatieleider of de penningmeester van de OR. Zij
kunnen u informeren over eventuele betalingsregelingen b.v. Stichting
Leergeld of de participatie webshop. (Zie ook de schoolgids)

School - oudercontact
Gesprek met de leerkracht / IB / directie
Als u met een leerkracht en/of IB-er wilt praten, kan dat altijd na
schooltijd.
Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.
De deur van de directiekamer/personeelskamer staat altijd voor u open.
Heeft u wensen, problemen en/of vragen, die betrekking hebben op
school, kom dan gerust even langs. Voor vragen over uw kind(eren)
hanteren wij de lijn; leerkracht ›directie. Dit houdt in dat u altijd eerst met
de leerkracht overlegt.
Schoudercom
Onze school heeft met ‘Schoudercom’ een eigen digitaal
oudercommunicatiemiddel. Via dit programma kunt u op de hoogte blijven
van het wel en wee op onze school. Zo ontvangt u via ‘Schoudercom’ de
laatste nieuwsbrief, maar ook brieven worden via dit programma
verstrekt. Tevens is de schoolkalender op de site te zien. Nadat uw kind is
ingeschreven, ontvangt u van ons een inlogcode om ‘Schoudercom’ te
kunnen gebruiken.
Voor meer informatie over deze wijze van informatievoorziening en
communicatie, verwijzen we u naar www.schoudercom.nl.
Nieuwsbrief
Over diverse actuele zaken ontvangt u ongeveer 15 x per jaar een
nieuwsbrief via de school-app of per mail.
Indien er wijzigingen zijn in de planning dan worden deze vermeld in de
nieuwsbrief. U kunt de wijzigingen noteren op de kalender.
We stellen het zeer op prijs dat u eventueel in te vullen strookjes zo
spoedig mogelijk weer mee geeft naar school of dat u mailt naar
administratie@obs-dreef.nl
Contact opnemen via de Schoudercom app kan natuurlijk ook.
De nieuwsbrief sturen we, indien men dat wenst, ook naar
belangstellenden zoals oud leerkrachten en grootouders.

Website / Facebook / Blog
Op www.obs-dreef.nl vindt u alle informatie van o.b.s. “de Dreef”. De
Dreef heeft ook een eigen facebook pagina.
Op Schoudercom is en blog van iedere groep te vinden.
AVG
Aan het begin van het schooljaar zullen we uw toestemming vragen voor
het plaatsen van beeldmateriaal op social media.
(zie schoolgids)
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden de groepsleerkrachten een
informatieavond . Op deze avond wordt u geïnformeerd over het reilen en
zeilen in de groep van uw kind, tijdens het schooljaar.
Hierbij moet u denken aan hoe er wordt gewerkt, welke regels er gelden,
welke leermethoden gebruikt worden enz.
Verder is er voor ouders van leerlingen van groep 8 ook een
informatieavond, inzake het voortgezet onderwijs. Deze wordt
georganiseerd in de Bente voor alle ouders van groep 8 leerlingen binnen
ons cluster.
Inloopochtend
Ieder jaar willen we de ouders in de gelegenheid stellen om op school te
komen kijken hoe er gewerkt wordt in de groep van uw zoon en/of
dochter. Dit schooljaar doen we dat iets anders dan voorgaande jaren. Op
één ochtend kunnen de ouders in verschillende groepen komen kijken.
Daarnaast mogen de ouders van nieuwe leerlingen in groep 1 op afspraak
in de klas komen kijken.
Inloopavond
Naast de inloopochtend organiseren we dit schooljaar een inloopavond.
Op die avond, van 18.00 uur tot 19.00 uur, kunnen de kinderen hun ouders
de school laten zien. Op deze manier geven we ook mensen die overdag
werken de kan in de klas te kijken.

Rapporten en oudergesprekken
De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport
mee, namelijk in februari en in juli.
Het eerste gesprek met de (nieuwe) leerkracht van uw kind(eren) vindt
plaats in september. Dit zal gaan middels een ‘omgekeerd 10minutengesprek’. Tijdens dit gesprek vertellen de ouders aan de
leerkracht hoe zij hun kind zien en meemaken thuis of in vrije situaties. De
leerkracht kan hier vervolgens rekening mee houden in de klas of zijn
voordeel mee doen. Ook worden de verwachtingen over het schooljaar
over en weer uitgesproken. Voorafgaand aan dit gesprek dienen de ouders
een vragenlijst in te vullen over hun kind(eren), die als leidraad gebruikt zal
worden tijdens dit ‘omgekeerd 10-minutengesprek’.
Na dit gesprek wordt met ouders afgesproken wanneer het volgende
gesprek is. Minimaal 2x per jaar is er een gesprek met ouders.
Ouderenquête
1x per 2 jaar geeft de school een ouderenquête uit. Daarin wordt gevraagd
om uw mening t.a.v. de school. De uitkomst van de enquête wordt
teruggekoppeld naar de ouders en het team gebruikt deze om de
afstemming tussen ouders en school te verbeteren.
Ondersteuning bij leerproces
Soms is de leertijd op school onvoldoende om tot een goede ontwikkeling
te komen. In die gevallen vragen we ouders om thuis te gaan oefenen met
hun kind(eren). Indien dit nodig is, wordt u door de leerkracht uitgenodigd
en krijgt u een duidelijke instructie over wat er van u verwacht wordt.
Op school bieden we extra ondersteuning. We hebben hiervoor twee
onderwijsassistentes.

Afspraken en regels
Halen en brengen van en naar school
De kinderen worden met de auto gebracht, komen te voet of op de fiets
naar school.
De kinderen die op de fiets komen, moeten bij het hek afstappen en het
schoolplein oplopen. Dit geldt ook voor de ouders!!!
Indien u uw kinderen brengt en/of haalt met de auto, parkeert u dan
zodanig dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Kinderen op de fiets
brengen zorgt ook voor een situatie die veiliger is.
Om 12.00 uur (maandag en vrijdag, om 12.15 uur (woensdag) en om 14.30
uur wordt het oversteken begeleid door leerkrachten.
Zij zijn verkeersbrigadiers en helpen u en uw kind oversteken. Wilt u
wachten tot zij aanwezig zijn bij de oversteek? Ook willen we u vragen op
de daarvoor bedoelde oversteekplaats, tussen de handjes, over te steken,
ook bij het brengen.
Samen met plaatselijke belang wordt gewerkt aan een veiliger oversteek.
Deze hopen we dit schooljaar te realiseren.
We doen een dringend beroep op de ouders om de kinderen ‘s morgens
en ’s middags niet te vroeg naar school te sturen.
Op het plein is om 8.15 uur, in de morgenpauze en tussen de middag, een
leerkracht aanwezig.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 geldt dat zij naar binnen gebracht
mogen worden. De andere kinderen gaan niet naar binnen. Wanneer ze
willen spelen kunnen ze de tassen op de afgelopen plaats neerleggen.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen van groep 3/4 en 5/6
in de rij staan. Zij gaan met hun leerkracht naar binnen. Groep 7 en 8 gaat
via de achteringang naar binnen.

Eten op school
Alle kinderen eten op school. In de kleine pauze een stuk fruit of een
gezonde snack en wat drinken. Niet teveel want het is maar een hapje
tussendoor.
Tussen de middag wordt in de klas gegeten. Ook dan zien we graag dat
kinderen gezonde voeding meenemen. Kinderen krijgen voldoende tijd om
in alle rust hun eten en drinken te nuttigen.
Na het eten gaan we met de kinderen naar buiten. Omdat we bewegen
heel belangrijk vinden en een gezonde school zijn, is er na de pauze een
kwartier bewegingsonderwijs. Het schoolplein is daarom helemaal
opnieuw ingericht.
Gezonde school en schoolfruit
Onze school heeft het label “Gezonde school”. Bewegen en gezonde
voeding vinden we belangrijk. Gedurende een aantal maanden per jaar
maken we gebruik van schoolfruit en krijgen de leerlingen wekelijks drie
stuks groente of fruit aangeboden.
Roken op school
Bij alle activiteiten in en rondom de school is het verboden te roken. Op
het schoolplein is het verboden te roken. Onze school is een rookvrije
school.

Ouderhulp
Hulp van ouders/ouderwerkgroepen
Onze school draait voor een groot gedeelte op de vrijwillige medewerking
van heel veel ouders.
Eén keer per jaar kunnen de ouders zich opgeven voor werkgroepen.
Zo hebben we werkgroepen voor o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen meestersen juffendag (afsluiting schooljaar), Koningsspelen, sportactiviteiten etc.
Na de indeling worden ze vervolgens gevraagd om te assisteren bij de
activiteit waar ze zich voor hebben opgegeven.
De hulp van ouders is voor onze school erg belangrijk.
De ouderraad behartigt de belangen van ouders en kinderen. Zij regelen
veel van bovenstaande zaken. Hierbij wordt veel samengewerkt met de
leerkrachten.
“Vele handen maken licht werk!”
De ouderraad organiseert jaarlijks het meelopen met de Avond4daagse.
De laatste jaren hebben we met een grote groep meegelopen met de 5
kilometer. 2,5 km of 10 kilometer kan ook.
Activiteiten
Sinterklaasfeest
We vieren het Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen ontvangen de Sint
op het plein. De leerlingen van groep 1 t/m 4 ontvangen een presentje van
de Sint.
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint. Ze trekken lootjes en maken
een surprise. Ze krijgen geld van de Sint om een cadeautje te kopen.
Kerstfeest
We vieren het kerstfeest met een kerstdiner. Dit vindt ’s avonds plaats. Dit
jaar voor het eerst op een woensdagavond!
Na afloop komen de kinderen op het plein zingen voor ouders en
belangstellenden.

Pasen
Het Paasfeest wordt gevierd op school met een paaslunch. De kinderen
doen allerlei spelletjes in of rondom de school. De Ouderraad organiseert
de spelletjes. In het schooljaar 2018-2109 vierden we dit samen met de
Koningsspelen.
Koningsspelen
De koningsspelen worden bij de school en op de sportvelden van CEC
gehouden.
We starten met een feestelijke opening en een koningslied. Daarna eten
we ons konings ontbijt. Groep 5 t/m 8 vertrekt dan naar de sportvelden
van CEC en groep 1 t/m 4 doen allerlei spelletjes bij de school.
Meesters- en juffendag
Op deze dag vieren alle meesters en juffen tegelijkertijd hun verjaardag.
Tijdens deze dag organiseren de leerkrachten activiteiten voor de
leerlingen en trakteren zij. De leerlingen hoeven op deze dag geen fruit
mee te nemen. Ook mogen zij verkleed op school komen.
De meesters- en juffendag wordt ieder jaar gehouden, meestal in de
laatste week voor de zomervakantie. We combineren dit met de afsluiting
van het schooljaar.
Verkeersveiligheid
Onze school heeft het verkeersveiligheidlabel. Dit houdt in dat we
gedurende het schooljaar aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.
Naast de lessen in de klas doen we ook een aantal activiteiten rondom de
school. Zo hebben we jaarlijks in het najaar een fietsen controle voor de
leerlingen van groep 3 t/m 8.
Er wordt dan op vakkundige wijze naar de fietsen gekeken door
medewerkers van “Veilig Verkeer Nederland”. Deze keuring vindt altijd
plaats aan het begin van de herfst.
In de loop van het schooljaar 2019-2020 willen we het plein nog voorzien
van een echt verkeersplein.
Onze school heeft twee verkeersouders; Babette Vincken en Fabian
Velthuis.

Luizencontrole
Op school hebben we “luizenouders”, die deel uitmaken van een
ouderwerkgroep.
Zij controleren alle leerlingen in de 2e week na een schoolvakantie.
Wanneer uw kind luizen blijkt te hebben, geven zij dit door aan de
leerkracht van uw kind en deze brengt u op de hoogte.
De kinderen die luizen hebben worden na twee weken nog eens
gecontroleerd.
Tussentijdse meldingen worden doorgegeven aan de ouderwerkgroep
waarna een extra controle plaatsvindt.
Verder raden wij ouders aan om ook zelf hun kinderen te controleren.
Het RIVM geeft als Tip aan bij hoofdluis: Iedere dag kammen met een
luizenkam, gedurende 14 dagen! Blijf wekelijks controleren!
Meer informatie kunt u vinden op:
www.rivm.nl
www.hoofdluis.org
Coördinator van onze luizenmoeders is Janinka Wessels.
Voorschool
Aan onze school is een voorschool verbonden. Op dinsdag- woensdag en
vrijdag morgen wordt er, in een apart lokaal, lesgegeven aan de
peuterschool de Dreef. De leidster is Gea Kraster.
U kunt uw kind rechtstreeks opgeven bij de voorschool.
Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, moet u uw kind opnieuw
aanmelden.
BSO
In oktober 2019 hopen we de voor en naschoolse opvang in de school te
kunnen realiseren. U kunt zich hiervoor opgeven. Formulieren zijn bij de
directie te krijgen.

Onderwijs
Computer in het onderwijs
In het schooljaar 2018 – 2019 zijn de computers vervangen door
chromebooks. Er zijn 19 chromebooks op school. Leerlingen kunnen op de
chromebooks werken met basispoort. Via dit programma kunnen ze bij de
software van de meeste, door de school gebruikte, methodes.
Chromebooks kunnen door de hele school gebruikt worden. Omdat de
gegevens extern worden opgeslagen kunnen de leerlingen op alle
chromebooks werken. Voor groep 1 en 2 zijn chromebooks aangeschaft
die ook als tablet kunnen werken.
De computers zijn aangesloten op een netwerk.
Kleuterbibliotheek
Lezen is leuk!!! Ook voor de kinderen in groep 1 en 2.
Onze school heeft een eigen collectie en een wisselcollectie van de
bibliotheek. De collectie die afkomstig is van de centrale bibliotheek wordt
regelmatig vernieuwd.
Het uitlenen wordt door een klein groepje ouders verzorgd.
Een kleuter mag één boek lenen. Het kind krijgt hiervoor een tasje van
school. Na één week mag het boek geruild worden. Na 14 dagen moet het
boek weer worden ingeleverd.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Lezen
Op school wordt er veel aandacht en tijd besteed aan het lezen. Goed
leren lezen ontstaat namelijk door veel “leeskilometers” te maken. Soms
zijn de kilometers die leerlingen op school maken onvoldoende om goed te
kunnen lezen. Daarom is het van groot belang dat er thuis ook wordt
gelezen en voorgelezen. Extra informatie, of tips, kunt u krijgen bij de
leerkracht van uw kind.

Bibliobus
Omdat we lezen zo belangrijk vinden, geven we de kinderen de kans de
bibliobus te bezoeken.
Iedere week komt de bibliobus op donderdagmorgen.
Alle kinderen krijgen in groep 3 een pasje.
Ook lenen we een aantal boekencollecties van de bibliotheek. Deze
boeken kunnen over een thema gaan en bevatten ook gewoon leuke
leesboeken.
Spelcontainer
Voor de gymlessen bij de school maken we gebruik van het spelmateriaal
van de brede school. Er staat een grote container achter de school die op
gezette tijden op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur geopend is
voor alle kinderen uit Emmer-Erfscheidenveen.
Creatieve middag
In het schooljaar 2019-2020 gaan we voor het eerst 5 creatieve middagen
organiseren. Op deze middagen worden diverse activiteiten georganiseerd
voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
U wordt hierover nog verder geïnformeerd.
Huiswerk
De hoeveelheid huiswerk is, op onze basisschool, beperkt. Kinderen maken
kennis met het maken of leren van huiswerk. Daarnaast leren ze op school
plannen met behulp van de weektaak.
De kinderen krijgen af en toe huiswerk mee. Soms voor een enkele leerling
in overleg met ouders en soms voor alle leerlingen.
In groep 3 en 4 is het meegeven van huiswerk heel beperkt. In principe
alleen wanneer een kind bijvoorbeeld extra leesoefening nodig heeft. We
geven dictees mee.
In groep 4 worden de tafels aangeleerd. Het leren van de tafels gebeurt
grotendeels op school. Het thuis oefenen van de tafels wordt zeer
gewaardeerd.

In groep 5 en 6 worden voor het eerst samenvattingen van Geschiedenis,
Aardrijkskunde en Natuniek meegegeven. De kinderen hebben hiervan een
toets. Deze wordt grotendeels op school geleerd. Thuis oefenen is voor de
kinderen wel fijn. Zo komen ze al een klein beetje in aanraking met
huiswerk.
Het cijfer voor Aardrijkskunde of Geschiedenis kan ook gegeven worden op
werkstukken die de leerlingen maken.
In groep 5 en 6 krijgen de kinderen voor het eerst te maken met het
houden van een spreekbeurt.
In groep 7 en 8 worden, net als in groep 5 en 6, samenvattingen van de
zaakvakken meegegeven. Ook zij maken werkstukken waarop ze een cijfer
kunnen krijgen.
Ook in deze groepen houden de kinderen een spreekbeurt
Daarnaast maken ze een werkstuk en houden een boekbespreking.
Ook hier is de hoeveelheid huiswerk beperkt.
We proberen met het geven van toetsen rekening te houden met
vakanties en vrije dagen
In het schooljaar 2019-2020 zullen we meer thematisch gaan werken. Dat
betekent dat we een aantal zaakvakken samen zullen geven en dat er, voor
het geven van een beoordeling, niet altijd een toets wordt gegeven. We
gaan meer thematisch werken.
Het maken van een werkstuk of presentatie kan ook leiden tot een
beoordeling.
Een aantal thema’s zijn schoolbreed. In het begin van het schooljaar de
Kinderboekenweek met het thema “Reis mee!”.
Aan het eind van het schooljaar vieren we ons 100 jarig bestaan en gaan
we hierover thematisch werken.

Leerlingzorg
Interne begeleiding
De interne begeleider organiseert de zorg in onze school.
Haar taak is de collega’s te helpen bij het realiseren van onderwijs, dat
aansluit bij de sociaal emotionele, pedagogische en didactische behoeften
van de individuele leerlingen.
In de praktijk betekent het dat door observatie en toetsing van leerlingen
ontwikkelings- en leerachterstanden vroegtijdig worden opgemerkt. In een
vroeg stadium worden de ouders betrokken bij de gesignaleerde
achterstand van hun kind.
Op onze school is een leerlingvolgsysteem ontwikkeld waardoor we van
alle leerlingen een overzicht hebben van hun ontwikkelingen.
De interne begeleiding houdt zich dus bezig met zorg voor alle leerlingen,
want alle leerlingen hebben het recht zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen.
In het kader van passend onderwijs betekent dit ook dat we er alles aan
doen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en een kans te geven
binnen het basisonderwijs.
Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een arrangement.
Na het vertrek van Evelien Smegen is er nog geen nieuwe IB-er gevonden.
Een deel van de zorgtaken ligt bij de locatie directeur.

Leerplicht
Vierjarige kleuters zijn nog niet leerplichtig en kunnen dus ook vrij nemen
(na overleg met de leerkracht) buiten de vakantieperiodes.
Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig.
Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen.
Alleen de locatieleider of de clusterdirecteur mag bij zeer dringende,
gewichtige omstandigheden ontheffing verlenen. Dat zijn omstandigheden
zoals bijvoorbeeld een huwelijk, een sterfgeval of ernstige ziekte in de
naaste familie.
Indien mogelijk dienen de ouders 2 maanden vooraf een schriftelijke
aanvraag in bij de locatieleider. Belangrijk is dat de reden van het verzoek
goed wordt aangegeven. De directeur beoordeelt of de aanvraag
gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar.
Als er meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd zal
altijd goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig zijn.
Er mag geen verlof gegeven worden aan het begin en eind van het
schooljaar.
Alle andere redenen ( wintersport, lange weekenden enz) zijn niet
gegrond, de directie mag hiervoor geen vrij geven.
Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is, dan is de
school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd
verzuim.
(zie hiervoor ook de schoolgids).
Schorsing/ verwijdering
Wanneer een leerling:
 herhaald wangedrag met onmiskenbare negatieve invloed op
andere kinderen in de groep vertoont,
 gedrag vertoont dat de goede gang van zaken op school ernstig
belemmert,
 orde, rust en veiligheid op school verstoort. Dit kan zowel door de
leerling zelf als door zijn of haar ouders veroorzaakt worden.
dan kan de directie over gaan tot schorsing van de desbetreffende leerling.

Indien na herhaalde toelating het gedrag van de leerling niet verbetert,
kan de directie overgaan tot de procedure ‘verwijdering leerling’.
(zie schoolgids).
Klachten
De klachtenprocedure ligt op school ter inzage.
Op school is een vertrouwenspersoon aanwezig. Dit is Bianca Olijve.

Contact:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Hetty Boezen
Locatiedirecteur o.b.s. de Dreef
Tel 0591 352653 of via mail
administratie@obs-dreef.nl

