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1. Inleiding 
Dank voor uw belangstelling voor het onderwijs op basisschool Ds. G. 

Doekes, ook wel Doekesschool genoemd. Vanaf het moment dat de 

kinderen naar school gaan, delen ouders/verzorgers de opvoeding van hun 

kind met het team van de school. Daarom vinden wij het belangrijk dat u 

een school kiest die bij u en uw kind(eren) past.  

De Doekesschool staat in het dorp Heemse. Het is een actieve school in het 

onderwijsveld in de gemeente Hardenberg. Een school die onderwijs-

kundige vernieuwingen als een kans en een uitdaging ziet. In de schoolgids 

willen we u zo goed mogelijk informeren over het onderwijs op de 

Doekesschool, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. U krijgt 

informatie over de identiteit, de doelen, de werkwijze en de sfeer op onze 

school. Verder vindt u in deze gids alle informatie over de organisatie van 

onze school. Hierbij denken we aan school- en lestijden, adressen, 

procedures en resultaten.  

Naast deze schoolgids geven we ook een activiteitenkalender uit. Hierin 

staan alle schoolactiviteiten, feesten en projecten, bijzondere data en 

adressen van de leerlingen. Bent u na het lezen van deze schoolgids 

nieuwsgierig geworden of heeft u nog vragen, dan nodig ik u graag uit voor 

een persoonlijk gesprek. Ook bent u van harte welkom tijdens het Open 

Huis op donderdag 10 maart 2022. U kunt dan de informatie uit de 

schoolgids in praktijk komen bekijken. Want, één van de pijlers van onze 

school is persoonlijk contact met de ouders/ verzorgers.  

Met groet, hartelijk en vriendelijk, 

Gerko Warner 

(directeur)  
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3. De school 
3.1 Algemene gegevens 

GBS Ds. G. Doekes 

Frits de Zwerverlaan 7 

7771 CV Hardenberg 

T 0523-270 855  

E doekesschool@hannahscholen.nl 

I www.gbsdoekesschool.nl 

Directeur: Gerko Warner 

Intern begeleider:  

Jeannette Geersing  

Onderbouwcoördinator: Willianne Welink  

Bovenbouwcoördinator: Gea van Esch  

      

3.2 De naam  

De school is in 1963 opgericht als een 

gereformeerd vrijgemaakte school. Het 

toenmalige bestuur heeft de school haar 

naam gegeven: GBS Ds. G. Doekes, nu door 

velen Doekesschool genoemd. Door de school 

deze naam te geven, refereerde het bestuur 

aan dominee Gerrit Doekes (1873 – 1929) die 

als predikant aan de gereformeerde kerk van 

Heemse was verbonden tussen 1898 en 1907 

en een belangrijke bijdrage leverde aan de 

ontwikkeling van de gereformeerde kerk in 

het dorp. Hij was teven medeoprichter van 

het Salland’s Volksblad, als tegenhanger van 

het neutrale weekblad De Vechtstreek. Ook 

was hij jarenlang eindredacteur van De 

Wachter, het weekblad van de theologische 

school. Hij ging om gezondheidsredenen in 

1925 vervroegd met emeritaat.    

 

3.3 Het logo 

De boom uit het logo staat voor de christelijke 

identiteit van de school en deze werpt na 

verloop van tijd zijn vruchten af. De vruchten 

aan de boom verbeelden de leerlingen van de 

school. Zij krijgen een plekje in de boom. Ze 

komen als bloesem en mogen groeien in het 

licht van Jezus. Zo veranderen ze in mooie 

vruchten. Aan de vrucht kun je zien van welke 

boom zij komt. Zo vormen de kinderen ook na 

hun schooltijd een voorbeeld voor anderen. 

  

3.4 De schoolomgeving 

De school is gehuisvest in een mooie en 

rustig gelegen wijk in Hardenberg. De wijk 

draagt de naam ‘Heemse’. De school staat 

sinds 1963 in Heemse en vanaf 1970 zitten 

we in onze huidige locatie aan de Frits de 

Zwerverlaan. De kinderen van de school 

komen voornamelijk uit Heemse, maar ook 

uit het gebied daar direct omheen: Lutten, 

Collendoorn, Marslanden, Slagharen, 

Heemserveen, Rheeze en Rheezerveen. De 

kinderen komen lopend of gaan met de fiets 

naar school. 

3.5 Scholengroep Hannah 

Bestuur en raad van toezicht  

De school gaat uit van de Vereniging voor 

Gereformeerd Primair Onderwijs 

‘Scholengroep Hannah’. Zoals beschreven 

in de code Goed Onderwijs, Goed bestuur 

in het primair onderwijs, wordt het 
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dagelijks bestuur van de scholengroep 

gevormd door de bestuurder. Deze legt 

verantwoording af aan de raad van 

toezicht. 

Bestuurder 

Mevr. A. (Annemarie) Stolper (bestuurder) 

Raad van toezicht 

Dhr. M.J.C. (Mouris) Boer (voorzitter) 

- aandachtsgebied onderwijs 

Dhr. G.A.F. (Gert) Hoeksma  (vice-voorzitter) 

- aandachtsgebied financiën 

Dhr. K.J. (Koos-Jan) Noorman (lid) 

- aandachtsgebied financiën & HRM 

Mevr. M.D. (Martine) Huisman (lid) 

- aandachtsgebied juridisch 

  

De raad van toezicht vergadert zo’n vier keer 

per jaar. Correspondentie met de raad van 

toezicht verloopt via het bestuursbureau van 

Scholengroep Hannah.  

  

Bestuursbureau 

Alle scholen van Scholengroep Hannah 

worden vanuit het bestuursbureau 

ondersteunt. Hier zijn de volgende 

personeelsleden werkzaam: bestuurder, 

directiesecretaresse, administratief 

medewerkster, financieel controller, facilitair 

medewerker, P&O adviseur 

 

G.K. van Hogendorpstraat 52a 

7691 AW Bergentheim 

T 0523-271580 

E secretariaat@hannahscholen.nl  

 

Ledenraad 

De leden van de ledenraad worden bij 

belangrijke besluiten geïnformeerd door de 

bestuurder. Minimaal één keer per jaar 

worden de leden van de schoolvereniging 

geïnformeerd over de gang van zaken van de 

vereniging.  

De ledenraad vergadert ten minste twee keer 

per jaar en wordt gevormd door twee leden 

uit het voedingsgebied van elke school. De 

ledenraad heeft verschillende taken, 

waaronder de goedkeuring en vaststelling van 

de jaarrekening en de verkiezing van leden 

voor de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft 

de ledenraad ook een taak als 

gesprekspartner van de bestuurder. De 

bestuurder wil de ledenraad een goede 

positie geven binnen de schoolvereniging. 

Een onderwerp dat veelvuldig op de 

vergaderingen van de ledenraad aan de orde 

zal komen is de identiteit van de 

schoolvereniging.  

Afgevaardigden uit het voedingsgebied GBS 

Ds. G. Doekes: 

 

Mevr. M.H.J. (Mieke) Post - Sander 

Erve Ruitminck 1 

7773 DK Hardenberg 

0523-265235 

 

Dhr. D. (David) Janssen 

Venuslaan 36 

7771 ZC Hardenberg 

0523-234695 
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4. Waar staan wij voor 
4.1 Missie 

De Doekesschool is een plek waar kinderen 

zich ontwikkelen door samen te leven en 

samen te leren. We mogen allemaal kinderen 

van God, Zijn liefde ontvangen en dit willen we 

laten zien in de omgang met elkaar. De Bijbel 

is het woord van God en voor ons fundament 

en richtinggever voor het geven van 

uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht 

onderwijs. 

 

4.2 Opdracht (visie) 

 

Geloofsopvoeding:  

We vertellen wie God is en hoe we in het 

dagelijks leven kind van God kunnen zijn, 

waarbij leerlingen talenten bij zichzelf en 

elkaar leren kennen, waarderen en 

ontwikkelen.  Zo willen we als school een 

verlengstuk zijn van de geloofsopvoeding die 

de ouders thuis aan hun kinderen geven. 

 

Met plezier naar school:  

Vertrouwen en zelfvertrouwen is de 

basisvoorwaarde voor ontwikkeling. De relatie 

tussen een leerling, leerkracht en leerlingen 

onderling is belangrijk. Vertrouwen in elkaar 

en in jezelf geeft leerlingen een gevoel van 

veiligheid. Leerlingen moeten zich zo veilig 

voelen dat ze fouten durven maken, want van 

fouten kun je leren. 

 

Samen leren:  

Wanneer leerlingen op een goede wijze 

samenwerken en elkaar feedback geven, leren 

ze meer dan alleen. Daarom werken we binnen 

ons onderwijs met verschillende 

samenwerkingsvormen waarbij we de 

leerlingen aanspreken op hun zelfstandigheid 

en verantwoordelijkheid. 

 

Eigenaarschap:  

We vinden het belangrijk dat leerlingen een 

zelfstandige, onderzoekende en kritische 

houding ontwikkelen zodat ze in staat zijn om 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

eigen leren.   

 

Uitdagen: 

 We willen dat leerlingen zich kunnen 

ontwikkelen naar hun mogelijkheden en 

daarom geven we onderwijs dat leerlingen 

stimuleert en uitdaagt om te leren en hun 

talenten zo goed mogelijk te benutten. Zo 

bereiden we hen op voor een toekomst in een 

samenleving die steeds verandert. 
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5. Visie op het jongste kind 
5.1 Spel staat centraal 

Er is geen scheiding tussen spelen en leren. 

Kinderen ontdekken in spel, zien nieuwe 

dingen, stellen zichzelf vragen en gaan dan 

op onderzoek naar oplossingen. Op de 

Doekes werken we vanuit de visie ‘spelen is 

leren en leren is spelen’. De behoefte om te 

ontdekken vraagt om een klas als 

leerlandschap waarin spel centraal staat. In 

het spel leren kinderen zichzelf, anderen en 

de wereld kennen.  

5.2 Met plezier naar school 

Vertrouwen en zelfvertrouwen is de 

basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Je kunt 

alleen leren als je het naar je zin hebt. Daarom 

is het essentieel dat uw kind met plezier naar 

school gaat. De relatie tussen een leerling en 

leerkracht is belangrijk en ook tussen de 

leerlingen onderling. Leerlingen moeten 

gezien worden door de leerkracht en door 

elkaar. Ze moeten aandacht hebben voor 

elkaar. Vertrouwen in elkaar en in jezelf geeft 

leerlingen een gevoel van veiligheid. Kinderen 

moeten zich zo veilig voelen dat ze fouten 

durven maken, want van fouten kun je leren. 

5.3 Ontwikkeling 

De ontwikkeling van jonge kinderen gaat niet 

geleidelijk, maar met sprongen. Ieder kind is 

uniek en heeft zijn eigen talenten gekregen. Je 

ziet daardoor verschillen. Dat kan zijn in 

tempo en interesse. Het is dan ook belangrijk 

om te kijken naar het individuele kind. Soms 

heeft een kind juist tijd nodig om een 

ontwikkeling door te maken. Gras gaat 

immers ook niet harder groeien als je eraan 

trekt.  

Wanneer we spreken over de ontwikkeling 

van het kind dan is dit heel breed. We 

onderscheiden daarin zes gebieden: 

• Identiteit en persoonsontwikkeling. 

• Sociaal emotionele ontwikkeling. 

• Spelontwikkeling. 

• Motorische ontwikkeling. 

• Taalontwikkeling. 

• Rekenontwikkeling. 

De ontwikkeling van een kind wordt niet 

alleen gestuurd door kennis en vaardigheden 

die we in de school leren, maar door de hele 

omgeving. Het stopt dan ook niet wanneer 

een kind de school uitloopt.  

5.4 Leren 

Ontwikkeling gaat over een langere periode. 

Dit in tegenstelling tot leren. Dat gebeurt in 

korte afgebakende momenten. Het jonge kind 

is tijdens het spel niet bewust bezig met het 

leerproces. Toch zijn deze spelsituaties 

belangrijke leermomenten. Dit noemen we 

ongericht spel. Tijdens het spel ontdekken 

kinderen iets en koppelen dit aan ervaringen 

en kennis die ze eerder hebben opgedaan. 

Spel is zeer divers. Het kan gaan om 

rollenspel, spelen in een hoek, ontdekken aan 

een zandtafel, werken met constructief 

materiaal of een bordspel. Naast ongericht is 
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er ook gericht spel. De leerling werkt dan 

tijdens het spel gericht aan een doel. Aan het 

begin van het spel is het voor de leerling 

belangrijk om te weten wat er van hem of 

haar verwacht wordt. Reflecteren op het spel 

is een belangrijk leermoment. Door terug te 

blikken worden kinderen bevestigt in hun de 

dingen die ze hebben ontdekt of zien ze 

mogelijkheden om een volgende keer tot een 

andere oplossing te komen.  

De spelactiviteiten krijgen pas betekenis als 

deze in de belevingswereld van het kind 

passen. Daarom worden deze aangeboden 

binnen wisselende thema’s. We gebruiken 

hiervoor de methode en het volgsysteem 

‘Onderbouwd’.  

De leerkracht heeft tijdens gericht spel een 

belangrijke begeleidende rol en is daarin 

steeds op zoek naar kansen om de activiteit te 

verdiepen of verbreden door iets aan te 

bieden dat net iets moeilijker is, dan wat het 

kind op dat moment kan. De 

ontwikkelingspsycholoog Vygotsky noemt dit 

de zone van de naaste ontwikkeling. Vanuit 

deze visie kiezen we op de Doekesschool 

daarom bewust voor combinatiegroepen 1/2. 

 

 

5.5 Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid 

Behalve het aanleren van cognitieve 

vaardigheden op het gebied van rekenen en 

taal vinden we het op de Doekesschool 

belangrijk dat kinderen sociaal sterker 

worden en leren om zich te kunnen redden in 

alledaagse situaties (zelfredzaamheid), 

kansen en mogelijkheden te zien en keuzes te 

maken (zelfstandigheid) en zelf na te denken 

over het effect hiervan (eigen 

verantwoordelijk).  
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6. Onderwijs 
6.1 Het lesprogramma 

Leerlingen komen elke dag op onze school om 

zich te ontwikkelen. We houden bij het 

lesgeven altijd rekening met de actualiteit, 

maar de leerstof ligt voor een groot deel vast 

in de methoden die we op de Doekesschool 

gebruiken. Daarbij vormen de vakken 

rekenen, taal en lezen de kern van ons 

onderwijs. Vaardigheden die leerlingen hierbij 

leren vormen ook de basis voor andere 

vakken. 

In het schoolplan en het activiteitenplan 

leggen we hiervan verantwoording af. In het 

schoolplan staat beschreven wat we willen 

bereiken met ons onderwijs en op welke 

manier we dat doen. In het activiteitenplan 

wordt beschreven hoe we de onderwijsuren 

invullen. Beide plannen liggen ter inzage op 

school. 

De kinderen van de midden- en bovenbouw 

gaan wekelijks 25 uur en 45 minuten naar 

school. In onderstaande lessentabel wordt 

globaal weergegeven hoeveel tijd er wekelijks 

aan de verschillende vakken wordt besteed. 

Het gaat hier om gemiddelden die enigszins 

kunnen variëren per leerjaar en per periode.  

Godsdienst                                              2,50 uur  

Sociaal emotionele vorming               0,75 uur  

Taalontwikkeling/lezen/schrijven       9,25 uur  

Rekenen - wiskunde                               5,00 uur 

Wereldoriëntatie         2,50 uur  

Kunst & Cultuur          2,00 uur  

Sport & Bewegen        2,00 uur  

Pauze            1,25 uur 

 

6.2 Bijbels onderwijs 

Wat drijft ons eigenlijk? Waar gaat ons hart 

sneller van kloppen en waarvan worden we 

warm van binnen? Het is belangrijk om daarbij 

stil te staan.  

De Doekesschool is een gereformeerde 

basisschool. We willen leven bij de Bijbel als 

Gods onfeilbare Woord. Dat Woord wijst ons 

de weg in ons leven, de weg van het nieuwe 

Koninkrijk. Als school willen we oefenplaats 

zijn voor dat Koninkrijk. Leerlingen leren hier 

het belangrijkste doel van hun leven: 

leerlingen van Jezus Christus te worden en zo 

steeds meer op Hem te gaan lijken. Zo hopen 

wij dat zij zich nu en later inzetten in en voor 

deze samenleving. 

We beginnen in de klas elke dag met gebed en 

het zingen van liederen. Dit is een gevarieerd 

aanbod van liedjes, maar de leerlingen leren 

ook psalmen en gezangen. Daarna volgt bijna 

dagelijks een Bijbelverhaal volgens de 

methode Levend Water. We kiezen er heel 

bewust voor dat leerkrachten de verhalen 

niet voorlezen, maar vertellen. De verhalen 

uit de Bijbel gaan over dingen die ons allemaal 

raken. Door het te vertellen laat de leerkracht 

iets van zichzelf zien en wat het verhaal hem 

of haar doet. Dat geeft aanleiding tot gesprek 

en de kans om elkaar daarin te ontmoeten. 

Ook horen bij deze methode gevarieerde en 
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activerende opdrachten die de leerlingen 

uitdagen om met het thema aan de slag te 

gaan. Zo leert de leerling kritisch na te denken 

en krijgt deze de kans om een eigen 

persoonlijke geloofsbeleving te ontwikkelen. 

Elke maandag mogen de kinderen geld 

meenemen voor goede doelen en voor ons 

adoptiekind via de stichting Red een Kind. 

6.3 Sociaal emotionele ontwikkeling 

Wanneer leerlingen goed in hun vel zitten 

vinden ze het leuker om te leren en komt dit 

ten goede aan hun leerprestaties. Daarom 

vinden wij het belangrijk dat kinderen met 

plezier naar de Doekesschool gaan en 

lekker in hun vel zitten. Daarom besteden 

wij hier ook expliciet aandacht aan.  

We gebruiken hiervoor de Kanjertraining en 

streven de volgende doelstellingen na: 

• Het bevorderen van vertrouwen en 

veiligheid in de klas. 

• Het versterken van de sociale 

vaardigheden bij leerlingen. 

• Beheersing van oplossingsstrategieën bij 

pesten en andere conflicten. 

• Bewustwording van de eigenheid bij 

leerlingen. 

• Leren om verantwoordelijkheid te  

nemen. 

• Het bevorderen van actief burgerschap 

en sociale integratie.  

  

6.4 Rekenen & wiskunde 

Op de Doekesschool gebruiken wij de 

methode “Wereld in getallen”. (versie 5) 

Hierin bieden we onze leerlingen een goede 

balans tussen begrip, veel oefenen en 

verbinding met de realiteit. Dit noemen we 

‘evenwichtig rekenen’. Wij kiezen niet voor 

puur traditioneel of realistisch rekenen, maar 

nemen de sterke elementen uit beide 

rekendidactieken samen.  

Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van 

kale sommen is een belangrijk onderdeel, 

maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook 

om het kunnen toepassen van deze kennis in 

allerlei dagelijkse situaties. En het is van 

belang om te begrijpen. Welke som past bij 

een situatie? Wat betekenen getallen in die 

som? En wat betekent het antwoord? 

Functionele gecijferdheid bereik je pas met 

aandacht voor al deze aspecten. En dat is het 

belangrijkste doel van ons rekenonderwijs. 
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6.5 Taalonderwijs als fundament voor 

schoolsucces 

Taal zit in alle vakken en je moet de taal kunnen 

gebruiken om te kunnen leren. Wij zien taal 

dan ook, naast rekenen, als primair vak. Het 

vak taal kunnen we onderverdelen in 

verschillende domeinen. Het gaat bij taal om 

technisch lezen, begrijpend en studerend 

lezen, spreken en luisteren, stellen, 

taalbeschouwing, woordenschat, spelling en 

grammatica.  

 

Betekenisvol leren 

Goed taalonderwijs is interactief taal-

onderwijs. Hierbij staat de wisselwerking 

tussen de leerkracht en de leerlingen centraal 

en bestaat uit 3 pijlers: betekenisvol leren, 

sociaal leren en strategisch leren. Betrokken-

heid is een voorwaarde om tot leren te komen. 

Wanneer iets geen interesse of nieuwsgierig-

heid opwekt is het moeilijk om daarover iets te 

leren. Daarom vinden wij het belangrijk om ons 

taalonderwijs in een betekenisvolle context te 

plaatsen. Daarom hangen we de taallessen op 

aan voor leerlingen herkenbare thema’s die als 

een kapstok fungeren. Deze wordt 

geïntroduceerd met een verhaal, film, 

nieuwsbericht of voorwerp. Door het thema 

raken kinderen geboeid, nieuwsgierig en 

worden uitgedaagd om vragen te gaan stellen.  

 

Sociaal leren 

Leren is een sociaal proces. Behalve de 

interactie tussen leerkracht en leerling is er 

ook veel aandacht voor de interactie tussen 

leerlingen onderling. Wanneer kinderen op 

een goede wijze samenwerken en elkaar 

feedback geven, leren ze meer dan alleen. 

Binnen het taalonderwijs is taal dan zowel doel 

als middel. Kinderen helpen elkaar, vullen 

elkaar aan en brengen elkaar op ideeën. Om 

hiervoor ruimte te geven, werken we ook 

binnen ons taalonderwijs met leerteams en 

coöperatieve werkvormen waarbij we de 

kinderen aanspreken op hun zelfstandigheid 

en verantwoordelijkheid. We coachen hen op 

hun samenwerking, het naar elkaar luisteren 

en de wijze van overleg. Onmisbaar hierbij is 

dat we met de leerlingen steeds terugkijken op 

hun leerproces en hierbij hun leerdoel, maar 

ook hun werkwijze evalueren. 

  

Strategisch leren  

Bij het leren is inzicht en controle van het 

proces voor de leerlingen heel belangrijk. Om 

het inzicht te vergroten en de leerlingen grip 

hierop te geven is het belangrijk dat leerlingen 

weten wat ze gaan leren en daarom starten wij 

onze lessen met het bespreken van het doel.   

Daarnaast is het belangrijk dat we leerlingen de 

handvatten geven hoe je bepaalde 

vraagstukken kunt oplossen. De leerkracht 

speelt een belangrijke rol om de leerling 

strategieën aan te leren. De leerkracht 

stimuleert de leerlingen om hardop te laten 

nadenken en geeft daar feedback op en zo 

worden hun denk- en leerstrategieën 

ontwikkeld. De strategieën zijn divers: waar 

moet ik op letten bij het lezen van een tekst, 

hoe kom ik achter de betekenis van een woord 

of hoe schrijf ik een brief.  

 

Spelling en grammatica 
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Wanneer het gaat over het leren foutloos 

schrijven van teksten dan hebben we het over 

spelling en grammatica. Bij spelling gaat het 

over de afzonderlijke woorden en grammatica 

geeft regels voor de zinstructuur. Deze twee 

domeinen werden in het verleden sterk van 

elkaar gescheiden, maar zijn eigenlijk 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vanuit 

visie werken we, anders dan bij andere 

taaldomeinen en vakgebieden, binnen spelling 

met een sterk leerkracht gestuurde aanpak. 

Binnen het domein spelling werken we met 

eenduidige regel en benamingen. Ook maken 

gebruik van woordcategorieën die aansluiten 

bij de belevingswereld van kinderen en 

hierdoor wordt het voor kinderen makkelijker 

om vergelijkbare woorden foutloos te 

schrijven. Na het leren lezen en schrijven in 

groep 3 (aanvankelijk lezen) gaan we in groep 

4 verder met een geïntegreerde aanpak van 

spelling en grammatica. Deze aanpak 

voorkomt uitval en ook sterke leerlingen 

profiteren van de aandacht voor de risico-

leerlingen.  

 

Voor het vak taal maken we in groep 3 gebruik 

van Veilig Leren Lezen en starten we na de 

voorjaarsvakantie met Staal. Voor groep 4 t/m 

8 gebruik van de methode Staal. 

 

6.6 Lezen 

In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We 

gebruiken de methode “Veilig Leren Lezen’. 

We nemen regelmatig de AVI-toetsen af. We 

streven ernaar dat alle kinderen aan het eind 

van het schooljaar op het goede niveau zitten 

en dat als ze van school gaan allemaal AVI+ 

niveau beheersen. Dit lukt bijna altijd. 

Kinderen die dat niveau niet halen, krijgen 

hulp in de groep. Dit doen we volgens de Ralfi-

aanpak, een manier van ondersteunen bij het 

lezen, waarbij de zwakkere leerlingen extra 

geholpen worden. 

In de hogere groepen komt de nadruk steeds 

meer op het begrijpend en studerend lezen te 

liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de 

methode Leeslink gebruikt en vanaf groep 6 

komt daar de methode Blits bij. Op de 

Doekesschool leren de kinderen niet alleen 

technisch en begrijpend lezen, we proberen 

ze ook liefde voor boeken bij te brengen. Ook 

brengen we bezoeken aan de bibliotheek in 

Hardenberg.  

6.7 Schrijven 

Leerlingen leren op onze school vanaf groep 3 

schrijven. We maken hierbij gebruik van de 

methode “Pennenstreken’. In de groepen 1 en 

2 krijgen de leerlingen al voorbereidende 

schrijfoefeningen. In groep 3 wordt het 

schrijven aangeleerd met het potlood. In 

groep 4 wordt overgegaan van het schrijven 

met het potlood naar het schrijven met de 

vulpen. Het schrijven met de vulpen zetten we 

door in de hele bovenbouw en in groep 8 ook 

met balpen. De digitalisering neemt een 

vlucht en als we leerlingen voorbereiden op 

de toekomst waarom besteden we dan nog 

aandacht aan het schrijfonderwijs? Moet de 

school het schrijfonderwijs niet aanpassen 

aan de huidige maatschappij, waar nauwelijks 

nog iemand aan elkaar schrijft? Die vraag 

stellen we ons op de Doekesschool ook. Op dit 

moment geven we bewust nog 
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schrijfonderwijs op de Doekes. Hiervoor 

hebben we een aantal redenen: 

• Schrijven is belangrijk voor de  

ontwikkeling van de fijne motoriek. 

• Schrijven ondersteunt het leesproces. 

Door motorische en cognitieve 

vaardigheden te combineren leren 

leerlingen de letters sneller en beter 

herkennen en vergemakkelijkt daardoor 

het leesproces. 

• We gebruiken een verbonden schrift, 

omdat dit het woordbeeld ondersteunt. 

• De schrijfsnelheid van verbonden schrift 

is hoger dan bij blokschrift. 

• In groep 8 leren we kinderen ook het 

blokschrift aan. (Voor kinderen met een 

slechte motoriek kan het zijn dat we in 

specifieke gevallen eerder overstappen 

naar het blokschrift zodat het kind  een 

goed leesbaar handschrift kan 

ontwikkelen). 

6.8 Studievaardigheden 

Studievaardigheden worden voor kinderen 

steeds belangrijker. Informatie is overal te 

vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je 

gericht? Waar vind je de juiste informatie en 

hoe verwerk je die? We maken voor het 

aanleren van studievaardigheden gebruik van 

de methode Blits. Met Blits leren kinderen 

informatie uit diverse bronnen te lezen, 

begrijpen en verwerken.  

6.9 Engels 

Kinderen komen op jonge leeftijd al in 

aanraking met de Engelse taal via televisie, 

internet, social media, games en op straat. 

Het geeft het groeiende belang aan van Engels 

in het dagelijks leven van de kinderen, bij hun 

latere studie of werk. Daarom is het van 

belang om vroeg te beginnen met het op een 

goede manier aanleren van de Engelse taal. In 

groep 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven met de 

methode Take it easy. Daarnaast gebruiken 

we het digitale talenprogramma Rosetta 

Stone. Het talenprogramma wordt ook 

ingezet om leerlingen die meer aan kunnen 

uit te dagen door hen naast Engels ook andere 

talen aan te bieden. 

6.10 Oriëntatie op de wereld  

Op de Doekesschool praten we op heel veel 

momenten met de kinderen over de wereld 

om ons heen en brengen we hen kennis bij 

over het heden en het verleden van de aarde. 

Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis 

maar veel meer om het aanleren van een 

juiste houding ten opzichte van de natuur, 

volkeren in andere landen en onze 

voorouders. Soms gebeurt dit in aparte 

vakken aan de hand van een boek, maar ook 

wel door middel van ondermeer 

klassengesprekken, spreekbeurten en 

werkstukken. We gebruiken daarbij van groep 

3 de lesmethode Blink. Hierin zitten de 

onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuuronderwijs. 

Vanaf groep 4 maken we de leerlingen 

verkeersvaardig met behulp van de 

verkeerskrant VVN. 

 

6.11 Seksuele vorming 

Seksuele vorming is een onderdeel van de 

opvoeding. Ook op school besteden we 
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hieraan aandacht. Het is goed dat kinderen 

hier met leeftijdgenoten op normale en 

respectvolle manier met elkaar over leren 

praten. Met de methode “Wonderlijk 

gemaakt” gaan we hier in de klas mee aan 

de slag met als doelstelling:  

• Zelfbeeldontwikkeling. 

• Aanleren van sociale normen. 

• Werken aan weerbaarheid. 

• Uitdragen duurzame relaties van liefde 

en trouw. 

Omdat seksuele vorming juist een belangrijk 

onderdeel in opvoeding en onderwijs worden 

ouders door de groepsleerkracht inhoudelijke 

geïnformeerd over de lessen die gegeven 

worden. 

6.12 Kunst & Cultuur 

Als school willen we een omgeving creëren 

waarin we kinderen leren hun 

gedachtewereld weer te geven in woord, 

klank, beeld of spel. Dat zij kennis verwerven 

van de actuele kunstzinnige en culturele 

diversiteit en dat ze die leren begrijpen en 

waarderen.  

Leerlingen werken binnen de vakken 

handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en 

drama iedere keer toe naar een werkstuk of 

voorstelling, maar het proces daarnaar toe 

neemt een evenzo belangrijke plaats in. Door 

ruime aandacht te besteden aan diverse 

vormen van kunst & cultuur leren we 

kinderen dat ze op velerlei wijze naar de 

wereld kunnen kijken, blijven kinderen op een 

open en onderzoekende wijze hiernaar kijken. 

Dit bevordert zelfvertrouwen en 

zelfbewustzijn.  

Naast de lessen zoals handvaardigheid, 

tekenen, muziek, dans en drama, vinden wij 

het belangrijk dat leerlingen ook op andere 

manieren in aanraking komen met diverse 

vormen van kunst en cultuur. Daarom 

bieden wij een wisselend aanbod van een 

aantal culturele activiteiten aan: 

• Voorleesdozen. 

• Schrijver op school 

• Bezoek aan de bibliotheek. 

• Kunstenaar in de klas. 

• Voorstelling in theater De Voorveghter. 

• Bezoek aan natuurcentrum De Koppel. 

 

6.13 Burgerschap 

Onze kinderen groeien op in een 

maatschappij waar allerlei verschillende 

mensen en meningen zijn. Ze leven in een 

gezin, een straat, dorp of stad waar ze samen 

leven met andere mensen. Mensen die 

anders zijn, mensen die andere meningen 

hebben, mensen met verschillende 

achtergrond wat betreft cultuur en geloof. 

Wij als school dragen mede zorg van het 

onderwijs gericht op de bevordering van 

deze sociale integratie door het overdragen 

van kennis en de kennismaking met al deze 

verschillen in de samenleving. 

Vanuit onze schoolvisie vinden wij het 

belangrijk dat er liefde en aandacht is voor 

onze omgeving. Daarom is het belangrijk dat 

leerlingen een open oog en open hart 

hebben voor hun sociale omgeving. Dit is 

een omgeving waarin ze opgroeien en 

steeds actiever deel van uit gaan maken. 
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Op onze school hebben we de volgende 

activiteiten: 

• Sociale ontwikkeling (o.a. Kanjertraining) 

• Democratie (o.a. samen regels maken, 

kindergemeenteraad Hardenberg) 

• Participatie (o.a. buurt schoonmaak, 

ondersteuning goede doelen) 

• Identiteit (o.a. eigen omgeving leren 

kennen, Brede-School-activiteiten, 

religieuze feesten, adopteer een 

monument) 

• Culturele ontwikkeling (o.a. bezoek aan 

musea, theatervoorstellingen, 

kunstenaar in de klas) 

 

6.14 Doekes, een gezonde school 

Kinderen presteren beter op een gezonde 

school. Om die reden willen we er op onze 

school alles aan doen wat we kunnen om te 

zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, niet 

alleen sociaal emotioneel, maar ook fysiek. 

Aandacht voor gezondheid levert belangrijke 

voordelen op voor leerlingen, voor 

leerkrachten op school en voor ouders thuis.  

In de afgelopen jaren is er al aandacht voor 

sport & bewegen en gezonde voeding op de 

Doekesschool. Er worden op verschillende 

momenten gastlessen georganiseerd, 

leerlingactiviteiten georganiseerd en ook de 

Sportweek is altijd een heel groot succes. Maar 

de vraag ‘wat verder?’ bleef altijd hangen, 

want gezondheid stopt niet bij de 

schooldeuren. Daarom hebben we bekeken of 

we binnen de Brede School Heemse ook 

aansluiting konden vinden met Kinderopvang, 

peuterwerk en de buurtvereniging. Deze 

stonden open voor samenwerking rond dit 

thema en zo ontstond de werkgroep Gezond & 

Vitaal Heemse.  

 

Vignet Gezonde School 

Een Gezonde School is een school die 

structureel aandacht besteedt aan 

gezondheid. De Gezonde School-aanpak helpt 

u hierbij planmatig en structureel te werken 

aan gezondheid en een gezonde leefstijl van 

leerlingen. Het vignet Gezonde School is een 

kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken 

aan het verbeteren van de gezondheid van hun 

leerlingen. De Doekesschool is in de afgelopen 

jaren meerdere keren door de overheid 

beoordeeld als gezonde school en hebben het 

vignet ontvangen voor verschillende thema’s. 

Daarmee laten we zien dat we voldoen aan de 

kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern 

deskundigen van onder andere het 

Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-

instituut.  

 Themacertificaat ‘voeding’ 

  Geldig tot 07-11-2022 

 Themacertificaat ‘bewegen en sport’  

  Geldig tot 21-09-2024  

  Themacertificaat ‘welbevinden’  

  Geldig tot 13-06-2022 

  Themacertificaat ‘roken & alcohol’  

  Geldig tot 08-01-2023 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.gezondeschool.nl 
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Rookvrije generatie & middelengebruik 

Je wilt niet dat kinderen meeroken of zelf gaan 

roken. Kinderen moeten rookvrij kunnen 

opgroeien. Als Doekesschool willen we 

bijdragen aan de doelstelling om vanaf 2040 de 

eerste Rookvrije Generatie te hebben. Om die 

reden zijn onze beide schoolpleinen rookvrij.  

Bent u als ouder / verzorger op zoek naar meer 

informatie, tips en adviezen hierover dan 

verwijzen wij u naar de websites 

www.alcoholinfo.nl en www.uwkindroken.nl. 

Ook kunt u hierover in gesprek met de 

schoolverpleegkundige.  

 

Beleid roken & alcohol 

Op de Doekesschool hebben een rookvrij 

schoolplein en al onze buitenschoolse 

activiteiten zijn tabak- en alcoholvrij voor 

leerlingen, personeel en ouders. Zowel op het 

bovenbouw- als ook op het onderbouwplein is 

het verboden voor ouders, medewerkers en 

leerlingen te roken. De conciërge, leerkrachten 

en directeur kunnen eenieder hierop 

aanspreken. Ook bedrijven die werkzaam zijn 

voor de school worden van dit beleid op de 

hoogte gesteld. Er staat op verschillende 

plaatsen aangegeven dat roken is verboden. 

Roken mag alleen buiten de hekken van de 

school. Als een medewerker in pauzetijd rookt, 

dan is dit alleen toegestaan op de speciaal 

aangemerkte rokersplek buiten het 

schoolplein.  

Alcohol wordt niet geschonken tijdens 

activiteiten in het bijzijn van leerlingen. Ook 

hierin willen wij een “gezonde school” zijn en 

het goede voorleven. 

 

Week van de pauzehap  

Om het gezond eten in de pauzemomenten te 

bevorderen organiseren we in samenwerking 

met “Ik eet het beter” de week van de 

pauzehap. In deze week trakteren we vier 

dagen lang op steeds een andere gezonde 

pauze hap. Op deze manier maken de 

leerlingen opnieuw kennis met een lekkere en 

gezonde pauzehap en wordt er ook gesproken 

in de groepen over het belang van gezonde 

voeding. Op de laatste dag nemen de 

leerlingen zelf hun lekkerste gezonde 

pauzehap mee. De week van de pauzehap valt 

in de laatste week van september.  

 

Schoolfruit 

Binnen een aanbod van gezonde voeding past 

een gezonde pauzehap. Om dit te stimuleren 

maken we wanneer dat mogelijk is gebruik van 

EU-schoolfruit. Binnen dit project ontvangen 

de leerlingen tijdens een periode van twintig 

weken driemaal in de week fruit. Zo kunnen de 

leerlingen kennis maken met een gevarieerd 

groente-/fruitaanbod. Het aanbod is meer dan 

een appel, zo wordt er ook komkommer of 

paprika uitgedeeld. Leerlingen die eerst 

dachten dat ze geen fruit lusten, ontdekken 

dat er meer is dan een appel of banaan.  

De andere dagen geeft u zelf fruit mee naar 

school. Wilt u ook fruit meegeven, dan kan het 

soms goed zijn om dit met uw kind af te 

stemmen. 

http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.uwkindroken.nl/
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Schoolontbijt  

Voor het leveren van topprestaties is een goed 

ontbijt broodnodig. Behalve een gezellige start 

van de dag is het Nationaal Schoolontbijt ook 

een leerzaam ontbijt. Tijdens het ontbijt gaan 

de leerlingen onder leiding van de leerkracht 

met elkaar in gesprek over het belang van 

ontbijt. Wat gebeurt er als je niet (goed) 

ontbijt? Hoe komt het dat je van brood energie 

krijgt? Uit welke ingrediënten bestaat een 

gezond ontbijt? Waar wordt brood eigenlijk 

van gemaakt? En hoe staat het met je eigen 

ontbijtgedrag? Juist om kinderen bewust van 

hun ontbijt te maken doet de Doekesschool 

jaarlijks mee aan het Nationaal School-ontbijt. 

En daarom mogen de leerlingen van de school 

begin november voor een keertje zonder te 

ontbijten naar school.  

 

Lekker Fit!  

In samenwerking met de gemeente 

Hardenberg organiseren we op onze school 

het project Lekker Fit!. Dit project dat bestaat 

uit lesmateriaal en gastlessen maakt 

basisschoolleerlingen op een leuke en 

leerzame manier vertrouwd met de voordelen 

van een gezonde leefstijl. De methode is 

gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de 

thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes 

maken. Gedragsverandering vormt de 

educatieve draad door het gehele 

lesprogramma. We plannen elk jaar twee 

weken waarin we aandacht besteden aan 

gezond leven.  

 

6.15 Sport & Bewegen 

Voeding en sport zijn belangrijk voor een 

gezonde levensstijl. Als school zijn we ons 

bewust van onze sleutelrol hierin.  

In de groepen 1 en 2 staat bewegings-

onderwijs dagelijks op het rooster. De 

leerlingen spelen op het schoolplein en in het 

speellokaal. Geeft u uw kind een paar 

gymschoenen zonder veter mee (met naam). 

Dan kan het kind zelf de schoenen aan en 

uitdoen. Deze gymschoenen blijven op 

school. 

De groepen 3 t/m 8 hebben bewegings-

onderwijs in de sportzaal naast de school. 

We gebruiken daarbij de methode 

Basislessen bewegingsonderwijs. Bij goed 

weer wordt er vanaf april tot november ook 

buiten bewegingsonderwijs gegeven. Het 

dragen van sportkleding is verplicht. In de 

gymzaal bestaat het gevaar dat je 

voetschimmel oploopt. Daarom is het van 

groot belang dat elk kind gymschoenen 

draagt.  

Als uw kind niet kan gymmen, wilt u dan uw 

kind een briefje meegeven? 

  

Sport Extra 

Op de Doekesschool willen niet alleen inzetten 

op de cognitieve ontwikkeling, maar juist op de 

brede ontwikkeling van kinderen. Sport en 

bewegen is dan ook een belangrijk onderdeel 

van ons onderwijs.  De motorische 

ontwikkeling is nauw verbonden met de 

andere ontwikkelingsgebieden, zoals op 

sociaal emotioneel of op cognitief vlak. Bij 
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problemen in de motorische ontwikkeling kan 

dit dan ook invloed hebben op het leren van 

kinderen. Ook kunnen deze problemen de 

oorzaak zijn van verminderd zelfvertrouwen 

en tevens gaat het veelal ten koste van het 

plezier in de lessen bewegingsonderwijs.  

Met ‘sport extra’ bieden we leerlingen die 

motorisch een achterstandje hebben extra 

ondersteuningslessen naast de reguliere 

gymlessen om hen te helpen in hun 

bewegingsontwikkeling. De lessen worden 

gegeven door onze vakleerkracht sport. Na een 

ondersteuningsperiode van 6 tot 8 weken volgt 

een evaluatie. 

Schoolsport 

Behalve de lessen bewegingsonderwijs 

kunnen onze leerlingen ook deelnemen aan 

diverse andere vormen van sport. Zo nemen 

de leerlingen van groep 8 deel aan het 

jaarlijkse handbal- en het voetbaltoernooi. 

Tijdens deze toernooien spelen de teams van 

onze school tegen die van andere 

Hannahscholen. Ook kunnen leerlingen via 

Hardenberg Kids kennismaken met tal van 

sportactiviteiten in de gemeente Hardenberg. 

6.16 Computers en de digitale leeromgeving 

Onze digitale maatschappij vraagt om 

toepassing van ICT in het onderwijs, kinderen 

komen veel in aanraking met allerlei vormen 

van technologie. ICT neemt daarom een 

belangrijke plek in binnen de Doekesschool. 

We willen onze leerlingen digitaal vaardig 

maken.  

Wij zijn er ons van bewust dat er op internet 

heel veel rommel te zien is. Wij beschermen 

de kinderen hiervoor door middel van een 

filter. Daarnaast maken we de kinderen ook 

bewust van de gevaren van internet en leren 

we ze nooit wachtwoorden aan derden te 

geven. 

 

Werken met een Chromebook 

Vanaf groep 3 werken de leerlingen op een 

Chromebook en vanaf groep 5 heeft ieder kind 

een ‘eigen’ device. Het Chromebook is 

aangeschaft door de school en wordt aan de 

leerling in bruikleen gegeven. Voor het volgen 

van lessen en oefeningen wordt deze 

apparatuur ter beschikking gesteld die hij/zij 

uitsluitend hiervoor dient te gebruiken. We 

vertrouwen erop dat de leerling hier zuinig op 

is. 

 

Chromebook, wat is dat? 

Een Chromebook is een laptop die draait op 

Chrome OS. Chrome OS is een 

besturingssysteem van Google. Veel taken 

worden op dit apparaat online uitgevoerd. 

Online, is dat wel veilig? 

De school moet een veilige plek zijn voor alle 

leerlingen, in de klas, op het schoolplein, maar 

ook online. Juist ook online! De afgelopen jaren 

is er hard gewerkt om alle systemen zo veilig 

mogelijk te laten zijn. Dit blijft continu onder 

onze aandacht in samenspraak met onze 

privacy officer van scholengroep Hannah en de 

functionaris gegevensbeschermer die aan onze 

scholengroep verbonden is. 

 

Onderwijsleermiddel 

We gebruiken Chromebooks op school als 

onderwijsleermiddel, noodzakelijk voor het 

geven van onderwijs op school. De 

Chromebooks zijn aangesloten binnen een 

gesloten systeem: Google Workspace. Dit is 
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een betaalde, beschermde omgeving. In deze 

Google Workspace zit een pakket met tools die 

speciaal voor het onderwijs is ontworpen. Voor 

het gebruik hiervan wordt er voor elke leerling 

een persoonlijk account aangemaakt. Naast de 

Google tools werken onze leerlingen ook met 

andere software. Deze software is gerelateerd 

aan de methodes waarmee we werken. Voor 

het gebruik van software binnen onze school 

sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst 

met de leverancier. Een volledige lijst met de 

softwareprogramma’s die we gebruiken is 

opvraagbaar bij de directie. 

 

Inloggen thuis 

Met het school-account kan de leerling ook 

thuis inloggen bij Chrome. Als uw kind thuis 

inlogt op een computer, werkt hij niet meer in 

de Google Workspace omgeving. U bent thuis 

zelf verantwoordelijk voor een veilige 

werkomgeving van uw kind. 

 

Wat te doen bij beschadiging 

We gaan er van uit dat leerlingen zuinig met de 

schoolspullen omgaan. Mocht het zo zijn dat 

het Chromebook beschadigd raakt door 

onrechtmatig gedrag van leerlingen, dan zullen 

de hieruit voortvloeiende kosten verhaald 

worden op de leerling. Dit is eigenlijk niet 

anders dan dat het gaat bij andere zaken. Er 

wordt dan een beroep gedaan op de wettelijke 

aansprakelijkheid van de ouders van de 

desbetreffende leerling. Beschadiging kan 

gemeld worden bij uw WA-verzekering. In veel 

gevallen wordt het daarna direct opgelost met 

de verzekeraar. Let op, het kan zijn dat er 

sprake is van een eigen risico. 
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7. Voor het eerst naar school 
7.1 Het kiezen van de juiste school 

Heeft u al een kind op school, dan is 

waarschijnlijk de keuze snel gemaakt. Maar 

wanneer uw oudste kind voor het eerst naar 

school gaat dan staat u voor een belangrijke 

keuze. Het is namelijk niet een keuze voor uw 

kind, maar voor al uw kinderen.  

Voor ouders die voor de Doekesschool kiezen 

is de combinatie van onderwijs en identiteit 

de belangrijkste overweging die richting geeft 

aan hun keuze. Het kan voor u ook de reden 

zijn, maar mogelijk zijn er andere redenen. De 

schoolkeuze die u maakt is een hele 

persoonlijke keuze. Als school vinden wij het 

belangrijk dat u deze heel bewust maakt. 

Daarbij speelt wederzijds vertrouwen een 

essentiële rol als basis voor het partnerschap 

in opvoeding en onderwijs. 

Het is daarom heel belangrijk dat u zich thuis 

voelt op onze school.  

7.2 Open Huis en inschrijving 

Wij zijn trots op het onderwijs dat wij geven 

op onze school. Alleen daarom al zouden wij 

dat jaarlijks willen laten zien tijdens het 

Open Huis. Het Open Huis is voor ouders die 

staan voor de schoolkeuze de mogelijkheid 

om een kijkje in de school te nemen. Staat u 

voor de schoolkeuze dan bent u welkom op 

donderdag 4 maart 2021. Tussen 09.00 – en 

14.30u is de mogelijkheid om de school in 

bedrijf te zien. Ook is er ’s avonds een 

voorlichting. Deze begint om 20.00 uur. Bent 

u verhinderd? U bent altijd welkom op de 

Doekes voor een rondleiding. Neem in dat 

geval contact met ons op voor een afspraak. 

Wanneer u bent gekomen tot een 

schoolkeuze, dan kunt u uw kind inschrijven. 

U ontvangt hiervoor tijdens het open huis of 

rondleiding een inschrijvingsformulier. Na 

inschrijving ontvangt u een bevestigingsbrief. 

7.3 Mijn kind is 4 en dan… 

Vanaf de leeftijd van 4 jaar heeft uw kind 

recht op onderwijs, maar uw kind mag al 

eerder naar school om te wennen en kennis 

te maken. Wettelijk is het zo dat uw kind dan 

wel 3 jaar en 10 maanden oud moet zijn. 

 

Wordt uw kind vier jaar in de zomervakantie 

of in de periode tot de herfstvakantie? 

Dan begint de kennismakingsperiode op de 

eerste maandag na de zomer-

vakantie. Wordt uw kind vier jaar in of na de 

herfstvakantie, maar vóór 1 januari? 

Dan begint de kennismakingsperiode op de 

maandag na de herfstvakantie. Deze 

kinderen worden gezien als leerlingen van 

groep 1. 

 

Wordt uw kind vier jaar na 1 januari?  Dan 

begint de kennismakingsperiode op de 

eerste maandag van de maand waarin hij/zij 

vier wordt. Deze kinderen worden gezien als 

leerlingen van groep instroom. 
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De leerkracht van uw kind neemt voor de 

precieze afstemming contact met u op;  

Voordat uw kind naar school gaat hebt u 

samen met uw kind een intake- en 

kennismakingsgesprek met de groeps-

leerkracht van uw kind. We houden bij het 

maken van de afspraken over de 

kennismakingsperiode rekening met de 

behoeften van uw kind en die van de groep 

waarin hij/zij geplaatst wordt. 

 

7.4 Leerlingen van een andere school 

Het kan ook zijn dat leerlingen tijdens de 

basisschoolperiode de overstap maken naar 

een andere basisschool. Wanneer leerlingen 

van een andere basisschool op onze school 

komen, krijgen ze de ruimte om aan de 

nieuwe situatie te wennen. Vanuit de vorige 

school zal er een onderwijskundig rapport 

worden opgesteld, aangevuld met eigen 

toetsen. Op basis van deze gegevens bepalen 

we het niveau van het kind en zetten we, 

indien nodig, gerichte hulp in. Ook zal er een 

intake gesprek met de ouders en de 

leerkracht plaatsvinden.  

Soms is de Intern Begeleider hier ook bij 

aanwezig. 
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8. Praktische zaken 
8.1 Halen en brengen van kinderen 

Kinderen van groep 1 en 2 kunt u vanaf 8.30 

uur in de school brengen. De leerlingen van 

groep 3 mogen tot de herfstvakantie in de 

school worden gebracht. De kinderen kunnen 

u nog even wat laten zien. Ook zijn de 

leerkrachten vanaf dat moment in hun lokaal 

aanwezig. Wanneer u iets aan hen wilt vragen 

dan kan dat op dat moment. Wilt u een 

leerkracht wat langer spreken dan is het 

verstandig om een afspraak te maken.  

Om 8.40 uur gaat de bel. Deze bel is bedoeld 

om afscheid te nemen van uw kind. 

Bovendien is dit een teken voor de kinderen 

van groep 5 tot en met 8 om naar binnen te 

gaan. Om 8.45 uur willen we met de lessen 

beginnen. 

Aan het eind van de dag lopen de leerlingen 

van de onderbouw met hun leerkracht naar 

buiten.  

8.2 Reiskostenvergoeding 

Als ouder of verzorger zorgt u zelf voor het 

halen en brengen van uw kind(eren) van en 

naar school. Bewust kiezen voor 

gereformeerd onderwijs kan echter met zich 

mee brengen dat de afstand tussen huis en 

school groot is. Wanneer deze afstand meer 

is dan 6 kilometer kunt u mogelijk bij de 

gemeente aanspraak maken op de regeling 

betreffende tegemoetkoming reiskosten. Er 

is ook een mogelijkheid voor fiets-

vergoeding. Meer informatie is te lezen op 

de website www.hardenberg.nl. of op te 

vragen via E leerlingenvervoer@ommen-

hardenberg.nl, of T 14 0529 / 14 0523. 

Aanvragen indienen voor 1 juni.  

8.3 Fietsen op school  

Als een kind dicht bij school woont, is lopend 

naar school natuurlijk prima. We hebben op 

school vaak veel fietsen in het fietsenhok 

staan. Daarom is het erg belangrijk dat we de 

stalling goed regelen. Dat doen we op de 

volgende manier: 

• Groepen 1-4         

Fietsenstalling onderbouw. 

• Groepen 5-6         

Fietsenstalling bovenbouw. 

• Groepen 7-8         

Fietsenstalling Kandelaarkerk (m.u.v. het 

eerste stallingsvak). 

Vanuit veiligheidsoogpunt niet fietsen op het 

plein en voor de fietsenstalling. 

8.4 Hoofdluis      

Een vervelend probleem. Wanneer u ontdekt 

dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan aan 

ons doorgeven? We kunnen dan aan andere 

ouders doorgeven om ook de hoofden van 

hun kinderen te controleren op hoofdluis. Op 

dinsdag na elke vakantie wordt er op school 

een controle uitgevoerd.  

Dit wordt gedaan door een luizencommissie.  

Op school worden de jassen door de kinderen 

in een luizenzak aan de kapstok gehangen. 
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8.5 Eten, drinken en overblijven  

Alle kinderen van de Doekesschool blijven 

tussen de middag over op school. Wegens de 

functie van streekschool is er voor dit model 

gekozen. Dit gebeurt in de klas samen met de 

eigen leerkracht. We proberen, voor zover 

dat mogelijk is in een klas, een huiselijke 

sfeer te creëren. We beginnen met gebed en 

eindigen met het lezen uit de kinderbijbel, 

waarna gedankt wordt. Na het eten gaan de 

kinderen naar buiten. Alleen bij slecht weer 

blijven de kinderen binnen. 

Na het eten wordt er toezicht gehouden door 

ouders. Dagelijks is er een vaste TSO-ouder, 

deze wordt ondersteund door andere ouders. 

Alle ouders worden hiervoor aan het begin 

van het schooljaar ingedeeld. Een paar kleine 

aandachtspunten willen we hier wel noemen:  

• Wilt u voor de kleine pauze uw kind een 

gezonde pauzehap meegeven. Behalve 

fruit is het goed om ook drinken mee te 

geven. Enerzijds voor de dorst en 

wanneer uw kind dit na het fruit neemt, 

dan helpt het tegen tanderosie. U kunt 

een beker halfvolle melk of karnemelk 

meegeven, maar ook een drinkfles welke 

ze in de klas kunnen vullen met water.  

• Wilt u dit  voor het middageten beperken 

tot brood en drinken. Een gezonde lunch 

vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood 

met beleg dat niet te veel verzadigd vet 

of zout bevat, zoals 30+ kaas, 

zuivelspread en notenpasta of pindakaas 

zonder toegevoegd suiker en zout.  

• Wilt u het drinken meegeven in een 

beker of een flesje? Op deze wijze 

beperken we de hoeveelheid afval. 

Gezond drinken voor tijdens de lunch is 

bijv. halfvolle melk of karnemelk. 

Frisdranken en vruchtensappen rekenen 

we niet als gezond alternatief vanwege 

de grote hoeveelheid suikers die deze 

bevatten. Natuurlijk kunnen ze ook een 

beker of drinkfles in de klas vullen met 

water. 

• Graag alle bakjes, bekers en flesjes 

voorzien van voor- en achternaam 

 

8.6 Pleinwacht 

Tijdens de ochtend- en de middagpauze 

spelen de kinderen bij goed weer op het 

schoolplein.  

In de ochtendpauze lopen alle groeps-

leerkrachten op het plein. Zo zijn de 

leerkrachten voor de leerlingen in de buurt 

om hen te ondersteunen bij het oplossen van 

problemen op het plein.  

De leerlingen van de onderbouw spelen op 

het kleine plein achter de school. De 

leerlingen van de bovenbouw spelen op het 

grote plein voor de school.  
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8.7 Verjaardagen en school 

Verjaardag van uw kind 

Als uw kind jarig is, mag het alle kinderen van 

de groep trakteren. Ook mag hij of zij de 

leerkrachten in zijn of haar bouw  trakteren, 

maar dit is niet verplicht. Wilt u de traktaties 

klein en niet te calorierijk te maken. Niet-

eetbare traktaties vinden we een leuk 

alternatief. Dit beleid hanteren we voor de 

leerlingen en leerkrachten. Voor ideeën kunt u 

kijken op website www.gezondtrakteren.nl 

Het is ook goed om te weten dat er steeds 

meer kinderen problemen hebben met 

kleurstoffen. Misschien valt ook daaraan te 

denken wanneer u de traktatie in huis haalt.  

 

Als uw kind een feestje mag geven, denkt u 

dan ook eens aan kinderen die zelden of nooit 

worden uitgenodigd. Het is voor deze 

kinderen steeds een teleurstelling om ze zien 

hoe zij worden overgeslagen wanneer de 

uitnodigingen op school worden uitgedeeld. 

Daarom willen we vragen om de 

uitnodigingen niet meer op school uit te 

delen, maar rechtstreeks te adresseren aan de 

kinderen die worden uitgenodigd.  

Denkt u ook aan de kinderen die in een 

combinatiegroep zitten? 

Verjaardag van (groot)ouders/verzorgers  

Als vader of moeder jarig is, mogen kinderen 

in de onderbouw een kleurplaat maken. Ook 

voor opa, oma en bij een bijzondere 

gebeurtenis binnen of buiten het gezin om is 

dit prima. Graag even schriftelijk of mondeling 

melden bij de leerkracht. Vanwege de 

planning is het wenselijk om dit een week van 

tevoren te doen, daar er anders wel eens te 

weinig tijd zou kunnen zijn om de kleurplaat 

af te krijgen. 

8.8 Vieringen 

Jaarlijks zijn er op onze school allerlei 

vieringen die bedoeld zijn om onze identiteit 

te verstevigen en een goede sfeer op school 

bevorderen: 

• Kerstviering, Paas- en Pinksterviering. 

• Sinterklaas. 

• Verjaardagen van leerkrachten.  

• Schoolproject. 

• Schoolreisje en schoolkamp. 

• Afscheidsavond van groep 8. 

• Openingen van de week. 

Ook de avondvierdaagse en de sportdag 

mogen niet vergeten worden. Bij veel 

activiteiten heeft de activiteitencommissie de 

organisatie. De exacte data worden altijd 

vermeld in de Frits Flits. Bij sommige vieringen 

worden ook ouders uitgenodigd. U krijgt 

hiervoor dan een uitnodiging. 

8.9 Kerstkaarten 

Het is een goede gewoonte om in de periode 

van Kerst en jaarwisseling elkaar middels een 

kaart het beste toe te wensen. Kinderen doen 

hier graag aan mee. Wanneer kinderen op 



‘Aan de vruchten herken je de boom’ 

school kerstkaarten willen uitdelen, dan 

willen we vragen om dit te beperken tot één 

kerstkaart voor de hele klas. 

8.10 Goede doelen & Zending  

We hebben de opdracht gekregen om naar 

elkaar om te zien. Dat betekent dat we op 

school omzien naar elkaar, maar ook dat we 

naar elkaar moeten omzien in de wereld. Het 

is een opdracht voor iedereen. We geven dit 

onder meer ook vorm jaarlijks ongeveer drie 

actie te organiseren voor een goed doel. Dit 

kunnen landelijke projecten zijn maar ook 

plaatselijke doelen. Daarnaast ondersteunen 

wij een kind via het adoptieprogramma van de 

stichting ‘Red een kind’.  

8.11 Huiswerk 

Op school wordt er geleerd en daarom 

noemen we hen hier leerlingen en thuis 

mogen ze kind zijn. In de bovenbouw 

verschuift het leren voor een heel klein 

gedeelte naar huis. Het is een voorbereiding 

op het voortgezet onderwijs en een groei naar 

zelfstandigheid. Wilt u uw kind ondersteunen 

in het plannen van het huiswerk? 

Groep 4: Geen structureel huiswerk. Wel 

huiswerk in overleg met ouder voor een 

bepaald vakgebied, maar nooit meer dan één 

vak per week. 

 

Groep 5: Huiswerk mogelijk voor taal/spelling, 

rekenen, lezen bij uitval, wereldoriëntatie, 

levend water. Maximaal 2 dagen per week.  

 

Groep 6: Huiswerk mogelijk voor taal/spelling, 

rekenen, lezen bij uitval, wereldoriëntatie, 

levend water. Maximaal 3 dagen per week, 

waarvan één leervak. 

Groep 7: Huiswerk mogelijk voor taal/spelling, 

rekenen, lezen bij uitval, wereldoriëntatie, 

levend water. Maximaal 3 dagen  per week. 

Groep 8: Huiswerk mogelijk voor taal/spelling, 

rekenen, lezen bij uitval, wereldoriëntatie, 

levend water. Maximaal 4 dagen per week. 

8.12 Excursies 

Het gehele jaar door kunnen er voor de 

meeste groepen buitenschoolse excursies 

georganiseerd worden. U krijgt van de 

betreffende leerkracht bericht als de groep 

een excursie heeft. Als er ouders nodig zijn om 

de kinderen te vervoeren en te begeleiden 

hoort u dat via de Klassenouder. De hulp en 

inzet van ouders wordt altijd als zeer positief 

ervaren. 

8.13 Schoolreisjes en schoolkamp  

Elk jaar wordt voor groep 1 t/m 7 een 

schoolreisje georganiseerd. Voor groep 8 

wordt er elk jaar een schoolkamp 

georganiseerd. Enerzijds bedoelt als fijne 

afsluiting van de basisschooltijd, anderzijds 
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ook om elkaar eens op een heel andere 

manier mee te maken. 

 

8.14 Frits de Zwerver 

Op 4 mei 1995 is op de hoek Weidebuurt - 

Brandweg het monument onthuld ter ere van 

en ter nagedachtenis aan dominee Frits Slomp 

(alias Frits de Zwerver, predikant van de 

Gereformeerde Kerk te Heemse) en drie 

tijdens de oorlog gevallen verzetsstrijders. Dat 

monument is door de Doekesschool samen 

met CBS De Vlinder geadopteerd. Dat wil 

zeggen dat beide scholen verantwoordelijk 

zijn voor het onderhoud/schoonmaak aan het 

monument. In de maanden april/mei zullen 

de leerlingen uit groep 7 van beide scholen 

actief samenwerken rondom het thema 

oorlog/verzet en zullen deze groepen namens 

de scholen op 11 april een krans leggen bij het 

monument. 

 

8.15 Verkeersexamen    

In april wordt het schriftelijk verkeersexamen 

afgenomen in groep 7. De volgende dag is de 

uitslag al bekend en ontvangen de geslaagden 

hun verkeersdiploma. Daarnaast is er ieder 

jaar ook een praktisch verkeersexamen. 

8.16 Afscheid groep 8/Musical  

Aan het eind van het jaar nemen we als school 

op gepaste wijze afscheid van de oudste 

leerlingen van de school. Dit gebeurt op een 

afscheidsavond waarop de leerlingen van 

groep 8 zich op een eigen wijze nog één keer 

presenteren als groep voor hun ouders en 

leerkrachten. Dit afscheid wordt 

gecombineerd met de opvoering van de 

jaarlijkse musical. Overdag zullen de kinderen 

van school de musical kunnen zien en ’s 

avonds zijn de ouders van de kinderen van 

groep 8 welkom. 

8.17 Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt jaarlijks op de 

Doekes. Hij maakt dan groepsfoto’s en eens in 

de twee jaar maakt hij ook portret- en 

gezinsfoto’s.  

8.18 Buitenschoolse opvang  

Het bestuur heeft voor onze school een 

overeenkomst gesloten met de instelling voor 

buitenschoolse opvang: Welluswijs. Met deze 

instelling kunt u contact opnemen voor meer 

informatie over buitenschoolse 

opvangmogelijkheden, kostenberekening, 

betalingswijze, vergoedingen e.d. Aan de 

hand van uw wensen wordt tussen u en de 

instelling een contract opgesteld. De school 

zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt 

over schooltijden, vakantierooster e.d. 
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Mocht u een andere instelling willen kiezen, 

dan horen we dat graag van u. Het bestuur 

moet daar dan eerst een convenant voor 

afsluiten. 

Voor meer informatie op de mogelijkheden 

van opvang kunt u kijken op 

www.welluswijs.nl 

 

8.19 Verhuizen en geboorte  

Graag ontvangen wij bij verhuizing uw 

nieuwe adresgegevens. Dit geldt uiteraard 

ook wanneer uw telefoonnummer of 

emailadres verandert e.d. Ook vinden wij 

het plezierig om een geboortekaartje te 

ontvangen. 

8.20 Gevonden voorwerpen 

Wilt u alstublieft op en in alle eigendommen 

van uw kind zijn/haar naam zetten (in laarzen, 

jassen, gymschoenen, op bekers, 

broodtrommels, enz.). Bij verlies is de 

eigenaar dan snel gevonden. Als u iets mist, 

komt u dan even kijken? De conciërge beheert 

het krat met gevonden voorwerpen. Sommige 

zaken worden niet opgehaald en blijven 

liggen. Daarom wordt periodiek deze bak 

geleegd. 

8.21 Het calamiteiten- / ontruimingsplan 

Onze school is in het bezit van een 

calamiteiten- en ontruimingsplan. In dit plan 

wordt beschreven hoe het personeel en de 

kinderen dienen te handelen bij een 

calamiteit van buiten de school en bij brand in 

de school. 

Hoe de leerkrachten binnen de school moeten 

handelen, staat exact beschreven in het plan. 

Voor uw eigen veiligheid is het dan van belang 

dat u zich ook houdt aan de regels, dus niet de 

kinderen van school halen of de school bellen 

dit i.v.m. overbelasting van de 

telefooncentrale. De kinderen zijn op dat 

moment veilig op school. Bij de ontruiming 

worden lokalen, toiletten en bergingen 

gecontroleerd op achterblijvers door de BHV-

ers. De leerkrachten en kinderen begeven zich 

naar vastgestelde verzamelpunten. Twee 

bedrijfshulpverleners (BHV-ers) controleren 

of alle leerlingen aanwezig zijn. De BHVer 

geeft de stand van zaken door aan de 

politie/brandweer. Het calamiteiten- en 

ontruimingsplan zal op gezette tijden worden 

geoefend. 

BHV-ers:  

• Jenno Cnossen 

• Dirk Dijkman 

• Berry Noppers 

• Jenny Weitkamp  

• Esther Zegers  

EHBO-er: 

• Annet Schippers 

• Evelyn Tamminga 
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8.22 School & verantwoordelijkheid  

Het is wel eens lastig om te bepalen wie 

verantwoordelijk is voor een kind op school. 

Uw kind wordt naar school gebracht en op dat 

moment zijn wij natuurlijk verantwoordelijk 

voor uw kind. Maar wat nu als kinderen na 

schooltijd nog even naspelen. Zo zijn er tal van 

situaties waarbij deze vraag naar voren komt. 

De kinderen vallen overdag, als ze op school 

zijn onder de verantwoordelijkheid van ons. 

Als de school om 15.00 uur uitgaat, vallen de 

kinderen weer onder de verantwoordelijkheid 

van de ouders. Daarnaast spelen sommige 

kinderen na schooltijd op het plein. Deze 

kinderen vallen ook dan onder de 

verantwoordelijkheid van de ouders. Mocht 

er wat gebeuren dan zijn wij niet 

aansprakelijk. 

Er zijn ook tal van activiteiten waar kinderen 

met de leerkracht tijdens schooltijd naar toe 

gaan. De kinderen vallen dan onder onze 

verantwoordelijkheid. 

Ook zijn er activiteiten waar kinderen aan mee 

willen doen en zich via de school opgeven, 

maar waar niet direct personeel bij aanwezig 

is. In al die gevallen bent u als ouder 

verantwoordelijk voor uw kind. 

8.23 Schadegevallen en aansprakelijkheid 

Het kan gebeuren dat kinderen op het plein of 

in school elkaar materiële schade toebrengen. 

Meestal wordt dat door de ouders onderling 

prima opgelost, al dan niet door aanspraak te 

doen op de eigen WA-verzekering. Het 

bestuur heeft voor alle leerlingen van de 

school een beperkte collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten. De school 

acht zich niet aansprakelijk als er achteraf 

claims door ouders worden ingediend, zonder 

dat daar vooraf overleg is geweest met de 

directie. 

  

8.24 Video opnames en foto’s 

Personeel, studenten en aan school 

gerelateerde instellingen mogen na 

toestemming van de directie beeldopnames 

maken van activiteiten in en om school. Deze 

opnames kunnen gebruikt worden voor 

studie, onderzoek of kwaliteitsverbetering. 

Daarnaast gebruiken we ook beeldopnames 

voor promotie van de school en haar 

activiteiten. Publicatie van beeldmateriaal 

kan worden gebruikt in uitgaves, website en 

media.  

Hiervoor vragen we aan het begin van de 

schoolloopbaan toestemming aan uw als 

ouder/verzorger. Wilt u dit daarna aanpassen, 

dan  kunt u contact opnemen met  de 

administratie of directie.  

Als school maken wij alleen gebruik van 

beeldopnames na toestemming van ouders / 

verzorgers. Daarom vragen wij u het 

volgende: 

• Wees terughoudend met beeldopnames in 

school en op het plein 

• Maak alleen opnames van uw eigen kind 

• Deel geen opnames op social media of op 

andere wijze
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9. Uw kind, onze zorg 
9.1 Passend onderwijs: Goed realistisch 

inclusief onderwijs realiseren  

Onze school gaat ervoor om voor alle 

leerlingen goed, passend onderwijs te 

realiseren. Dat hebben we verwoord als 

realistisch inclusief onderwijs. Het team wil 

zich als professionals met passie voor elk kind 

inzetten zodat iedere leerling zich goed kan 

ontplooien. Dat betekent in principe dat elke 

leerling welkom is op de Doekesschool en we 

voor hem of haar een passende plek willen 

geven binnen het onderwijs met de juiste 

ondersteuning. Wanneer dat niet te 

realiseren is binnen de Doekes gaan we 

samen met ouders zoeken naar een geschikte 

oplossing. In ons schoolondersteuningsprofiel 

beschrijven wat de mogelijkheden van de 

ondersteuning is die wij de kinderen in onze 

huidige context kunnen bieden en waar onze 

grenzen liggen.  

9.2 Schoolondersteuningsprofiel 

In onze visie spreken wij over liefde en 

aandacht voor de kinderen. Vanuit deze 

motivatie willen wij tot een zorgvuldige 

zorgprocedure komen. De gedachte hierbij is 

dat het onze wens is dat kinderen op onze 

school tot hun recht komen. Wij hebben met 

elkaar de laatste jaren nagedacht over hoe wij 

dat het beste kunnen doen en zijn begonnen 

met de invoering van het handelingsgericht 

werken. Hieronder staan de opvattingen die 

wij hebben over de mogelijkheden van 

ondersteuning binnen de Doekesschool:  

1. De eerste opvatting is dat alle kinderen 

zorg nodig hebben. Zorgleerlingen 

bestaan dus niet. Leerlingen verschillen 

in de mate waarin en de manier waarop 

ze zorg en ondersteuning nodig hebben. 

Ter bevordering van de sociale cohesie 

in de groep en om het 

klassenmanagement uitvoerbaar te 

houden worden bij ons op school de 

individuele onderwijs-behoeften zoveel 

mogelijk geclusterd en verwerkt in een 

groepsaanbod. Wij werken niet vanuit 

individuele plannen, maar vanuit 

groepsplannen.  

2. In de tweede plaats gaat het om het 

werken, praten en denken vanuit 

onderwijsbehoeften. 

3. Kindkenmerken leveren nauwelijks  

aanwijzingen op hoe een kind te 

begeleiden in de groep. Zo werkt een 

kenmerk als ‘snel afgeleid’ eerder 

bevestigend (Zo is het kind nu eenmaal, 

daar valt niets aan te doen.) dan dat het 

uitnodigt tot actie (Hoe kan ik mijn 

onderwijs afstemmen op dit kind, wat 

kan ik doen?). Onderwijsbehoeften 

formuleer je door aan te geven wat een 

kind nodig heeft om de volgende stap in 

zijn ontwikkeling te kunnen zetten.  

4. Wij streven naar een verschuiving naar 

proactief denken. In plaats van vooral 

achteraf te bekijken of een kind de 

doelen behaald heeft (bijvoorbeeld 

door te toetsen) en te ‘repareren’ als dit 

niet het geval blijkt te zijn, hanteren wij 



       Schoolgids 2021-2022 

een werkwijze waarbij de leerkracht 

vooraf nadenkt over wat een kind nodig 

heeft om de gestelde doelen te 

bereiken.  

5. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet 

gekomen aan wat de kinderen nodig 

hebben om de onderwijsdoelen te  

bereiken. Als het nodig is kan een 

specialist van buiten de school de  

leerkracht ondersteuning bieden.  

6. Tot slot nemen ouders een belangrijke 

positie in. Ouders en leerkrachten 

hebben een gezamenlijk doel: ze willen 

het beste voor het kind. Ouders zijn 

samenwerkingspartners en worden 

betrokken bij de zorg rondom hun kind. 

Het schoolondersteuningsprofiel is te 

raadplegen op de website van de school en bij 

vragen kunt u terecht bij de intern begeleider 

of de directeur.   

9.3 De grenzen van de zorg 

U heeft kunnen lezen dat we rekening willen 

houden met de mogelijkheden en talenten 

van alle kinderen. Daar waar nodig geven we 

extra zorg. Het kan zo zijn dat gedurende de 

schoolloopbaan van een kind blijkt dat de 

school een kind niet meer adequaat kan 

helpen. Er kunnen problemen optreden 

m.b.t. het leren (cognitie) of er kunnen 

problemen zijn m.b.t. het sociaal emotioneel 

functioneren. Bij het laatste kunt u denken 

aan kinderen met bijvoorbeeld ADHD, PDD-

NOS of aan interactie tussen kinderen en/of 

kind en leerkracht. Wanneer blijkt dat de 

grenzen van de zorg bereikt zijn zal de school 

in overleg met de ouders kijken of een andere 

basisschool of een school voor speciaal 

onderwijs beter is voor het betreffende kind. 

De school maakt hiervoor gebruik van een 

vaste procedure. Wanneer bij een kind de 

grenzen van de zorg in zicht komen, gaan wij 

hierover een gesprek met de ouders aan. 

9.4 Gedifferentieerd onderwijsaanbod 

Leerkrachten hebben in groep 1 t/m 8 vaak te 

maken met aanzienlijke verschillen tussen 

leerlingen in de klas. Het is voor leerkrachten 

dan ook een grote uitdaging om de les zo 

vorm te geven dat alle kinderen voldoende 

profiteren van de les. Sommige leerlingen 

hebben behoefte aan extra instructietijd, 

terwijl andere leerlingen behoefte hebben 

aan uitdaging met moeilijker opgaven. De 

leerkracht geeft een instructie die ingaat op 

de onderwijsbehoefte van de leerling en 

waarbij men uitgaat van een basis, verdiept 

en intensief aanbod. Deze werkwijze hebben 

de leerkrachten beschreven in een 

groepsplan. 

Basisarrangement 

Het basisarrangement is het reguliere 

onderwijsaanbod en moet voor het grootste 

deel van de leerlingen voldoende zijn om de 

gewenste leerresultaten te bereiken.  
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Verdiept arrangement 

Leerlingen die meer aankunnen en waarbij 

extra uitdaging noodzakelijk is, krijgen een 

verdiept arrangement, verdiepende lesstof 

aangeboden. Daarbij kan er sprake zijn van 

het reduceren van de leertijd (compacten) om 

tijd vrij te maken voor verdiepende lesstof. 

Het kan hierbij gaan om verrijkingsstof of 

andere lesstof.  

 

Intensief arrangement 

Het intensieve arrangement is voor leerlingen 

die met het basisarrangement onvoldoende 

ondersteuning krijgen om de leerdoelen te 

halen en extra hulp nodig hebben. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn, het bieden van meer 

leertijd, of het beperken van het aantal 

oplossingsstrategieën om bepaalde 

vraagstukken op te lossen. Vaak is hierbij 

sprake van een door de leerkracht  

begeleide inoefening van de lesstof. Ook pre-

teaching biedt mogelijkheden. Het kan dus 

zijn dat uw kind voor rekenonderwijs een 

intensief arrangement volgt, terwijl het voor 

de andere vakgebieden een basis of zelfs 

verdiept arrangement volgt. Met het juiste 

arrangement voor uw kind, willen wij het 

onderwijs bieden dat uw kind verdiend. 

 
9.5 Het leerlingvolgsysteem (LOVS)  

Om de zorg voor kinderen echt gestalte te 

kunnen geven is het noodzakelijk om aan 

enkele randvoorwaarden te voldoen. Eén 

van die voorwaarden is een 

leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken het 

LOVS van het CITO. Elk half jaar toetsen wij 

de kinderen en de resultaten hiervan geven 

inzicht in de ontwikkeling van uw kind. 

Tijdens een ontwikkelingsgesprek 

presenteert de leerkracht de 

ontwikkelingsgrafieken voor de 

vakgebieden Technisch Lezen, Spelling, 

Begrijpend Lezen en Rekenen & Wiskunde. 

Op deze wijze willen we u inzicht geven in 

de ontwikkeling op de verschillende 

vakgebieden. Verloopt de ontwikkeling 

conform de verwachting of niet. Op basis 

van deze gegevens stellen we ook vast op 

welke wijze we het onderwijs in de 

Het niveau op de toets behaald 

weergegeven in A, B, C, D, of E  

  

Deze grafiek heeft betrekking op het 

vakgebied ‘Spelling’  

  

Periode: het getal geeft de groep aan. Het  
Romeinse cijfer de periode in het jaar.  
I is in oktober, II is in januari, III is in juni.  

Het niveau omgezet naar ee n  
getalsmatige niveauwaarde.  A  
geeft een waarde tussen 5 en 4,  
bijvoorbeeld 4,1 (lage A-score)  
of 4,8 (hoge A-score).   
B (4 - 3) , C  (3 - 2) , D  (2 - (1 1) , E  - 0)  . 

  De zwarte lijn geeft de scores van uw kind weer.  
De andere lijnen geven de verschillende niveaus weer.  
A-niveau: boven de blauwe lijn  
B-niveau: tussen de blauwe en groene lijn.  
C-niveau: tussen de groene en oranje lijn.  
D-niveau:  tussen de oranje en rode lijn.  
E-niveau: onder de rode lijn.  
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komende periode zullen aanbieden en 

welke ondersteuning hierbij noodzakelijk is. 

 

9.6 Hulp aan leerlingen  

Het komt voor dat een leerling de leerstof 

niet goed opgenomen heeft of dat het tempo 

te hoog ligt. De capaciteiten van alle 

leerlingen zijn immers verschillend.  

Dat betekent dat een leerkracht goed moet 

kunnen omgaan met de verschillen in de 

groep. Hiervoor worden voortdurend alle 

leerkrachten geschoold, door begeleiding, 

door cursussen en interne visieontwikkeling. 

Ook de onderwijsassistente wordt hierbij 

ingezet.  

Hoe gaat dat in de praktijk?  

Wanneer een leerkracht een leerling 

signaleert met één of meerdere 

bovengenoemde problemen, waarbij de 

leerkracht meer onderzoek nodig acht om het 

kind goed te kunnen helpen, wordt de leerling 

besproken in een IB-gesprek. Samen 

proberen we een manier te vinden om een 

leerling goed te kunnen begeleiden. 

Structurele extra hulp leggen we vast in het 

groepshandelingsplan.  

Soms moet er nader onderzoek gedaan 

worden om de problematiek helderder te 

krijgen. Dit wordt binnen de school 

georganiseerd. De resultaten van het 

onderzoek (toetsen) worden met de 

leerkracht, de Interne Begeleider (IB-er) en 

ouders besproken, waarna een 

handelingsprogramma wordt opgesteld. Zo 

nodig wordt advies of concrete hulp 

verkregen van onze orthopedagoog. Het 

programma kan in de groep uitgevoerd 

worden. Soms wordt hiervoor de 

onderwijsassistent ingeschakeld.  

Het groepsplan en daarmee de 

ondersteuning die wordt geboden aan ieder 

kind wordt op basis van methodetoetsen 

periodiek geëvalueerd. Er wordt gekeken of 

de ondersteuning werkt en zo nodig 

aangepast.  
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9.7 Zorgprocedure 

Wij hebben een zorglijn ontwikkeld waarin 

staat welke stappen er ondernomen worden 

bij andere onderwijsbehoefte van uw kind. 

Hierin staat ook beschreven wanneer de 

ouders betrokken worden bij het geheel. 

Heeft uw kind een andere onderwijsbehoefte, 

vraag dan aan de leerkracht welke stappen er 

ondernomen worden. Ook de IB-er kan u dit 

vertellen. 

9.8 Rol van de intern begeleider  

Om de hulp te coördineren en te 

structureren hebben wij een Intern 

Begeleider.  

Haar taken zijn: 

• Zij adviseert de groepsleerkracht over 

aanvullende tests, als de gewone  

toetsen niet voldoende inzicht in  

bepaalde problematiek geven. 

• Zij adviseert leerkrachten over extra 

hulpmateriaal en coachen in en buiten 

de groep. 

• Zij heeft contacten met de leerkrachten 

uit de speciale school voor 

basisonderwijs om nog beter hulp te 

kunnen bieden aan uw kind. 

• Zij heeft regelmatig overleg met de 

gedragsspecialisten binnen de school. 

• Zij heeft tevens contacten met externe 

instanties (bijv. Zorgteam / Samen Doen,  

GGD, Dimence).  

• Zij onderhoudt, samen met de leerkracht 

van groep 8, het voortgezet onderwijs 

i.v.m. de verwijzing. 

Als ouders problemen over hun kind willen 

bespreken, doen zij dat in eerste instantie 

met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het 

kind de hele dag mee en heeft een goede kijk 

op de ontwikkeling van het kind in de groep. 

Daarnaast kan de interne begeleider 

aanwezig zijn bij oudergesprekken. 

9.9 Dyslexieprotocol  

We volgen op onze school het 

dyslexieprotocol in. Dit betekent dat er veel 

extra zorg en aandacht uitgaat naar het 

(voorbereidend) leesproces in de onderbouw. 

Extra hulp in groep 1 en 2 wordt in eerste 

instantie door de groepsleerkracht gegeven 

d.m.v. pre-teaching (voorbereiding op de 

lesstof), spelbegeleiding of taalactivering. In 

groep 3 en 4 ligt de nadruk op pre-teaching en 

remedial teaching. Afhankelijk van de aard 

van de problematiek gebeurt dit door de 

groepsleerkracht en/of de 

onderwijsassistente. 

9.10 (Hoog)begaafde leerlingen & 2e leerlijn 

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, 

willen we extra aandacht geven. Wij maken op 

school gebruik van het Digitaal 

Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). 

Wanneer na toetsing (LOVS) blijkt dat er 

leerlingen zijn die over de hele linie hoog (A) 
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scoren, dan volgen wij het DHH. Na het 

invullen van vragenlijsten door ouders en 

leerkracht en het invoeren van toetsgegevens 

blijkt of de betreffende leerling baat heeft bij 

een tweede leerlijn, bij versnellen of soms zelf 

het versneld doorgaan naar een volgende 

groep. Dit gaat natuurlijk altijd in samenspraak 

met ouders. 

9.11 Een jaar overdoen  

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle 

extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms 

nemen we dan in overleg met de ouders het 

besluit om een leerling te laten doubleren. 

Het is dan niet zo dat de leerling dan nog een 

jaar hetzelfde gaat doen, maar er wordt een 

ondersteuningsprogramma op maat opgezet 

waarin gericht staat waar de leerling wordt 

ondersteund en waar we deze leerlingen 

zullen uitdagen. 

9.12 Eigen leerlijn / ontwikkelingsperspectief 

Het kan zijn dat er grote cognitieve en/of 

sociaal emotionele belemmeringen zijn bij 

een leerling die het niet mogelijk maakt om de 

leerstof van de groep te blijven volgen. We 

proberen deze leerling met de benodigde 

ondersteuning zo lang mogelijk bij de groep te 

houden, maar soms is het goed om voor hem 

of haar een eigen leerlijn met een eigen 

tijdpad uit te zetten. Ons uitgangspunt is, dat 

het vanaf groep 5 mogelijk is om een aparte 

leerlijn te volgen. Wanneer een leerling op 

een aparte leerlijn komt, en dit betekent dan 

dat het eindniveau in groep acht lager komt te 

liggen en dit ook gevolgen heeft voor de 

uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs. Om 

te komen tot een eigen leerlijn zullen we 

eerste nader onderzoek doen. Het spreekt 

vanzelf dat ouders hierin betrokken zijn. De 

eigen leerlijn wordt vastgelegd in een 

ontwikkelingsperspectief (OPP). Deze leerlijn 

wordt twee keer per jaar geëvalueerd om te 

kijken of de leerling nog voldoende vooruit 

gaat in vaardigheidsgroei, of om te bepalen of 

het plan moet worden bijgesteld. Een leerling 

kan aparte leerlijn hebben voor een specifiek 

vak, terwijl het bij de andere vakken het 

reguliere lesprogramma volgt. Het kan ook 

zijn dat een leerling voor meerder vakken een 

aparte leerlijn volgt. 

9.13 Verwijzen naar een andere school  

Als dit aan de orde is, wordt er altijd de hulp 

van de schoolbegeleidingsdienst ingeroepen. 

Een medewerker van de dienst neemt dan 

een uitgebreid onderzoek af. 

        

We bespreken wat de mogelijkheden in het 

basisonderwijs zijn of dat verwijzing naar het 

speciaal (basis)onderwijs meer voor de hand 

ligt. Ouders moeten hier toestemming voor 

geven. De exacte procedure wordt in onze 

Zorggids vermeld. 
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9.14 Commissie Arrangement &    

Toewijzing  

Ondanks alle inspanningen kan het in 

uitzonderingsgevallen zo zijn dat we samen 

met ouders tot de conclusie komen dat er 

elders betere mogelijkheden zijn om uw kind 

het passende onderwijs te geven  

dat hij of zij verdiend. De leerlingen zal dan 

worden aangemeld bij de Commissie 

Arrangement en Toewijzing (CAT) van het 

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, 

afdeling Mariënberg. De school ondersteunt 

het verzoek van de ouders met een 

onderwijskundig rapport. Het CAT kan dan de 

volgende adviezen geven: 

• Men geeft het advies van ambulante 

begeleiding van de leerkracht van de 

leerling. (hulp vanuit het SBO). 

• Men geeft het advies tot plaatsing op 

een andere basisschool, wanneer deze 

school meer mogelijkheden heeft voor 

specifieke zorg. 

• Met geeft het advies voor verwijzing naar 

een SBO-school, omdat men geen 

andere mogelijkheden meer ziet. 

Het advies van het CAT wordt aan de ouders 

en de school bekendgemaakt. Indien de 

ouders niet akkoord gaan met dit advies van 

het CAT, kunnen ze hiertegen in beroep gaan. 

9.15 Terugkomdagen kinderen speciaal 

basisonderwijs 

Gezamenlijk met de ouders die kinderen op 

de Speciale Basisschool (SBO) hebben, is 

afgesproken dat we, in overleg met het SBO, 

elk jaar vaste momenten plannen om de 

kinderen die op het speciaal onderwijs zitten 

de gelegenheid te geven weer een 

woensdagochtend bij hun ‘oude’ klasgenoten 

te zijn. Zo proberen we ‘vervreemding’ te 

voorkomen. De meester of juf zal die ochtend 

zijn/haar programma aanpassen. Bij de 

leerlingenlijst ziet u vermeld welk kind bij 

welke groep hoort. Een verzoek aan de ouders 

om rekening te houden met onze SBO-

kinderen, i.v.m. het spelen op 

woensdagmiddag en evt. uitnodigen op 

verjaardagen. 

9.16 Jeugdgezondheidszorg 

U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig 

opgroeit. Advies en ondersteuning ontvangt u 

vanaf de geboorte van uw kind vanuit het 

consultatiebureau. Wanneer uw kind naar de 

basisschool gaat wordt dit hier voortgezet. De 

afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD 

IJsselland doet gezondheids- onderzoeken als 

kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 

jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komt de 

jeugdverpleegkundige in groep 8 een keer op 

school om voorlichting te geven over een 

gezonde leefstijl. 

 

Gezondheidsonderzoek op de basisschool 

Leeftijd van 5 of 6 jaar 

Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doet de 

GGD een gezondheidsonderzoek in twee 

delen: 
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• De doktersassistente komt eerst een keer 

op school voor een ogen- en gehoortest. 

• Op een later moment nodigen we kind en 

ouder(s) uit bij ons op het 

consultatiebureau voor het tweede deel 

van het gezondheidsonderzoek door onze 

jeugdverpleegkundige. 

 

Leeftijd van 10 of 11 jaar 

Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt de 

doktersassistente op school om de lengte en 

het gewicht van kinderen te meten. Als ouder 

vult u thuis van tevoren een vragenlijst in en 

kan hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld 

over groei, ontwikkeling, gedrag en 

opvoeding.  

 

Voorlichting in groep 8 

Als kinderen in groep 8 zitten komt de 

jeugdverpleegkundige in de klas om een 

voorlichting te geven over een gezonde 

leefstijl. Jaarlijks stellen we als school in 

overleg met onze jeugdverpleegkundige vast 

welk thema we gaan bespreken: Fit in je vel, 

Lekker fris of Media en een gezonde jij 

 

De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een 

interactieve werkvorm. De leerkracht is bij 

deze voorlichting aanwezig. Onze 

doktersassistente maakt tijdens de 

voorlichting gebruik van het digibord. 

Na afloop nemen de leerlingen een werkblad 

en informatie voor hun ouder(s) mee naar 

huis.  

 

Spreekuur schoolverpleegkundige  

De schoolverpleegkundige houdt een 

inloopspreekuur op het consultatiebureau 

in het LOC+ in Hardenberg. Deze zijn voor 

ouders en kinderen van 0 tot 18 jaar. U kunt 

altijd bij haar terecht voor vragen / 

adviezen over opvoeding of 

gezondheidsvragen omtrent hun kind. 

Het spreekuur is gratis en u heeft geen 

verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een 

leerkracht of IB-er kan een kind aanmelden 

voor het spreekuur nadat hij of zij hiervoor 

toestemming heeft gekregen van de ouders. 

Met alle gegevens wordt vertrouwelijk 

omgegaan. 

 

Contact GGD IJsselland 

Voor onze school is de contactpersoon:  

Nicole Mulder,  

E n.mulder@ggdijsselland.nl 

T 088 - 443 07 02 / 06 - 138 897 68 

(bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot  

12.00 en van 12.30 tot 16:30 uur) 

I www.ggdijsselland.nl 

Preventief logopedisch onderzoek groep 2 

Spraak en taal is de basis voor een goede 

toekomst. Als school willen we met 

preventieve logopedie van alle leerlingen in 

groep 2 de voorwaarden bevorderen voor een 

normale communicatieve ontwikkeling. Ook 

willen we problemen op het gebied van de 

spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen 

in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren 

https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-kind/ogen-en-gehoortest/
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en voorkomen. Wanneer we problemen 

signaleren, is het van belang dat we het juiste 

vervolgtraject in gang zetten. Na het 

onderzoek ontvangt u de resultaten hiervan. 

Dit kan aanleiding zijn voor een 

vervolgafspraak met logopedist of de intern 

begeleider. 

9.17 Expertisecentrum Klasse  

Wij willen op school tegemoet komen aan de 

onderwijsbehoefte van leerlingen. Soms is 

niet helemaal duidelijk hoe wij op school aan 

die onderwijsbehoefte tegemoet kunnen 

komen. In zo’n geval schakelen wij het 

Expertisecentrum Klasse uit Hardenberg in. 

Het is dan mogelijk dat een leerkracht een 

consult heeft bij de orthopedagoog of dat de 

orthopedagoog een leerling onderzoekt. Dit 

alles met het oog op een goede ontwikkeling 

van het kind. De advisering is gericht op de 

speciale onderwijsbehoefte van dit kind. 

Wanneer er sprake is van onderzoek gaat 

daaraan altijd een intake met ouders, 

leerkracht en ib-er vooraf. Na de intake 

wordt besloten wat de te volgen stappen 

zijn. 

9.18 Schorsings- en verwijderingsbeleid  

Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid 

dat schorsen en/of verwijderen van leerlingen 

een punt is dat niet of nauwelijks aan de orde 

komt. De school zien wij niet alleen als leer-, 

maar ook als opvoedingsinstituut waar 

kinderen (Bijbelse) normen en waarden 

worden bijgebracht. Ieder kind heeft op onze 

school recht op veiligheid en geborgenheid. 

(zie ook verder in deze schoolgids bij identiteit 

en veiligheid). Omdat ook onze kinderen 

leven met zonden en gebreken zijn we pro-

actief gaan nadenken over vormen van 

schorsen en verwijderen, zodat we weten hoe 

we handelen moeten als zich ernstige 

incidenten op onze school voordoen. Het 

protocol, zoals dat nu is goedgekeurd, wil 

bewerkstelligen dat tijdens en na 

(emotionele) incidenten helder 

gecommuniceerd en zorgvuldig gehandeld 

wordt. Dit protocol zal pas in werking treden 

als de mogelijkheden in het voortraject 

(interactie, straffen en belonen)  

volledig benut zijn. Daarnaast zal er altijd 

rekening worden gehouden met de 

omstandigheden waarin het kind verkeert en 

de context waarin het incident plaats vond.  

De directeur van de school kan een leerling 

voor een periode van ten hoogste één week 

verwijderen (time-out). Bij een time-out 

worden de ouders op school uitgenodigd voor 

een gesprek, waarvan een verslag wordt 

gemaakt, met daarin in ieder geval afspraken 

voor de toekomst. Het besluit tot schorsing 

moet schriftelijk en met opgave van redenen 

aan de ouders worden meegedeeld. De 

algemeen directeur neemt het besluit tot 

schorsing voor een bepaalde periode. Bij 

schorsing voor langer dan één dag moet de 

algemene directeur, de inspectie en de 
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leerplichtambtenaar schriftelijk met opgave 

van redenen van dit feit in kennis stellen. 

Het bevoegd gezag van de vereniging kan 

besluiten tot definitieve verwijdering van 

een leerling. Voordat een besluit daarover 

genomen wordt, moet hij de leerling en 

diens ouders in de gelegenheid stellen om 

gehoord te worden. Het besluit tot 

verwijdering wordt schriftelijk met redenen 

omkleed aan de ouders meegedeeld. Een 

kopie van dat besluit wordt gezonden aan de 

inspectie en de leerplichtambtenaar. 

Definitieve verwijdering kan pas plaats 

vinden als de directeur van de school ervoor 

gezorgd heeft, dat een andere school of 

instelling bereid is de leerling toe te laten, 

zulks met een maximale termijn van acht 

weken. Definitieve verwijdering kan pas 

plaatsvinden na overleg met de inspectie. 

Hangende dit overleg kan de leerling worden 

geschorst. De directeur stelt de inspectie van 

het besluit tot verwijdering schriftelijk en 

met opgave van redenen in kennis. In de 

brief waarin het besluit tot verwijdering is 

opgenomen moeten ouders gewezen 

worden op de mogelijkheid om binnen zes 

weken na dagtekening het bevoegd gezag 

schriftelijk om herziening van het besluit te 

verzoeken. 

Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende 

de behandeling van een verzoek om 

herziening van het besluit tot definitieve 

verwijdering de toegang tot de school 

ontzeggen. 

Onder ontoelaatbaar gedrag, en in principe in 

aanmerking komend voor een vorm van 

schorsing, rekenen wij:  

• Het regelmatig niet willen luisteren 

• Weigeren deel te nemen aan 

activiteiten. 

• Een grote mond hebben of brutaal zijn. 

• Beledigen, vloeken, schelden, bedreigen. 

• Agressief gedrag, vechten, slaan en 

schoppen. 

• Het vertonen van pestgedrag. 

• Vandalisme, vernielingen, diefstal. 

• Regelmatig te laat op school komen. 

Ditzelfde schorsings- en verwijderingsbeleid is 

ook van toepassing wanneer ouders agressief 

en intimiderend gedrag vertonen naar andere 

ouders, leerkrachten, directieleden en/of 

kinderen van de school. 

Toetsing van de verwijdering van een leerling 

wordt door een onafhankelijk 

Geschillencommissie Passend Onderwijs 

verricht, die ressorteert onder de Stichting 

Onderwijsgeschillen (online te raadplegen op 

www.onderwijs geschilen.nl).  
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10. Schoolteam 
10.1 Directie en intern begeleider  

De directeur is eindverantwoordelijk voor de 

algehele gang van zaken op school. U kunt bij 

hem terecht voor alle zaken die met school te 

maken hebben. Ook de onderwijskundige 

eindverantwoordelijkheid voor kind is primair 

de directeur. De directeur is bij ons op school 

de onderwijskundig leider. Voor vragen over 

de zorg voor uw kind en aanverwante zaken, 

kunt u bij de Intern begeleider terecht. 

 

10.2 Het team 

Naast fulltime leerkrachten hebben we ook 

parttimers in dienst. Daarnaast werken er nog 

een leerkrachtondersteuner, onderwijs-

assistenten en wordt de directie ondersteund 

door een administratieve medewerker en een 

conciërge. Niet alle collega’s hebben een 

zelfde taak. Naast de directiefuncties hebben 

we ook nog andere taken zoals de interne 

begeleider, gedragsspecialist, reken- en 

taalcoördinatoren. 
 

Specialisten  

Gedragsspecialist: 

• Corrie Huisjes 

Hoogbegaafdsheidsspecialist  

• Aukelina de Ruiter 

Rekencoördinator: 

• Jenno Cnossen 

Taal-leescoördinator: 

• Aukelina de Ruiter 

 

Onderwijsondersteunend personeel 

Administratieve ondersteuning  

• Hilde Odding 

Conciërge      

• Johan Fransen 

Leerkrachtondersteuner 

• Ineke Kort 

• Evelyn Tamminga 

Onderwijsassistent  

• Gerriejanne Hakkers 

• Jeanet Huijser 

• Ellen Niezink 

• Jenny Weitkamp 

 

10.3 Formatie en groepsverdeling  

Op 1 oktober is er vanuit de overheid een 

teldatum. Op basis van het aantal leerlingen 

dat op dat moment op school zijn 

ingeschreven wordt de bekostiging van 

leerkrachturen bepaald. Halverwege het 

schooljaar vindt er een inventarisatie van 

personeelswensen met betrekking tot 

ouderschapsverlof, studieverlof, uren-

aanpassing, mobiliteit binnen de school of 

binnen de vereniging plaats. Op basis van 

deze personeelswensen worden de 

voorlopige werktijdsfactoren vastgesteld. 

Omdat ook de inkomsten bekend zijn kan 

worden vastgesteld of er sprake is van 

formatiekrimp of vacatureruimte.  

In het voorjaar wordt gekeken naar de 

jaargroepsgrootte van het komende 

schooljaar en de onderwijsbehoefte op 

leerjaarniveau. Dit vormt de basis om te 
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komen tot de meest gewenste verdeling van 

(combinatie-)groepen. Nadat de groepen zijn 

vastgesteld wordt gekeken naar welke 

leerkracht voor welke groep komt. Nadat de 

formatie in het team is besproken wordt deze 

voorgelegd aan de MR en het bestuur. Na 

akkoord van het bestuur worden de ouders 

geïnformeerd over de groepsformatie. Bij 

wijziging van de hele groepssamenstelling 

ontvangen de ouders van de betreffende 

groep een vragenformulier.  

Op basis van de door ouders ingevulde 

vragenformulieren en vanuit hun eigen beeld 

van de leerlingen gaan de huidige 

leerkrachten met elkaar in gesprek over de 

verdeling van de groepen voor het volgende 

schooljaar. Hierbij staat het belang van de 

kinderen boven het belang van een 

evenredige groepsverdeling. 

Hoewel de sociale omgeving (vriendjes/ 

vriendinnetjes) voor een kind belangrijk is 

voor het ‘lekker-in-het-vel zitten van het kind 

blijft de school een onderwijsinstelling. 

Onderwijs geven en ontvangen staat voorop. 

Daarom spreken we op school van leerlingen 

en thuis van kinderen. Het is wettelijk zo dat 

de directie van de school de uiteindelijke 

beslissing neemt over plaatsing van 

leerkrachten en leerlingen. Tegen die 

plaatsing is geen beroep mogelijk. Wel tegen 

de procedure. 

Middels een brief wordt de groepsindeling 

aan de ouders meegedeeld.  

10.4 Vervanging van de groepsleerkracht 

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zullen 

de lessen worden overgenomen door een 

vervangende leerkracht. Hierbij hebben 

voorkeur om personen te benaderen die 

bekend zijn met de leerlingen en school. 

Helaas is het niet altijd mogelijk om een 

vervangende leerkracht te vinden. In die 

gevallen zoeken we naar interne 

oplossingen, zoals b.v. de lesdag laten 

verzorgen door de leerkrachtondersteuner 

van de groep of het verdelen van de groep. 

In uiterste nood zijn ook wij soms 

genoodzaakt een groep vrij te geven. Bij 

afwezigheid langer dan één week worden 

de ouders/verzorgers op de hoogte 

gehouden over het vervolg 

10.5 Stagiaires 

Elk jaar staat de Doekesschool open om 

stagiaires te ontvangen. Deze stagiaires 

komen van de PABO-opleiding van de 

hogeschool Viaa, het ROC Menso Alting, Alfa 

College en Landstede. 

Alle stagiaires zijn verplicht om een 

stageverklaring te ondertekenen, waarin ze 

verklaren op de hoogte te zijn van hun 

rechten en plichten. Ze verklaren bovendien 

het eens te zijn met de richting van de school.  
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10.6 Na-en bijscholing  

Om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen 

verzorgen is het van belang om op de hoogte 

te zijn van onderwijsontwikkelingen en om te 

specialiseren. Dit vinden wij heel belangrijk. 

De ontwikkelmiddagen worden gebruikt om 

onze kennis en vaardigheden up-to-date te 

houden. De specialisten van onze school 

spelen daar een belangrijke rol in. Wij vinden 

het belangrijk dat de verworven kennis in het 

team gedeeld wordt. 

10.7 Samenwerking met Hogeschool Viaa  

De Doekesschool maakt deel uit van een 

opleidingssamenwerking Scope met de 

Hogeschool Viaa. Het doel is 

professionalisering van beginnende 

leerkrachten. Concreet betekent het dat we 

binnen Scope samen willen zorgdragen voor 

scholen en een bijpassende opleiding waarin 

een nieuwe generatie leerkrachten kan 

worden opgeleid en begeleid.  

Bovendien wordt er in een zestal 

deelprojecten (met daarin participatie vanuit 

de deelnemende scholen en Viaa) 

samengewerkt om te komen tot een 

gewortelde verdieping van thema’s (o.a. 

pesten, ouderbetrokkenheid) waarbij een link 

naar de lerarenopleiding blijvend vorm krijgt.  

Meer informatie over deze thema’s, het 

project Scope en de lerarenopleiding vindt u 

op www.samenwerkingsverbandscope.nl 

Onze schoolopleider is Gea Veurink. 
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11. Ouders 
11.1 Ouders als klankbord.  

We vinden het prettig om van de ouders te 

vernemen wat zij vinden van de school, maar 

ook bijvoorbeeld wat zij missen in de school. 

Dit kan gaan over het onderwijs of activiteiten 

voor kinderen. Waar mogelijk willen we ook 

met deze informatie wat gaan doen. Hierdoor 

willen we uw betrokkenheid vergroten. We 

kunnen op deze manier wellicht inspringen op 

gevoelens die leven onder ouders. Daarom is 

uw mening van belang voor de school. Ouders 

moeten zich niet tegen laten houden door het 

idee dat zij ondeskundig zouden zijn of door 

andere mogelijk belemmerende gedachten. 

Het is voor school belangrijk om te weten wat 

de opvattingen van ouders zijn. School en 

ouders kunnen zo sterk staan. Er zijn voor 

ouders verschillende mogelijkheden om mee 

te denken en te helpen binnen de school. 

11.2 De medezeggenschapsraad  

Onze school heeft een Medezeggen-

schapsraad (MR). De ouders en het 

personeel zijn daar vertegenwoordigd met 

elk drie personen. Deze zes MR-leden 

bespreken jaarlijks veel beleidsplannen en 

andere zaken die ter tafel komen. We willen 

graag de belangen van onze achterban onder 

de aandacht van de schoolleiding brengen. 

De MR heeft instemming- en adviesrecht op 

tal van terreinen. Om een indruk te geven 

noemen we een aantal onderwerpen die de 

MR passeren: veiligheid, pestprotocol, 

schoolplan, formatie, zorgplan, identiteit. 

Meer informatie kunt u vinden op de 

website van school. Heeft u onderwerpen 

waarover u de MR wilt informeren dan kunt 

u dit kenbaar maken bij het secretariaat: 

w.welink@hannahscholen.nl 

Oudergeleding 

• Gerhard Weitkamp (voorzitter) 

• Lee-Anne Brink 

• Gerriejanne Hakkers 

Personeelsgeleding 

• Sandra Oudekerk 

• Willianne Welink (secretariaat) 

• Esther Zegers 

      

11.3 Activiteitencommissie 

Veel zaken rond de school lijken als vanzelf te 

lopen. Toch zit daar vaak een heleboel werk 

achter, wat verricht wordt door onze 

activiteitencommissie. Denk aan avond4-

daagse schoolfeesten, Sinterklaas, school-

schoonmaak, … 

• Johan Fransen (voorzitter) 

• Jolanda Hutten T (06) 83201878 

• José Boers  T (0523) 271159 

• Linda Fledderus T (0523) 273839 

• Herma Hoeksma T (0523) 266646 

• Dienke Janssen T (0523) 234695 

 

11.4 Gebedsgroep 

Elke eerste woensdag van de maand komt een 

gebedsgroep van ouders bij elkaar om te 

bidden voor onderwerpen die met de school, 

de kinderen of hun familie te maken hebben. 

Behalve dat de aanwezigen zelf gebeds-
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onderwerpen inbrengen, kunnen ook 

kinderen, leerkrachten en u als ouder 

gebedspunten inleveren bij een van de 

contactpersonen. Op de schoolkalender staan 

alle bijeenkomsten vermeld. Wil je meedoen 

met de gebedsgroep of een keer meekijken, 

dan ben je van harte welkom! De gebedsgroep 

komt samen op school in de personeelskamer. 

  

• Christien Gerrits 

 

T (0523) 266405 

 

11.5 Klassenouder 

De klassenouder is de schakel tussen de 

groepsleerkracht en de ouders/verzorgers bij 

zaken van organisatorische aard. Op verzoek 

van de groepsleerkracht assisteert de 

klassenouder bij de (organisatie van) 

activiteiten in de klas waarbij ouders 

betrokken zijn. Aan het begin van elk 

schooljaar wordt de klassenouder benoemd. 

11.6 Ouders helpen mee binnen school 

We zijn als school heel erg blij met de 

betrokkenheid die ouders tonen. Binnen de 

school zijn veel ouders op verschillende 

manieren actief. Een moderne basisschool als 

onze school kán eenvoudigweg niet zonder 

ouders. Niet alleen de medezeggen-

schapsraad en de activiteitencommissie 

spelen een belangrijke rol, maar ook andere 

ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en 

na schooltijd. U kunt hierbij denken aan:  

• Hulp bij creatieve vorming. 

• Hulp bij de organisatie van het pleinfeest. 

• Hulp bij het onderhouden en 

schoonhouden van de school. 

• Begeleiden van groepjes kinderen tijdens 

een uitstapje. 

• Hulp bij sportactiviteiten. 

Voor de schoolschoonmaak wordt iedere 

ouder ingedeeld. Voor het lopen van 

pleinwacht ook tenzij u aangeeft dit te willen 

afkopen voor € 80,-. Aan het begin van een 

cursusjaar ontvangt u een brief waarin we de 

hulp voor het komende schooljaar toelichten. 

Hierin vragen we ook op welke momenten u 

kunt helpen. Samen zijn we de Doekesschool! 

11.7 Informatie aan de ouders  

Als school doen wij ons best om ouders 

altijd zo goed mogelijk van informatie te 

voorzien. Dit doen we op een aantal 

verschillende manieren.  

Parro 

Via de app Parro ontvangen ouders een 

uitnodiging van de groepsleerkracht om lid 

te worden van de groep van hun kind. Via 

Parro ontvangt u foto’s en korte berichten 

over het gebeuren in de klas en op school.  

Frits Flits (nieuwsbrief) 

Eén keer in de maand ontvangt u op vrijdag de 

Frits Flits per mail. Hierin staat een voorwoord 

van de directeur en per klas wordt er verteld 

wat er is gedaan en hoe het gaat. Verder vindt 

u er aankondigingen van activiteiten en soms 

een toelichting hierop.  

 

Uit de Doekjes (Schoolkrant)  

Onze schoolkrant ‘Uit de Doekjes’ verschijnt 

twee keer per jaar. In de schoolkrant, die ook 

naar alle leden gaat, leest u allerlei nieuws 

betreffende de school en leerlingenwerk. 
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Ouderavonden 

Jaarlijks organiseren we verschillende 

ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms 

voor een deel van de ouders. Dat kan op 

verschillende manieren worden ingevuld: 

• Discussie over een onderwerp. 

• Informatie vanuit het onderwijs. 

• Informatie over het werk in de groepen. 

Verwachtingsgesprekken 

Dit zijn 10-minuten gesprekken waarbij de 

leerkrachten luisteren. We horen graag van u, 

hoe u kijkt naar uw kind. Wat vindt uw kind 

leuk, wat kan hij/zij goed, maar ook waar heeft 

hij/zij moeite mee en is ondersteuning 

noodzakelijk. Ook horen we graag wat uw 

verwachtingen zijn ten aanzien van het leren in 

het komende schooljaar. 

Om u op deze gesprekken voor te bereiden 

sturen wij u een gespreksformulier met vragen. 

Het verzoek is om deze thuis in te vullen en 

mee te nemen als leidraad voor het gesprek 

met de groepsleerkracht.  

 

Ontwikkelgesprekken 

Het doel van de ontwikkelgesprekken is een 

uitwisseling tussen ouders en leerkrachten 

over de ontwikkeling van het kind. In 

november en maart worden alle ouders 

uitgenodigd. Voor de ontwikkelings-

gesprekken in juni kunt u zich inschrijven. Het 

kan natuurlijk zijn dat er soms zaken zijn die u 

direct met de leerkracht van uw kind wilt 

bespreken. Hiervoor kunt u altijd een afspraak 

maken.  

11.8 Informatie aan gescheiden ouders  

Wij willen de ouders van leerlingen goed 

informeren. Wanneer ouders niet bij elkaar 

leven, nodigen wij de ouders uit om in een 

gesprek afspraken te maken over de 

informatievoorziening. Deze afspraken 

worden door ons en door de ouders 

ondertekend en aan het leerlingendossier 

toegevoegd. Op deze manier voldoet de 

school aan haar informatieplicht en is voor 

iedereen duidelijk wat we hierover hebben 

afgesproken. 

11.9 Een klacht, vertel het ons  

Als school staan we voor een intensief 

persoonlijk contact. Als schoolteam staan we 

dan ook open voor elke vorm van kritisch 

meedenken. Wanneer dat kan zullen we uw 

opmerkingen gebruiken om het onderwijs op 

de Doekes sterker te maken. Met de 

groepsleerkracht kunt u alles bespreken. Vindt 

u dat de groepsleerkracht hiervoor niet in 

aanmerking komt, dan kunt u contact zoeken 

met de directeur. Natuurlijk kan het gebeuren 

dat u voor een klacht wilt praten met mensen 

die kwaliteit, kennis en inzicht hebben. 

Hiervoor hebben we binnen onze school twee 

contactpersonen vertrouwenszaken aan-

gesteld. Op deze manier staan we garant voor 

een continue kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs op onze school.  

 

11.10 Anti-pestcoördinator  

Kinderen leren optimaal in een omgeving 

waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. 

Onze school is daarmee niet alleen een 

leeromgeving, maar ook een leefomgeving. 
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Om dit te realiseren gebruiken we de methode 

Kanjertraining en in het afgelopen jaar zijn we 

ook gecertificeerd als Kanjerschool. Toch kan 

het zijn dat een leerling zit met een gevoel of 

vragen over pesten. De anti-pestcoördinator 

kan de leerling verder helpen. Onze anti-

pestcoördinator is: 

• Hans Keizer     T (0523) 234723 

De anti-pestcoördinator fungeert als 

aanspreekpunt. Hij is ten eerste belast met de 

coördinatie van het anti-pestbeleid. 

Daarnaast is deze er ook om de belangen van 

leerlingen en hun ouders in het kader van 

pesten te behartigen. 

11.11 Contactpersoon vertrouwenszaken  

Als u met vragen zit over seksuele intimidatie, 

discriminerend gedrag, of agressie, dan 

helpen zij uw kind en u verder. Onze 

contactpersonen zijn: 

• Jannie Valkman   T (0523) 265975 

• Hermien Smids    T (0548) 541400 

 Elke ouder of elk kind kan op hen een beroep 

doen als ze problemen hebben, waar ze niet 

met iedereen over durven te praten. Het 

spreekt vanzelf dat elk gesprek ook 

vertrouwelijk behandeld wordt. De 

contactpersoon kan verwijzen naar de 

vertrouwenspersoon en/of de 

klachtencommissie. 

11.12 Vertrouwenspersoon / -inspecteurs 

Ook buiten de school is er een onafhankelijk 

vertrouwenspersoon aangesteld. Deze 

adviseert, begeleidt en ondersteunt u als 

ouder en de contactpersoon 

vertrouwenszaken.   

• Mevr. J. (Jeanet) Drost  

T (06) 331 413 56 

E jdrost@centraalnederland.nl 

• Mevr. N. (Nicole) Wassink 

T (06) 100 455 84 

E nwassink@centraalnederland.nl 

Zaken die niet binnen de school kunnen 

worden opgelost kunnen rechtstreeks of door 

tussenkomst van de contactpersoon of 

onafhankelijk vertrouwenspersoon worden 

voorgelegd aan het bevoegd gezag of aan een 

klachtencommissie voor Gereformeerd 

Onderwijs. 
 

Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs  

p/a GCBO Postbus 82324 

2508 EH Den Haag  

(Bovengenoemd adres is tevens het adres 

voor de Commissie van Beroep Gereformeerd 

Onderwijs.) 

Vanuit het ministerie wordt er toezicht 

gehouden op het onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs is met deze taak belast. De 

inspectie heeft een speciaal meldpunt 

vertrouwensinspecteur, dat fungeert als 

aanspreekpunt bij eventuele signalen. 

Vertrouwensinspecteur  

T (0900) 1113111 (lokaal tarief) 

Veel antwoorden op vragen over het 

onderwijs kunt u vinden op: 

www.onderwijsinspectie.nl 
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11.13 Ouderbijdrage 

Jaarlijks wordt er een ouderbijdrage gevraagd 

voor kosten die niet te maken hebben met 

onderwijs. Het gaat om o.a.: Kerstfeestviering, 

Sinterklaasfeest, schoolreisjes, kamp e.d.  

• De ouderbijdrage is vrijwillig 

• Toelating van de leerling is niet   

afhankelijk van betaling van de 

ouderbijdrage.  

• De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks, 

op voorstel van de directeur, het bedrag 

vast. 

• Het bedrag voor de ouderbijdrage is 

vastgesteld op 40 euro per leerling, per 

jaar. 

 

De bijdrage wordt in twee gedeeltes geïnd. 

Hiervoor ontvangt u een factuur, maar dit  kan 

ook automatisch van uw rekenen worden 

afgeschreven. Voor dit laatste moet u wel een 

machtiging afgeven aan de administratie van 

Scholengroep Hannah. Alle nieuwe ouders 

krijgen bij aanmelding van hun kinderen de 

benodigde formulieren over de ouderbijdrage 

en waarop zij hun rekeningnummer kunnen 

doorgeven. Bij de aanmelding krijgt u ook een 

formulier er ondertekening. Hierbij zit ook het 

reglement bijgevoegd.  

Het niet kunnen of willen betalen van de 

ouderbijdrage betekent niet dat uw kind niet 

kan deelnemen aan activiteiten. Wanneer het 

betalen van de ouderbijdrage niet mogelijk is 

dan horen wij dit graag en kunnen we samen 

zoeken naar de oplossing. 

 

11.14 Is het financieel soms lastig? 

Schoolreisje, sport, muziekles, je verjaardag 

vieren, een grotere fiets. Het lijkt zo gewoon 

dat alle kinderen in Nederland dit kunnen 

doen. Maar niet elke ouder kan dit betalen. 

Voor die ouders is er hulp. Ben of ken je 

iemand die wel een steuntje in de rug kan 

gebruiken, kijk dan op de website: 

www.samenvoorallekinderen.nl.  

De ondersteuning is niet alleen voor mensen 

met een bijstandsuitkering. Ook mensen met 

werk, maar met een laag inkomen, zzp-ers die 

lang zonder klus zitten, of mensen met andere 

uitkeringen komen in aanmerking. Check je 

mogelijkheden en zorg ervoor dat je kind 

gewoon mee kan dan doen! 

 

Dit initiatief is in samenwerking met de 

gemeente Hardenberg en wordt gesteund 

door stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & 

Cultuur, Jarige Job, Nationaal Fond 

Kinderhulp. 
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11.15 Verzekering 

Wij nemen deel aan een collectieve WA-

verzekering. In de WA-verzekering is de 

aansprakelijkheid van het schoolbestuur, de 

personeelsleden en ouderparticipanten 

verzekerd. Ouderparticipanten zijn 

bijvoorbeeld overblijfmoeders of begeleiders 

van schoolreisjes.  

Wanneer door hun toedoen of nalatigheid 

schade ontstaat aan zaken of personen, dan 

wordt deze schade vergoed door de 

verzekeraar. Er moet dan wel sprake zijn van 

schuld.  

 

Wat is niet verzekerd?  

1. Vaak wordt er gedacht dat in de WA-

verzekering ook de leerlingen verzekerd 

zijn. Dat is echter niet het geval. Wanneer 

een leerling schade veroorzaakt en 

daarvoor aansprakelijk is, valt dit in 

principe niet onder de WA-verzekering van 

de school maar onder die van de ouders.  

2. Ook is niet verzekerd de schade die 

ontstaat na een ongeval. Wanneer de 

leerling uit een klimrek valt en een arm 

breekt, valt dat niet onder de WA-

verzekering van de school, maar onder die 

van de ouders. Een uitzondering hierop 

vormen situaties van schuld of verwijtbare 

nalatigheid. Bijvoorbeeld wanneer een 

pleinwacht het ongeluk in redelijkheid had 

kunnen voorkomen, of wanneer het 

speeltoestel ondeugdelijk is.  

3. Wanneer leerlingen tijdens een 

schoolreisje worden vervoerd in auto’s is 

het belangrijk om erop te letten dat door 

de autobezitter een inzittendenverzekering 

is afgesloten voor het toegestane aantal 

inzittenden. Ouders die geen 

inzittendenverzekering hebben mogen 

geen kinderen van school vervoeren. 

Collectieve ongevallenverzekering 

Er is een collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten voor alle kinderen, personeelsleden, 

vrijwilligers en stagiairs van alle scholen. Deze 

verzekering dekt het ongevallenrisico 

gedurende alle schoolactiviteiten binnen 

schoolverband. Ook het komen van en naar 

school is meeverzekerd. Bij een ongeval is de 

schuldvraag niet aan de orde. Bij vergoeding 

van geneeskundige en tandheelkundige kosten 

geldt de dekking als aanvulling op de reeds 

afgesloten ziektekostenverzekering. Er moet 

dus bij een ongeval eerst een beroep gedaan 

worden op de eigen verzekering. 
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12. Kwaliteit en ontwikkeling 
12.1 Kwaliteitsverbetering door methoden 

In onze school geven we les met behulp van 

moderne lesmethoden. Alle kinderen werken 

met de vakken rekenen, taal en spelling met 

klasse-A methodieken. Bij het kiezen van 

lesboeken en ander materiaal stellen we ons 

de vraag: kunnen kinderen goed leren met 

behulp van deze methoden, ziet het materiaal 

er aantrekkelijk uit en doet het geen afbreuk 

aan de identiteit van onze school? 

Er zijn kinderen die extra moeilijk werk of extra 

oefenstof nodig hebben. We letten er bij de 

aanschaf van methoden op of er voor beide 

groepen voldoende leerstof in de methode zit. 

Ook kijken we of de methoden voldoen aan de 

kerndoelen die de overheid stelt. 

12.2 Kwaliteitsverbetering door goed  

personeel 

Nog belangrijker dan de methoden die een 

school gebruikt, zijn de mensen die er 

werken. Aan hen heeft u uw kind toe-

vertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de 

materialen en de lesboeken zinvol gebruikt 

worden. De leerkrachten van de 

Doekesschool werken niet op eigen houtje, 

maar besteden veel tijd aan samenwerking 

en overleg. De maatschappij verandert 

voortdurend en dus ook het onderwijs. 

Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de 

voet.  

Daarom zijn er elk schooljaar meerdere 

studiedagen, tweewekelijks vergaderingen 

voor de leerkrachten en volgen leerkrachten 

nascholingscursussen om hun taak beter te 

kunnen verrichten. In dit kader volgen de 

leerkrachten en team jaarlijks cursussen. 

12.3 Kwaliteitsverbetering door het volgen 

van uw kind  

Een derde manier om de kwaliteit van het 

onderwijs te bewaken en verder te verhogen 

is het werken met toetsen. Om onze 

leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te 

kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we 

gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het 

systeem levert waardevolle aanvullende 

informatie op over een leerling. Het laat zien 

hoeveel een kind in een bepaalde periode 

heeft bijgeleerd. Op het rapport kunt u dat 

niet zien. Een zeven in november en een zeven 

in maart zeggen niets over de feitelijke 

vooruitgang. De toetsen die wij gebruiken, 

worden afgenomen bij een grote groep 

leerlingen verspreid over het hele land. 

Daardoor is het mogelijk de vorderingen van 

uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in 

ons land. 

De vakken rekenen, lezen en taal worden op 

verschillende onderdelen getoetst. De 

resultaten van de toetsen worden besproken 

met directie, leerkrachten en interne 

begeleider. U kunt aan de groepsleerkracht 

vragen wat de resultaten van uw kind zijn. 

Tevens is er in elk rapport een LOVS-kaart, 

waarop alle gegevens vermeld staan. Als het 

resultaat van de toetsen niet zo is als wij 

verwachten, betekent dat misschien wel dat 
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we consequenties moeten trekken uit onze 

manier van lesgeven of dat we onderdelen van 

het onderwijsprogramma moeten verbeteren. 

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een 

overzicht van leerlingen die extra hulp nodig 

hebben. 

12.4 Jaarplanactiviteiten 2021-2022 

In de wereld om ons heen zien we kleine en 

grote ontwikkelingen. Daarbij stellen wij als 

Doekesschool dan ook steeds de vraag: ‘En wat 

betekent dat voor het onderwijs dat wij 

geven?’ Op het gebied van schoolontwikkeling 

hebben we daarom ook in het afgelopen jaar 

een aantal duidelijke stappen gezet en ook in 

de komende jaren blijven wij ons ontwikkelen.   

 

Doorontwikkeling Onderbouwd 

Vanuit de eerder door ons geformuleerde visie 

‘spelen is leren – leren is spelen’ werken we in 

groep 1/2 met de methode ‘Onderbouwd’. In 

het afgelopen jaar hebben we in samenwerking 

met peuterspeelzaal Kleine Doekes ingezet op 

de doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal 

naar groep 1/2 en door naar groep 3 en zo 

verder de school in. Het is mooi om te zien dat 

deze lijn steeds duidelijker zichtbaar wordt. 

Voor het schooljaar 2020-2021 gaan we dit 

verder doorontwikkelen. We kunnen zeggen 

dat het gaat om de overgang van groep 2 naar 

groep 3, maar dan houd je de werelden 

gescheiden en blijft er een overbrugbare grens. 

We kunnen beter spreken dat we de focus 

leggen op het onderwijs in 2/3. Materialen van 

Onderbouwd uit de eerste leerjaren zijn als we 

ze anders gebruiken erg ondersteunend voor 

het leren in groep 3, maar ook in groep 4 en 

daarboven. Hierbij worden we begeleid door 

Simone Haven de Groot.  

 

Groeimindset 

Onze visie bestaat uit de bouwstenen 

geloofsopvoeding, met plezier naar school, 

samen leren, eigenaarschap en uitdagen. Het is 

het fundament van het onderwijs op onze 

school en zo willen wij onze leerlingen laten 

groeien. Daarbij vinden we groeigerichte 

feedback belangrijk. Want wanneer leerlingen 

taal horen die focust op hun 

ontwikkelingsproces begrijpen zij dat er een 

sterke relatie is tussen de ontwikkeling die ze 

doormaken en de inspanningen die ze 

daarvoor doen. We kunnen deze groeigerichte 

feedback die we baseren op de onderzoeken 

van psychologe prof. Dr. Carol Dweck, dan ook 

‘groeitaal’ noemen.  

 

Groeitaal zorgt ervoor dat leerlingen willen 

doorzetten, veerkrachtiger zijn bij tegenslagen 

en gericht blijven op hun leerproces. We 

hebben het niet over wat leerlingen niet 

kunnen, maar wat kinderen ‘nog niet’ niet 

kunnen. Wanneer zij ervaren dat zij een 

uitdagend leerproces tot een goed einde 

kunnen brengen, zullen zij later in een nieuw 

leerproces meer vertrouwen hebben in hun 

eigen capaciteiten om iets nieuws te leren. In 

het komende schooljaar zullen we ons al team 

verder in verdiepen zodat we dit kunnen 

gebruiken in ons dagelijks lesgeven en 

daarnaast kunnen toepassen in de gesprekken 

met leerlingen.  
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Digitalisering en personalisering 

Daarnaast maken we als school een 

investeringsslag op het gebied van 

digitalisering en personalisering van het 

onderwijs. Vanaf dit schooljaar werkt elk kind 

vanaf groep 5 met zijn eigen device. Dit is een 

flinke financiële investering die een 

kwaliteitsimpuls oplevert voor ons onderwijs. 

Daarbij gaan we dit jaar ook werken met een 

nieuwe methode voor het vakgebied rekenen 

dat hierbij goed aansluit doordat het digitale 

intelligentie combineert met didactische 

kwaliteit doordat het automatisch kan 

schakelen naar een onderliggend leerdoel als 

dat nodig is. Leren wordt mede hierdoor 

aanzienlijk effectiever. Deze verdere 

personalisering van ons onderwijs doet nog 

meer een beroep op de coachings-

vaardigheden van leerkrachten.   

 

En meer… 

Daarmee hebben we drie grote pijlers voor 

onze schoolontwikkeling van dit schooljaar. 

Daarnaast zijn er nog andere punten waar ons 

ook in het komend jaar blijven ontwikkelen. 

Hierbij valt te denken aan de verdere 

implementatie van de methode Blink, 

stimuleren van leesonderwijs, Doekes als 

gezonde school, onderwijs voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen en doorgaande lijn 

PO-VO. Omdat een groeiend aantal ouders 

kiest voor hun kinderen voor uitdagend, 

betekenisvol en toekomstgericht onderwijs op 

onze school blijft huisvesting ook een 

belangrijk punt van aandacht.  

 

Kortom, als Doekesschool blijven we volop in 

ontwikkeling! 
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13. Onderwijsresultaten 
13.1 Rapporten en cito-gegevens 

Aan het eind van groep 1 en groep 2 krijgt uw 

kind een rapport. De kinderen van de groepen 

3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport 

mee naar huis. Daaruit kunt u zich een beeld 

vormen van de vorderingen van uw kind, of 

zien waar zich problemen voordoen. De 

rapporten met de LOVS-gegevens worden 

besproken op de spreekavonden. Aarzelt u 

niet om bij problemen eerder aan de bel te 

trekken. Dat doen wij ook. Dat is in het belang 

van het kind. 

13.2 Voortgezet onderwijs 

Samen met de ouders proberen we voor de 

kinderen in groep 8 tot een juiste schoolkeuze 

te komen. De keuze voor één van de vormen 

van voortgezet onderwijs hangt niet alleen af 

van de kwaliteit van de basisschool, maar ook 

van de interesse, motivatie en aanleg van het 

kind. Met ons onderwijs proberen we het 

maximale uit ieder kind te halen en er zo voor 

te zorgen dat uw kind in de meest geschikte 

vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt 

en op die school goed mee kan komen. 

De specifieke voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen 

krijgen van de leerkracht informatie over de 

verschillende mogelijkheden die er zijn en ze 

bezoeken het Greijdanus College. Voor de 

ouders is er een algemene informatie-

bijeenkomst bij ons op school. In november 

wordt er een pre-advies gegeven n.a.v. van 

een intelligentieonderzoek (NIO) en de LOVS-

gegevens van de afgelopen jaren. In maart 

wordt het advies van de school definitief 

opgesteld en met hen besproken. Aan het 

begin van elk jaar hebben bijna alle scholen 

van voortgezet onderwijs open avonden voor 

ouders en kinderen. Inschrijving voor het 

vervolgonderwijs verloopt via de basisschool. 

Dit vindt plaats medio maart. 

13.3 Belangrijke punten bij schoolkeuze 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder 

andere afhankelijk van de volgende 

elementen: het advies van de school, de 

uitslagen van de NIO-toets (intelligentie-

onderzoek), het leerlingvolgsysteem (LOVS), 

en eventuele externe gegevens.  

Advies van de school  

Het advies van de groepsleerkracht (in overleg 

met de IB-er) is belangrijk bij een schoolkeuze. 

Ze hebben meestal een goed inzicht in de 

mogelijkheden waarover een kind beschikt. 

Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties 

belangrijk, maar ook gegevens over de 

belangstelling van het kind, de zin in studeren, 

de wil om zich ergens voor in te zetten en de 

behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies 

bespreken we met de ouders. Bovendien, 

ouders kennen hun kind het beste. Zo hopen 

we met elkaar tot een goed afgewogen advies 

te kunnen komen. 

Psychologische test 

De leerlingen kunnen zich, als de ouders dat 

willen, ook laten testen door een 
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onafhankelijk bureau. Het advies wordt met 

de ouders en na toestemming van de ouders, 

met de school besproken. Deze test is vrijwillig 

en de kosten zijn voor de ouders. 

Toelatingsbeleid voortgezet onderwijs  

Als het advies van de basisschool en de uitslag 

van de NIO-toets beide positief zijn, wordt het 

kind zeker toegelaten. In alle overige gevallen 

zal de toelatingscommissie de beschikbare 

gegevens zorgvuldig tegen elkaar afwegen om 

tot een beslissing te komen. Er kan daarbij 

overleg gepleegd worden met de basisschool. 

13.4 Opbrengsten en uitstroom VO 

De tussenopbrengsten (Cito LOVS) en de 

eindopbrengsten (Cito Eindtoets) worden 

jaarlijks geëvalueerd om het onderwijs op de 

Doekesschool te verbeteren. De 

tussenopbrengsten van de Doekesschool zijn 

vijf jaar op rij voldoende. Vaak scoren we rond 

het landelijk gemiddelde, maar in ieder geval 

boven de inspectienorm en daarmee boven de 

norm die op grond van de leerlingpopulatie 

van de Doekesschool zou moeten worden 

behaald.  
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Schoolopbrengsten Eindtoets 

 2016 2017 2018 2019 

Schoolscore  537,1 535,8 536,0 536,4 
Inspectienorm 534,2 534,3 534,6 534,8 

Landelijk gemiddelde 534,9 535,6 535,6 535,7 

Jaarlijks analyseren we de resultaten van de eindtoets. De uitkomsten hiervan gebruiken we om ons onderwijs te 
blijven verbeteren. In 2019 lagen de opbrengsten van de eindtoets boven de inspectienorm.  
Vanwege het corona-virus is er in 2020 in Nederland geen eindtoets afgenomen. 

 

VO-verwijzing  

 2017 2018 2019 2020 

Voortgezet SO   1  

Praktijk onderwijs (Pro)     

VMBO BB 3 5 5 5 

VMBO BB / K    2 

VMBO K 10 3 9 5 

VMBO K / T  6  7 

VMBO T 15 12 20 2 

VMBO T / HAVO    9 

HAVO 7 4 10 7 

HAVO/VWO 2 3  1 

VWO 4 5 4 3 

Als basisschool ontvangen wij gegevens mbt het niveau van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij 

vergelijking van onze schooladviezen met de plaats van de leerlingen in het 3e jaar van het voortgezet onderwijs 

kunnen we concluderen dat onze schooladviezen passend zijn doordat er niet of nauwelijks sprake is van op- of 

afstroom van leerlingen. 
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14. Recht op leren & leerplicht 
14.1 Leerplicht & (on-)geoorloofd 

schoolverzuim 

Kinderen zijn vanaf hun 4e verjaardag 

welkom op de Doekesschool. Wanneer een 

kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. In 

bijzondere gevallen mag een kind dat 5 jaar 

is nog maximaal 5 uur per week verlof 

krijgen. Dit geldt bijv. als het kind nog geen 

volledige week schoolgang kan volhouden, 

uiteraard na overleg met de leerkracht. Als 

een kind zes jaar wordt, houdt deze regeling 

op. Dan is het alle uren van de week 

leerplichtig. 

Vakantieverlof wordt alleen verleend 

wanneer: 

• Door specifieke aard van het beroep van 

één van de ouders het slechts mogelijk is 

buiten de schoolvakanties op vakantie te 

gaan.                                        

• Een werkgeversverklaring wordt 

overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in 

de officiële  schoolvakanties mogelijk is. 

Dit vakantieverlof wordt eenmaal per 

schooljaar verleend, mag niet 

plaatsvinden in de eerste twee lesweken 

van het schooljaar en mag niet langer dan 

10 dagen duren. Een verzoek om 

vakantieverlof dient minimaal 2 

maanden tevoren bij de directeur te 

worden ingediend. Bij aanvraag ontvangt 

u een formulier, dat ingevuld en 

ondertekend op school ingeleverd moet 

worden. Hiervan gaat een afschrift naar 

de leerplichtambtenaar. 

Verlof wegens speciale omstandigheden: Een 

verzoek om extra verlof bij speciale 

omstandigheden, dient voorafgaand aan de 

verhindering bij de directeur te worden 

ingediend. Bij aanvraag ontvangt u een 

formulier, dat ingevuld en ondertekend op 

school ingeleverd moet worden. Hiervan gaat 

een afschrift naar de leerplichtambtenaar. 

Er zijn richtlijnen voor het vragen van verlof. 

Deze richtlijnen zijn helder en duidelijk en 

gericht op de continuïteit van het 

onderwijsleerproces van onze kinderen. De 

directeur is verplicht deze wettelijke 

richtlijnen strikt te hanteren. Wilt u daar 

rekening mee houden met uw aanvraag? 

Extra schoolverlof moet te allen tijde bij de 

directeur aangevraagd worden. Teamleden 

hebben, hoe logisch uw verzoek ook klinken 

mag, geen bevoegdheid schoolverlof toe te 

zeggen. Ongeoorloofd schoolverzuim zal, na 

constatering, aan de leerplichtambtenaar 

worden doorgegeven. De ouders riskeren een 

boete. Mocht uw kind een dag of langer met 

toestemming afwezig zijn, wilt u dit dan ook 

zelf bij de leerkracht melden? 

14.2 Verplichte onderwijstijd  

Het aantal uren dat kinderen verplicht 

onderwijs moeten volgen, is voor de 

groepen 1 t/m 8 minimaal 7520 uur. In de 

onderbouw gaan de leerlingen ongeveer 

900 uur per jaar naar school, in de 

bovenbouw ongeveer 1000 uur.  
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14.3 Vrij vragen 

Wilt u voor een bezoek aan de huisarts, 

tandarts, e.d. de afspraken maken buiten 

schooltijd Wij vragen uw medewerking hierin 

omdat uw kind dan geen lestijd mist en het 

minder stoort. Mocht het echt niet anders 

kunnen, geeft u dan een briefje mee of belt u 

even. 

14.4 Ziekte 

Als uw kind niet komt wilt u daar melding van 

maken? Dit kan telefonisch of schriftelijk. 

14.5 Schooltijden 

De eerste bel gaat ’s morgens om 8.40 uur 

(kinderen gaan naar binnen). De tweede bel 

om 8.45 uur (de les begint). De ochtend wordt 

om 10.30 uur onderbroken door een pauze 

van 15 minuten. Aan het begin van de middag 

gaat de bel ook twee keer (12.55 uur, 

kinderen gaan naar binnen en om 13.00 uur 

beginnen de lessen. 

 

14.6 Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

Herfstvakantie  18 okt - 22 okt  
Kerstvakantie  27 dec - 07 jan 
Voorjaarsvakantie  21 feb - 25 feb  
Paasweekend  15 apr - 18 apr 
Meivakantie  25 apr - 06 mei  
Hemelvaartsweekend 26 mei - 27 mei 
Pinksterweekend  06 juni 
Zomervakantie  18 juli - 26 aug 
 

Overige vrije dagen ivm studiedagen team 

18 februari 2022 

19 april 2022 

  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 morgen 

08.45- 

12.15 

middag 
13.00- 
15.00 

morgen 

08.45- 

12.15 

middag 
13.00- 
15.00 

morgen 

08.45- 

12.30 

middag morgen 

08.45- 

12.15 

middag 
13.00- 
15.00 

morgen 

08.45- 

12.15 

middag 
13.00- 
15.00 

instroom 
          

Groep 1 
          

Groep 2 
          

Groep 3 
          

Groep 4 
          

Groep 5 
          

Groep 6 
          

Groep 7 
          

Groep 8 
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15. Adaptief onderwijs 
15.1. Wat is DAS? 

Op elke school kom je het wel tegen: ‘adaptief 

onderwijs’. Met andere woorden: onderwijs 

op maat. Elke school probeert dat op zijn of 

haar manier een eigen vorm te geven; 

passend bij het type onderwijs. Onze school 

heeft gekozen voor het DAS-project. DAS is 

een afkorting, de afkorting voor Doekes 

Adaptieve School. Hoewel we hier al langere 

tijd mee werken blijft het actueel om dat we 

als schoolteam het gesprek blijven voeren 

over het onderwijs. Ieder jaar evalueren wij 

onze afspraken en passen deze wanneer 

nodig aan. Ook ontwikkelen we nieuwe 

onderdelen. Al deze onderdelen zijn de 

bouwstenen van ons onderwijs.  

De volgende dingen zijn op onze school goed 

zichtbaar: 

 

• De Kanjerregels. 

• Symbool voor uitgestelde aandacht. 

• Beer op de stoel (1/2): De leerkracht is 

even niet beschikbaar, omdat deze 

andere leerlingen ondersteunt. Overleg 

of vraag hulp aan een medeleerling. Het 

stoplicht (3/4): groen - er wordt overlegd, 

de leerkracht ondersteunt tijdens de 

hulpronde; rood: uitgestelde aandacht, 

de leerkracht is niet beschikbaar, overleg 

binnen je leerteam. Is de leerkracht 

beschikbaar: leerlingen weten zelf in te 

schatten of de leerkracht beschikbaar is 

of niet, omdat de leerkracht andere 

leerlingen onder-  

steunt. Vraag hulp aan je schoudermaatje 

of stel vraag de leerkracht op een ander 

moment om ondersteuning. 

• Teams van leerlingen: De leerlingen 

zitten in groepjes en vormen daarmee 

een leerteam. Ze denken eerst zelf na 

over opdrachten en mogelijke 

oplossingen. Daarna delen ze dit met hun 

schouder- en oogmaatjes. Uiteindelijk 

vindt er centraal een uitwisseling plaats 

van wat de leerlingen in hun leerteam 

hebben besproken. 

• De instructietafel: een tafel in het lokaal 

waar de leerkracht extra instructie geeft 

in een klein groepje. Of waar juist extra 

verdiepingsstof wordt aangeboden. 

• Het dagplanning op het bord of 

dagritmekaarten aan de muur om de 

regelmaat visueel te maken. 

• Werken met uitgestelde aandacht d.m.v. 

het gebruik van een DAS-blokje. 

Alles wat we afspreken wordt, voor alle 

groepen, geborgd in ons ‘Borgboek’ . We doen 

dit om één lijn in de school te hebben. 

Daarnaast zijn nieuwe collega’s gelijk op de 

hoogte van de bestaande regels en afspraken. 

In het kader van adaptief onderwijs, vinden 

wij de volgende zaken belangrijk: 

• Structuur: de manier waarop de school 

de leeromgeving inricht en de 

leerkrachten les geven. 
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• Interactie: de manier waarop 

leerkrachten met leerlingen, leerlingen 

onderling en leerlingen met leerkrachten 

omgaan. 

• Zelfstandige leerhouding. Dit stelt de 

leerkracht in staat leerlingen apart of in 

groepjes te helpen aan de instructietafel. 

• Instructie en feedback: aandacht voor de 

ontwikkeling van leerlingen, aan de 

manier van uitleg en aan de variatie 

daarin. 

• Teamleren: het is een gezamenlijk 

ontwikkelingsproces. Gemaakte 

afspraken moeten worden door het team 

gedragen. 

• Planningssysteem: op onze school is 

duidelijk aandacht voor zorg. Een goed 

leerlingvolgsysteem is hiervoor nood-

zakelijk. Het systeem van CITO is hierbij 

ons uitgangspunt. 

• Planmatig werken: wij volgen op 

schoolniveau de cyclus Plan, Do, Check, 

Act. 

De basis van goed adaptief onderwijs 

gevormd door drie onderdelen:  

• Competentie (Ik kan het!) 

• Relatie (Ik mag er zijn). 

• Zelfstandigheid (Ik kan het zelf!). 
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16. Nawoord 
Deze schoolgids is tot stand gekomen door 

gesprekken tussen ouders en leerkrachten. 

Het gesprek over het onderwijs op de 

Doekesschool en hoe we de kwaliteit ervan 

kunnen verbeteren komt steeds terug. De 

inhoud van de schoolgids is besproken en 

vastgesteld in het team en de 

medezeggenschapsraad. De schoolgids is 

een informatief document voor ouders en 

belangstellenden. De schoolgids wordt 

jaarlijks aangeboden aan de inspectie van het 

onderwijs.  

De schoolgids wordt, na vaststelling van de 

herzieningen, op de website van de school 

gepubliceerd.  

Mocht u na het lezen van deze schoolgids 

vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan 

ouden wij ons van harte aanbevolen. U kunt 

dan contact opnemen met de directeur van 

onze school. 
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Basisschool Ds. G. Doekes voor gereformeerd onderwijs 
Frits de Zwerverlaan 7 | 7771 CV Hardenberg | 0523 - 27 08 55 | www.gbsdoekesschool.nl 

Wij zijn onderdeel van Scholengroep Hannah | www.hannahscholen.nl 

 


