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Voor u ligt de schoolgids van OBS De Huifkar Woltersum over het schooljaar 2022-2023. Deze gids stelt toekomstige 

ouders in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken en zij kunnen ook in de schoolgids lezen welke doelen de 

school nastreeft, hoe zij denkt die te verwezenlijken en welke resultaten de school boekt. Ouders waarvan de 

kinderen al op school zitten, kunnen in de schoolgids lezen wat de school hen biedt en zij kunnen de school daarop 

dan ook aanspreken. 

 

 

Voogden en verzorgers 

Daar waar in de tekst ‘ouders’ staat geschreven kan men ook ‘voogden’ of 

‘verzorgers’ lezen. 

 

 

Wilt u deze schoolgids goed bewaren? 

De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en ( in principe ) de week na de 

zomervakantie uitgegeven. Hij staat vol praktische informatie over het 

komende schooljaar en de doelstellingen en werkwijze van onze school. 

 

 
Redactioneel 

Omdat we de gids met de meest actuele informatie mee willen geven, kiezen we ervoor dit in de eerste week na 

de zomervakantie te doen. Ook deze keer een jaaroverzicht met activiteiten, alle vakanties & studiedagen en 

vieringen, bijgevoegd als bijlage IV. Mocht het zo zijn, dat u in deze gids informatie mist, onduidelijkheden 

tegenkomt of wanneer u suggesties heeft voor de volgende gids, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u dit 

aan ons doorgeeft. 
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STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS MARENLAND 

 
OBS De Huifkar maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Stichting Marenland heeft 21 

openbare scholen verdeeld over de gemeente Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Groningen en Hogeland. 

Ongeveer 2600 leerlingen gaan naar een school van Marenland. 

 

De Stichting Marenland heeft krachtige doelen: 

 

• Goed onderwijs 

• Goed werkgeverschap 

• Goed beheer 

• Goed bestuur en management 

• Een sterke positie in het centrum van de samenleving 

• De scholen zo lang mogelijk handhaven in het dorpen. 

 

Deze doelen zijn vastgelegd in Het strategisch beleidsplan 2019-2023, Marenland: Samen sterk in onderwijs. 

 

Voor de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau onder leiding van de 

algemeen directeur 

(dhr. G. Bijleveld) en de directeur onderwijs en kwaliteit (mevr. H. Leistra). 

 
Naast de zorg voor ondersteuning coördineert en helpt het onderwijsbureau bij het maken van plannen om de 

kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken. 

 

De algemene directie coördineert de samenwerking tussen de scholen binnen de stichting zodat elke school goed 

en sterk functioneert. Scholen kunnen zich op eigen wijze en passend in de eigen omgeving ontwikkelen, altijd in 

samenspraak met de algemene directie van Marenland. 

 

Onderwijsbureau Marenland 

Bezoekadres 

Professor R.P. Cleveringaplein 3 

9901 AZ Appingedam 

0596 583 320 

 

Postadres 

Postbus 126 

9900 AC Appingedam 
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1. De school 

 
1.1 Richting en naamgeving 
OBS De Huifkar is een openbare basisschool en bestaat 

uit twee vestigingen. De vestiging aan de Riekele 

Prinsstraat staat sinds november 2020 in het 

noordoosten van Ten Boer. Sinds 1995 is er een 

koppeling met de vestiging in Woltersum, een dorp op 

3 km afstand ten zuidoosten van Ten Boer. De locatie 

in Woltersum kan gekenmerkt worden als typische 

dorpsschool en neemt daardoor een vrij centrale 

plaats in het dorpsgebeuren in. 

De naam van de school is afgeleid van de eerste 

bouw op de locatie aan de Kievitstraat. De 

lichtkoepels hadden destijds de karakteristieke vorm 

van een Huifkar, vandaar de naamgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Directie 

De schoolleiding is in handen van directeur Peter van 

de Bult. Hij is van maandag tot en met vrijdag 

beschikbaar voor directietaken. Voor vragen, op- en 

aanmerkingen of problemen kunt u bij hem terecht. 

Directeur: Peter van de Bult 

 

E-mail: petervandebult@marenland.org 

1.3 Schoolgrootte 
Onze school telt momenteel 241 leerlingen in Ten 

Boer en 32 leerlingen in Woltersum. De school wil 

een onderdeel van de dorpsgemeenschap zijn. Er 

is veelvuldig en open contact met de ouders en 

de omgang met de kinderen is gemoedelijk. 

 

De schoolregels spelen een belangrijke rol bij het 

bieden van een veilige omgeving waarin het kind 

zich thuis voelt. Deze regels zijn voor de leerlingen 

duidelijk en hebben met name betrekking op het 

rekening houden met elkaar en de verantwoor- 

delijkheid voor de omgeving. 

De school beperkt zich niet alleen tot het 

overdragen van kennis en het aanleren van 

vaardigheden, maar vindt het ook heel belangrijk 

dat kinderen zelfstandig problemen leren oplossen 

en dat ze kritisch en creatief leren denken.

 

We willen een school zijn, waar naast het leren, het 

met elkaar vieren, plezier maken, het zich inzetten voor 

goede doelen en het wat voor een ander over 

hebben, een grote plaats inneemt. 

1.4    Functies binnen de school 

Leerkrachten 

Leerkrachten zijn verantwoordelijke voor de dagelijkse 

gang van zaken in hun groep. Zij werken volgens vaste 

(team)afspraken aan het vastgestelde lesprogramma 

en hanteren afgesproken regels en routines in de 

groep. Dit doen zij met hun persoonlijke inbreng en 

inzet. 

Directeur 

De directeur heeft de eindverantwoording en is belast 

met de dagelijkse gang van zaken op school. Hij 

faciliteert alle zaken die voor het geven van goed 

onderwijs van belang zijn. 

Bij ons op school richt hij zich vooral op de personele 

aspecten van de organisatie. Daarnaast beheert hij 

de financiën en stuurt het managementteam (MT) en 

het team aan. 

Intern Begeleider (IB’er) 

De IB’er coördineert alle voorkomende activiteiten op 

het gebied van leerlingenzorg. Hij / zij onderhoudt 

contacten met externe organisaties, die bemoeienis 

met de leerlingen hebben en ondersteunt de 

leerkrachten bij leerlingen die extra zorg en aandacht 

nodig hebben. 

Onderwijsassistent 

De onderwijsassistent houdt zich vooral bezig met het 

begeleiden van individuele kinderen, die een apart 

programma hebben. Daarnaast zet hij/zij zich in voor 

allerlei organisatorische en praktische 

werkzaamheden. Hij/zij ondersteunt daarmee zowel 

de directie als de leerkrachten. 

 

De locatieleider  

De locatieleider in Woltersum is belast met de dagelijkse 

gang van zaken op de  vestiging in Woltersum. Zij faciliteert 

alle zaken die voor het geven van goed onderwijs van 

belang zijn. Ze is lid van het management adviesteam 

(MAT). 

 

Management Team (MT) 

In het Management Team zitten de directeur, de 

bouwcoördinatoren, de IB’ers en de locatieleider van 

Woltersum. Zij initiëren het onderwijskundig beleid op 

school en zetten gemaakte afspraken uit op de 

werkvloer. 

Conciërge 

De conciërge heeft voornamelijk ondersteunende 

taken op het gebied van technische zaken, gebouw 

en faciliteiten. 

Locatie Ten Boer Locatie Woltersum 

OBS De Huifkar OBS De Huifkar 

Riekele Prinsstraat 1B Kerkpad 10 

9791 DB TEN BOER 9795 PC WOLTERSUM 

050 302 2410 050 302 1282 

obsdehuifkar@marenland.org obswoltersum@marenland.org 

www.obsdehuifkar.nl 
 

mailto:petervandebult@marenland.org
mailto:obsdehuifkar@marenland.org
mailto:obswoltersum@marenland.org
http://www.obsdehuifkar.nl/
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2.1 Identiteit 

OBS De Huifkar is een openbare basisschool. Dit 

betekent dat: 

 

1. het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van 

de leerlingen, met aandacht voor de 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden, zoals die leven in de Nederlandse 

samenleving. 

2. we toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder 

onderscheid van godsdienst, afkomst of 

levensbeschouwing. 

3. openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbied 

voor ieders godsdienst of levensbeschouwing, op 

basis van principiële gelijkwaardigheid. 

 

Dus….. 

 

 

 

 

2.2 Onze missie 

 
De Huifkar Woltersum wil een gemeenschap zijn 

waarbinnen we omzien naar elkaar en betrokken zijn 

bij elkaar. We kiezen voor een positieve benadering 

en we streven zowel intern als extern een zo optimaal 

mogelijke communicatie na. Wij willen bereiken dat 

de school een plaats is waar kinderen zich goed 

kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige 

persoonlijkheid. We willen het beste uit kinderen halen, 

de kinderen worden bij ons dan ook goed gezien en 

gevolgd. We streven een ononderbroken ontwikkeling 

na. Door het werken in combinatiegroepen is er een 

langere relatie tussen de leerkrachten en 

leerlingen/ouders. Voor kinderen die meer zorg en 

aandacht nodig hebben, is er een passend aanbod 

en een zo optimaal mogelijke begeleiding. Sociaal-

emotionele vorming en burgerschap zijn voor ons heel 

belangrijk. We willen het kind in de leerling zien en ze 

ondersteunen in het ontwikkelen van hun 

persoonlijkheid. Onze maatschappij en het onderwijs 

veranderen en ontwikkelen dagelijks. Wij nemen deel 

aan deze beweging en kijken naar vaardigheden die 

onze kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. 

Veel van onze kinderen zullen uiteindelijk in beroepen 

werkzaam zijn, die nu nog niet eens bestaan. Daarom 

steken wij in op kennis en sociaal-emotionele 

vaardigheden. Leerlingen leren bij ons samenwerken, 

overleggen en helpen. Niet omdat het moet, maar 

omdat je het wilt. 

 

2.3 Onze visie: 

 
We leggen de nadruk op de basisvaardigheden 

(rekenen, taal en vooral lezen) zonder de overige 

vakgebieden te vergeten. We accepteren dat 

kinderen heel verschillend zijn en houden daarmee 

rekening bij ons onderwijs. Prestatie is een relatief 

begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op 

school presteren, maar de prestaties kunnen voor ieder 

kind verschillend zijn. 

Met ons onderwijs op maat bedoelen we de 

voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden. 

Wij willen kinderen leren op een goede manier met 

elkaar om te gaan. Daarom vertellen we de kinderen 

dat er regels gelden in en om de school. Orde en 

regelmaat zorgen er voor dat er ruimte is voor elk kind. 

We proberen meer energie in belonen dan in straffen 

te stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Huifkar Woltersum 
 

¨Goed voor elkaar¨ 

 



 

 

 

 

 

2.4 Doelstellingen 

 

De school zal in principe aan alle haar 

toevertrouwde leerlingen een passend 

vormingsaanbod bieden. De school tracht 

gelijke kansen voor iedereen te bewerkstelligen 

door leerlingen uit alle sociale klassen of afkomst 

als gelijkwaardig te beschouwen. De school 

streeft ernaar, dat kinderen zichzelf leren kennen, 

vertrouwen moeten hebben in hun eigen 

mogelijkheden en leren zich een eigen mening 

te vormen. Het zelfstandig oplossen van 

problemen scherpt het creatieve, kritische 

denkvermogen van kinderen. De leerkrachten 

hebben een stimulerende, observerende en 

corrigerende taak bij het leren luisteren, het 

zelfstandig werken, het zelf problemen leren 

oplossen en het leren samenwerken. Het plezier 

hebben in het naar school gaan van zowel 

leerlingen als leerkrachten, heeft een 

bevorderende uitwerking op bovenstaande. 

 

 

Evaluatie beleidsdoelstellingen 2021-2022 

 
Ook het afgelopen schooljaar is weer iets anders 

verlopen dan normaal. De kinderen hebben weer een 

periode fysiek onderwijs gemist. Dat heeft gelukkig 

minder weerslag gehad dan het schooljaar hiervoor.  

We hebben onze methodes voor Reken / wiskunde 

groep 3 en Engels verder geïmplementeerd en onze 

onderwijskwaliteit verder in kaart gebracht.  

 

Als u meer wilt weten over het afgelopen schooljaar, 

is bij de directie het jaarverslag over het schooljaar 

2021– 2022 beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsdoelstellingen 2022-2023 

 

Het komende schooljaar zal weer in het teken staan van 

het verder uitwerken van de doelen vanuit onze visie en 

missie op het gebied van Engels en Spelend leren. 

Daarnaast springen we in op de hiaten die we 

tegenkomen in onze evaluatie. 

 
Het hierboven verwoorde ambitieniveau wordt ook in het 

nieuwe schoolplan 2019 – 2023 verwoord. 

 

 

2.5  Schoolklimaat 

Op OBS De Huifkar Woltersum hechten we veel 

waarde aan het creëren van een optimaal 

schoolklimaat, waar kinderen zich onbezorgd 

kunnen ontwikkelen, door te spelen, te werken en te 

leren. 

Ieder kind heeft het recht om iedere dag met 

plezier naar school te komen, in een veilige 

omgeving waar hij/zij geaccepteerd en 

gerespecteerd wordt en waarin goede contacten 

met klasgenoten en leerkrachten gewaarborgd zijn. 

We zorgen voor elkaar. 

 

In een schoolomgeving zoeken kinderen echter ook 

vaak hun grenzen op en zullen we het niet altijd met 

elkaar eens zijn. Conflicten en incidenten horen bij 

de ontwikkeling van kinderen en daar leren ze van. 

Om precies dezelfde reden mogen kinderen ook 

fouten maken in hun werk of gedrag. 

 

Kinderen zijn divers en verschillen van elkaar in 

omgangsvormen, ontwikkeling, niveau, prestaties en 

de manier van werken en leren. 

 

Kinderen leren van elkaar, ze leren dat niet altijd iedereen 

oplossingen zoekt, die jijzelf zou kiezen. Kinderen leren 

reflecteren op hun gedrag en dat van anderen en dat 

maakt ze weerbaar. 

Wij zullen niet pretenderen dat op OBS De Huifkar nooit 

gepest wordt, maar het past niet bij het schoolklimaat dat 

wij voor ogen hebben. We doen er alles aan om dit te 

voorkomen en handelen adequaat om dit in de kiem te 

smoren. We nemen signalen serieus en willen samen met 

de betrokken kinderen en hun ouders zoeken naar 

oplossingen. We hanteren hierbij het pestprotocol, dat op 

school aanwezig is, maar realiseren ons dat iedere situatie 

vraagt om een specifieke aanpak. Wij gaan uit van het 

positieve. Samen gaan we ervoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS De Huifkar richt zich op 

• De emotionele ontwikkeling 

• De verstandelijke ontwikkeling 

• Het verwerven van noodzakelijke kennis 

• Het verwerven van sociale vaardigheden 

• Het verwerven van culturele vaardigheden 

• Het verwerven van lichamelijke vaardigheden 

• Het ontwikkelen van de creativiteit 
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2.6 Eigenaarschap 

Op OBS De Huifkar streven we ernaar kinderen zoveel 

mogelijk zelfverantwoordelijk te laten zijn. De kinderen 

worden zich ervan bewust dat ze zelf (mede) 

verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling, 

leerprestaties en gedrag. 

 
Door het invoeren van (educatieve) 

leergesprekken willen we bereiken dat kinderen  

 

 

 

(en hun ouders/verzorgers) meer inzicht krijgen in 

hun eigen leerproces. De uitgangspunten hierbij zijn: 

 

• Wat wil ik bereiken/behalen? 

• Hoe ga ik dat doen? 

• Wat heb ik daarbij nodig? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wat leren kinderen op de basisschool………… 

Nederlandse taal 

OBS De Huifkar werkt met de methode Taal Actief. 

Het taalonderwijs is veelomvattend. De 

woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor 

het verwoorden van ideeën, luisteren naar anderen 

en spelling. Behalve de taallesjes, leren we de 

kinderen ook verhalen schrijven (stellen), 

spreekbeurten en boekbesprekingen houden. 

Wekelijks worden in de groepen de 

spellingsresultaten getoetst. 

 

Lezen 

Spelezen.  

In de groepen 1 t/m 3 leren de kinderen lezen en 

schrijven d.m.v. spelezen. Dit is een werkwijze die 

zorgt voor uitdagend taalonderwijs. De kinderen 

leren op hun eigen niveau en eigen tempo lezen en 

schrijven. Spel is hierbij het uitgangspunt. Er wordt 

gebruik gemaakt van gebaren, ondersteuning met 

plaatjes en een beetje theater. Gedurende het 

schooljaar worden er meerdere thema’s gepland 

zodat het onderwijs betekenisvol en uitdagend is. 

 Leren is een sociaal proces. Door samen te lezen en 

te schrijven leren kinderen van elkaar. Door de vaste 

routines die elke dag weer terug komen, is het voor 

de kinderen overzichtelijk en 

herkenbaar. Herhaling is hierbij het sleutelwoord.  

In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer 

te liggen op het begrijpend en later ook op het 

studerend lezen. We leren de kinderen niet alleen 

technisch en begrijpend lezen, we trachten ze ook 

liefde voor boeken bij te brengen. Daarom wordt er 

ook veel zelfstandig gelezen en voorgelezen. De 

eigen schoolcollectie krijgt jaarlijks een aanvulling. 

Daarnaast kunnen er projectcollecties worden 

geleend bij de openbare bibliotheek, zodat er ruime 

keuze is voor iedereen. Het is de bedoeling dat aan 

het einde van groep 6 alle kinderen het hoogste 

technisch leesniveau hebben bereikt. Dit lukt bijna 

altijd. Leerlingen die moeite hebben met het vlot 

leren lezen, krijgen extra hulp. 

 

Rekenen – Getal en Ruimte Junior 

Onze school gebruikt de nieuwe rekenmethode 

Getal en Ruimte Junior voor groep 3. Het is een 

realistische rekenmethode, dit betekent dat veel 

rekenopdrachten uit de dagelijkse praktijk komen. 

Vanuit deze praktijk worden oplossingsstrategieën 

aangeboden. Er is veel aandacht voor de manier 

waarop kinderen tot oplossingen zijn gekomen. 

Verder biedt de methode de leerkracht veel 

mogelijkheden om de kinderen zelfstandig en op 

hun eigen niveau te laten werken. 

 

Snappet: 

Groep 4 t/m 8 werkt via het digitale programma  

Snappet aan rekenen. Zij werken aan de 

leerdoelen, behorend bij de jaargroep.  

Snappet past het niveau aan bij het kind. Elke dag is 

er een gezamenlijke instructie van de leerkracht en 

de verwerking is op de tablet. Groot voordeel van 

dit systeem is dat er directe feedback wordt 

gegeven. 

 

Schrijven – Klinkers en Pennestreken 

Kinderen op OBS De Huifkar leren in groep 3 

schrijven volgens de methodes Speleren. De 

andere groepen gebruiken de methode 

Klinkers. Daarmee leert elk kind op de 

basisschool snel en leesbaar te schrijven. 

Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen 

een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot 

handschrift krijgen, als middel om met elkaar te 

communiceren en aantekeningen te maken. 

 

Wereldoriëntatie en verkeer 

Dikwijls wordt gesproken over de wereld om ons 

heen en brengen we kinderen kennis bij over 

het heden en het verleden van de aarde. Bij 

ons gebeurt dit in aparte vakken aan de hand 

van moderne methoden, maar vaak ook door 

middel van gesprekken, spreekbeurten, 

schooltelevisie, werkstukjes en dergelijke. De 

volgende methoden zijn op OBS De Huifkar in 

gebruik: 

• School tv-lessen: Televisielessen groep 1 t/m 8 

• Aardrijkskunde: Grenzeloos (Blink Wereld)  

• Geschiedenis: Eigentijds (Blink Wereld)  

• Natuur- en techniekonderwijs: Binnenstebuiten 

(Blink Wereld)  

• Engels: Stepping Stones  
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Expressievakken 

Ook aan tekenen, handvaardigheid en muziek 

wordt de nodige aandacht besteed. In groep 1 en 

2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale 

programma. Vanaf groep 3 wordt er nog steeds 

veel aandacht besteed aan allerlei vormen van 

expressie.  

 

Bewegingsonderwijs 

Eén van de doelen van OBS De Huifkar is erop 

gericht lichamelijke vaardigheden te verwerven. 

Daartoe is sinds september 2013 vanuit het Huis van 

de Sport Groningen een vakleerkracht aangesteld. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen eens per week les van 

onze vakleerkracht LO.  

Het komend schooljaar zullen de groepen 1 t/m 3 ook mee 

gaan doen aan het Nijntje beweegdiploma, een initiatief 

vanuit de gemeente Groningen. 

Engels 

Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven op OBS De 

Huifkar. Kinderen leren zowel spelenderwijs (groep 1, 

2 en 3) als via een nieuwe methode ( groep 4 t/m 8 ) 

Engels te verstaan en eenvoudige gesprekjes te 

voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het 

spreken en begrijpen van Engels heeft de nadruk. 

De methode wordt digitaal via het digibord 

aangeboden. 

 

Godsdienst  

In groep 7 en 8 wordt godsdienstles gegeven. De 

lessen worden verzorgd door een 

vakleerkracht. Indien u vragen hebt, kunt u met 

deze leerkracht contact opnemen.  

 

 

 

 

  
 

 

 



3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

 

 

3.1 De groepsindeling 

 

De kinderen doorlopen in totaal 8 groepen, verdeeld 

over drie klassen. Groep 1,2,3, groep 4, 5 en 

groep 6,7 en 8.   

De kinderen beginnen in groep 1 en gaan, als alles 

naar wens gaat, ieder jaar door naar een hogere 

groep. Er kunnen redenen zijn waardoor een kind 

een groep overdoet of versneld de groepen  

 

 

 

 

doorloopt, maar dit gaat dan altijd in overleg en met 

toestemming van de ouders. Alle kinderen zijn 

anders. De school houdt rekening met deze 

verschillen en stemt het onderwijs zo veel mogelijk af 

op de behoefte van het kind. Leerstof, tempo en 

niveau kunnen daarom aangepast worden aan de 

behoefte van de individuele leerling. Indien uw zoon 

of dochter een afwijkend programma gaat volgen, 

wordt u daar  altijd over geïnformeerd.  

 

3.2 Personeel in de groepen 

 

Ma. mo  Ma. mi  Di. mo  Di. mi  Woe. mo Woe. mi Do. mo  Do. mi  Vrij. mo  

groep 1,2,3  Groep 1,2,3 groep 1,2,3  Groep 

1,2,3,4  

groep 1,2,3 Groep 1,2,3 groep 1,2,3  Groep 

1,2,3,4  

groep 1,2,3  

Hendrina  

  

Aniek/ 

Marije 

Hendrina  Marije   Hendrina  Aniek / 

Hendrina  

Aniek/ 

Hendrina 

Hendrina Aniek/ 

Marije  

Groep 4,5   Groep 4,5 Groep 4,5     Groep 4,5  Groep 4,5  Groep 4,5     Groep 4,5  

Marije  

  

Marije Marije      Marije/ 

 Hendrina 

Hendrina Hendrina   Marije  

Groep 6,7  Groep 6,7  Groep 6,7  Groep 5,6,7  Groep 6,7  Groep 6,7 Groep 6,7  Groep 5,6,7  Groep 6,7  

Joost  

  

Joost  

  

Joost  

  

Joost  

  

Joost  

  

 Joost Joost  

  

Joost  

  

Joost  

  

 

3.3 Een andere juf of meester 

Vervanging bij ziekte en verlof 

Indien er een leerkracht ziek is, wordt er een 

vervanger gezocht. U wordt dan bij voorkeur vooraf 

geïnformeerd over vervanging. Als dit niet mogelijk 

is, dan in elk geval achteraf via MijnSchool . Soms is 

er geen vervanger beschikbaar. De kinderen 

kunnen dan verdeeld worden over andere groepen 

of in het uiterste geval naar huis gestuurd worden. 

 

Stagiair(e)s 

Ook het komende schooljaar zijn er weer stagiair(e)s 

op school. Dit zijn meestal studenten van de PABO 

(Pedagogische Academie). Wij werken er graag 

aan mee dat zij het vak van leerkracht goed leren. 

Naast veel observeren komen zij vooral om de 

nodige praktijkervaring op te doen. Zo kennen we 

ook de LIO- ers (leraar in opleiding). Deze studenten 

hebben het vak al zo ver onder de knie dat zij 

gedurende een periode van het jaar zelfstandig de 

groep mogen begeleiden. De eigen leerkracht 

heeft de handen vrij voor andere taken, maar blijft 

eindverantwoordelijk voor de groep. We bieden ook 

plaats aan stagiair(e)s van de opleiding tot 

onderwijsassistent en voor maatschappelijke stages. 

Stagiair(e)s op OBS De Huifkar worden via “Mijn 

School” aan u voorgesteld. 

 

3.4          Speciale voorzieningen in en om het 

school- gebouw 

 

Computers & tablets 

Computers en tablets zijn niet meer weg te 

denken uit onze samenleving en als 

informatiebron binnen het onderwijs. Daarom 

vinden wij het belangrijk, dat kinderen er al op 

jonge leeftijd mee om leren gaan. Ervaring heeft 

uitgewezen, dat ook kleuters uitstekend kunnen 

werken met computers en tablets. Computers 

worden in alle groepen gebruikt om informatie 

op te zoeken en te verwerken, voor rekenen, 

taal en zaakvakken en tijdens de vrije werktijd 

voor spelletjes. Alle kinderen vanaf groep 4 

hebben ondertussen een eigen device. 
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4.1 De aanmelding en opvang van 

nieuwe leerlingen 

 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt op 

afspraak bij de locatieleider. Tijdens het 

kennismakingsgesprek wordt u iets verteld over de 

organisatie van de school. Ook wordt er verteld wat 

er van u verwacht wordt en wat u van de school 

kunt verwachten. Hebt u zelf vragen, dan kunt u die 

stellen tijdens het kennismakingsgesprek. Vaak is het 

voor u als ouder handig dat u uw eigen vragen op 

een briefje schrijft. U weet dan zeker dat u geen 

vragen vergeet. Het kennismakingsgesprek duurt in 

de regel een half uur. Een rondleiding door de 

school is ook gebruikelijk. Bij inschrijving wordt u 

verzocht het Burgerservice- nummer (BSN) van uw 

kind mee te nemen. 

 

Kinderen afkomstig van andere scholen 

Wanneer ouders om welke reden dan ook binnen 

de gemeente Groningen van school willen wisselen, 

nemen de directeuren van de betrokken scholen 

contact met elkaar op om elkaar te informeren. 

 

Bijna vier jaar 

Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is, mag 

hij of zij vijf dagdelen (ochtenden of middagen) 

meedraaien in de kleutergroep (voor de 

gewenning). U maakt dan vooraf een afspraak met 

de leerkracht om te regelen op welke dagdelen uw 

kind meedraait.  

 

Vier jaar 

Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. De 

overgang van de rust thuis en de drukte op school 

kan een reden zijn om uw kind bijv. een deel van de 

dag thuis te houden. Wilt u dit dan wel aan de 

groepsleerkracht doorgeven? 

 

Aan de ouders van groep 1 & 2 

De leerkrachten hebben tijd nodig om alles voor de 

aanvang van de les klaar te zetten. Wilt u uw kind 

dus ook niet al te vroeg brengen? Graag 's morgens 

tussen 8.20 uur - 8.30 uur. 

 

 

     4.2     Het volgen van de ontwikkeling van het   

    kind 

 

Leerlingvolgsysteem 

Op een planmatige wijze ontwikkelt zich het 

systeem van leerlingenzorg binnen de school. 

De vorderingen van de leerlingen worden 

systematisch gevolgd met behulp van 

dagelijkse observatiegegevens en 

methodegebonden en methode-

onafhankelijke (Parnassys Leerlijnen en CITO) 

toetsen. Ook de sociale en emotionele 

ontwikkeling wordt geobserveerd en 

geregistreerd. Het leerlingvolgsysteem houdt in, 

dat de ontwikkelingen en de vorderingen van 

uw kind in een map worden bijgehouden en 

doorgaan naar de volgende groepen (en bij 

b.v. verhuizing naar een andere school). Zo 

kunnen we de ontwikkeling van de kinderen 

beter volgen en er rekening mee houden. De 

toetsgegevens worden gebruikt voor analyse 

op leerling-, groeps- en schoolniveau. We 

kunnen dus ook zien of het onderwijs voldoet 

aan zijn doelen en het niveau toetsen aan het 

landelijk gemiddelde. 

De gegevens zijn vertrouwelijk en worden 

bewaard in een afgesloten kast 

(leerlingdossier). Zij kunnen met de ouders 

besproken worden tijdens bijv. de 

contactavonden. 

 

De gegevens in het leerlingdossier zijn opgebouwd 

uit: 

• resultaten van methode onafhankelijke toetsen 

• observatiegegevens leerkracht 

• eventuele onderzoeksresultaten 

• gegevens vanuit de leerlingbespreking 

• gegevens vanuit de thuissituatie (indien relevant) 

• resultaten van methode afhankelijke toetsen 

(indien relevant) 

 

Intern begeleider 

Op onze school is een intern begeleider 

aangesteld (Dieta Strijk), die verantwoordelijk is 

voor de coördinatie van de leerlingenzorg. De 

ib’er heeft een gerichte taak ten aanzien van 

het informeren, begeleiden en ondersteunen 

van collega's en ouders, leerling- besprekingen 

(tijdens teamvergaderingen),en  het 

leerlingvolgsysteem. De groepsleerkracht 

maakt, in overleg met de ib’er of een externe 

instantie, plannen voor kinderen. Zijn er 

problemen 

t.a.v. de extra begeleiding van uw kind, dan 

neemt u in eerste instantie contact op met de 

groepsleerkracht. Indien dit niet de gewenste 

duidelijkheid verschaft, neemt u contact op 

met de intern begeleider. De directeur is het 

laatste aanspreekpunt in de begeleiding van 

uw kind. 
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Onderzoek 

Bij opvallende of afwijkende leercurves of opvallend 

gedrag kan er van alles aan de hand zijn. De school 

kan in zo'n geval besluiten een onderzoek te laten 

doen door een deskundige van buiten de school. Als 

de school uw kind wil laten onderzoeken, dan is 

daarvoor uw toestemming nodig. 

 

Onderwijsbegeleidingsdienst 

De onderwijsbegeleidingsdienst, Cedin, begeleidt de 

school bij de voortdurende ontwikkeling van het 

onderwijs, helpt bij problemen en geeft cursussen om 

het team te professionaliseren. 

 

 

4.3  De Jeugdgezondheidszorg op de 

basisschool 

 

In de provincie Groningen wordt de 

jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar 

uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 

4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar 

het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u 

de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg 

tegen op de basisschool. 

 

In deze paragraaf leest u wat de 

Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de 

basisschoolperiode.  

 

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte 

en gewicht 

In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op 

school voor een onderzoek van het gehoor- en 

gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook 

gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen 

de schoenen uit te doen. Ouders worden bij dit  

onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij 

aanwezig zijn? Dan kunt u dit van tevoren aangeven 

bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, 

telefoon 050 367 4990. 

 

De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen 

in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Bij dit 

onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt 

dan ook een voorlichting over voeding en bewegen. 

De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder 

hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de 

onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, 

krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt overlegd 

wat er moet gebeuren. 

Vragenlijst groep 2 

Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 

krijgen ouders een vragenlijst over de 

gezondheid en het welzijn van hun kind. Alle 

gegevens die u invult, worden vertrouwelijk 

behandeld. Op de vragenlijst kunt u ook 

aangeven of u een gesprek wilt met een 

verpleegkundige of arts van de GGD. De 

doktersassistent neemt de vragenlijsten door en 

noteert de gegevens in een Digitaal Dossier. 

Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er 

bijzonderheden zijn op het gebied van stem, 

spraak en/of taal? Dan bekijkt de logopedist, de 

verpleegkundige of arts van de GGD samen 

met u of er verder onderzoek nodig is. 

 

Vragenlijst groep 7 

Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De 

doktersassistent neemt de vragenlijsten door en 

noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op 

de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek 

wilt met een verpleegkundige of arts van de 

GGD. De gegevens die u invult worden 

vertrouwelijk behandeld. 

 

Signaleringslijst 

Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op 

deze lijst kunnen ze bijzonderheden over 

kinderen in hun groep aangeven. Een 

medewerker van de GGD bekijkt dan welke 

aanpak nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een 

onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als 

ouders. 
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Organisatie Contactinformatie Soort informatie 

Samenwerkingsverband 

20.01 

http://www.passendonderwijsgronin 

gen.nl/ SWV-PO20-01/ 

Op deze website vinden ouders/verzorgers 

een apart tabblad met meer informatie over 

het ondersteuningsplan en de 

ondersteuningsprofielen van de verschillende 

scholen. 

Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur & 

Wetenschap 

www.passendonderwijs.nl 

www.passendonderwijsenouders.nl 

Meer informatie over de 

samenwerkingsverbanden en over Passend 

Onderwijs 

Steunpunt 

Passend 

Onderwijs 

 

(onderdeel van 

informatiepunt 5010) 

0800 5010 (vaste telefoon, gratis) of 

0900 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + 

kosten mobiel) 

 

www.5010.nl 

Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met 

alle vragen over extra ondersteuning binnen 

het onderwijs 

 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
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Vaccinaties 

Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van 

de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden 

gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke 

ziektes als bof, mazelen of rodehond krijgen. Alle 12- 

jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een 

uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie 

is bedoeld om hen te beschermen tegen 

baarmoederhalskanker. 

 

Vragen of twijfels 

De meeste ouders hebben weleens vragen of twijfels 

over de groei en ontwikkeling van hun kind. 

Bijvoorbeeld: 

• Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat 

normaal? 

• Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn 

kind. Hoe kan ik dat verbeteren? 

• Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik 

daar wat aan doen? 

• Eet mijn kind wel goed? 

 

Informatie over gezondheid en opvoeding 

Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel 

informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld 

over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of 

ruzies tussen kinderen. Kijk hiervoor op 

www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding. 

 

Met al deze vragen kunt u terecht bij de 

Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het 

maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit. De 

schoolverpleegkundige, Margreet Roossien, houdt 

regelmatig spreekuur op het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. Op school is bekend waar en wanneer dit 

spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische 

Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 

(op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur). 

 

4.4 Speciale zorg voor kinderen 

met specifieke behoeften 

 

Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs 

van kracht. Kernpunten uit deze wet zijn: 

 

• Reguliere en speciale scholen werken samen op 

het gebied van ondersteuning aan leerlingen; 

• Scholen hebben zorgplicht: de school waar de 

leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen 

voor een passende plek indien er sprake is van zeer 

specifieke onderwijs-behoeften van een kind; 

• Scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening 

werken samen aan de integrale ondersteuning 

aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

• Minder regelgeving vanuit Den Haag, zodat er 

meer in de eigen regio geregeld kan worden. 

 

Samenwerkingsverband en subregio 

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen en de 

gemeente Noordenveld (Drenthe) zijn verenigd in het 

Samenwerkings- verband (SWV) 20.01. Dit 

samenwerkingsverband is verdeeld in vier subregio’s. 

De scholen van Marenland vallen onder de subregio 

Noord 1. Marenland werkt in de subregio nauw samen 

met Noordkwartier, Stichting Lauwers en Eems en het 

christelijk schoolbestuur Noord om optimale 

ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en 

expertise met elkaar te delen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
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Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met 

elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste 

op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde 

basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 

vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen 

bieden aan leerlingen. De basis- en 

schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen 

beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U 

kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de 

school van uw keuze. 

Is de school handelingsverlegen, met andere 

woorden kan de school niet voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er 

allereerst binnen het bestuur of in de subregio 

gezocht naar een externe deskundige die samen 

met de school andere mogelijkheden voor 

ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan 

ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er 

te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. 

Mochten extra interventies onvoldoende resultaat 

opleveren waardoor de leerling op die school niet 

langer begeleid kan worden, dan dient de school 

een andere, beter passende plek te zoeken. Dat 

kan ook het speciaal onderwijs zijn. 

 

Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet 

de school, samen met u als ouders/verzorgers, een 

toelaatbaarheids- verklaring aanvragen bij de 

Commissie van Advies van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over het 

aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 

vindt u op de website van het 

samenwerkingsverband of via de school. 

 

Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de school de 

belangrijkste informatiebron is als het gaat om 

Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw 

kind. De school heeft dagelijks contact met de 

leerling en vervult daarmee in de ogen van het 

samenwerkingsverband een belangrijke rol in de 

adequate informatievoorziening aan ouders. 

Tot slot heeft iedere school een eigen intern 

begeleider (Ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in 

staat verdere vragen van u te beantwoorden over 

de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U 

bent van harte welkom contact op te nemen. 

Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende 

kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het 

speciaal onderwijs kunnen wenden tot resp. Visio 

(www.visio.org) en Kentalis (www.kentalis.nl). Zij 

hebben een eigen Commissie van Onderzoek die 

bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 

Speciaal onderwijs 

Ondanks alle inspanningen van de basisschool 

kan het toch voorkomen, dat uw kind beter op 

zijn/haar plaats is op een speciale school. U 

wordt daar als ouder natuurlijk nauw bij 

betrokken en u zult uw kind zelf aan moeten 

melden. Er wordt dan door de groepsleerkracht 

en de intern begeleider een onderwijskundig 

rapport van de leerling geschreven en 

ingebracht bij het PCL-zorgteam (Permanente 

Commissie Leerlingenzorg), dat kijkt of plaatsing 

noodzakelijk is.De school onderhoudt contact 

met de betreffende scholen voor speciaal 

onderwijs. De kinderen die naar het speciaal 

basis onderwijs gaan, gaan meestal naar SBO 

De Delta in Appingedam. 

 

Excellente leerlingen 

Leerlingen die in hun prestaties duidelijk boven 

het groepsgemiddelde uitstijgen, zijn mogelijk 

excellent of hoogbegaafd. Wij gaan bij deze 

kinderen het DHH protocol afnemen om inzicht 

te krijgen in hun mogelijkheden. De test geeft 

een indicatie van de mogelijkheden van de 

geteste leerling. 

Bij leerlingen die onderpresteren, maar 

waarvan wij denken dat zij wel de capaciteiten 

hebben (onderpresteren kan ook door gebrek 

aan motivatie en/of verveling) is het DHH 

protocol ook een goed hulpmiddel. 

 

Junior Masterclass 

Marenland heeft speciaal beleid ontwikkeld 

voor excellente leerlingen. Juist onze kinderen 

met een bijzonder talent verdienen onze 

aandacht en extra zorg. Sinds een aantal jaren 

kennen we de Junior Masterclass (JMC) voor 

leerlingen van groep 5 t/m 8. 

In deze klas ontmoeten excellente kinderen van 

de diverse scholen elkaar gedurende een 

dagdeel per week. De leerkracht van de JMC 

werkt volgens een speciaal afgestemd 

programma met de kinderen. Belangrijkste doel 

van de JMC is: 

• de ontmoeting van gelijkgestemde leerlingen 

• het leren omgaan met je speciale gaven 

• het leren leren 

• de begeleiding van de individuele 

hulpvraag zowel tijdens de JMC als in de 

eigen school. Deze begeleiding betreft zowel 

het kind als de leerkracht en waar nodig ook 

de ouders. 

De JMC wordt elke woensdagmorgen 

georganiseerd in het Rudolph Pabus Cleveringa 

Lyceum en basisschool de Zaaier.
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  Zorgkantoor 

Stichting Marenland kent al een aantal jaar een 

eigen zorgkantoor. Dit zorgkantoor staat onder 

leiding van onze zorgcoördinator Hannie Leistra. Het 

is een loket waar de scholen van Marenland vragen 

kunnen stellen over leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Ook kunnen de scholen bij het 

zorgkantoor terecht voor het aanvragen van een 

onderzoek door de orthopedagoog of ambulante 

begeleiding voor leerlingen op het gebied van 

sociale vaardigheden, weerbaarheid, dyslexie etc. 

Daarnaast is het zorgkantoor een plek waar intern 

begeleiders bij elkaar komen voor intervisie. 

 

Inzet orthopedagoog of psycholoog 

In overleg met de ouders kan de basisschool voor 

een leerling een onderzoek aanvragen. Door het 

ouderformulier te ondertekenen geeft de ouder 

toestemming voor het onderzoek. Na ontvangst van 

deze aanvraag wordt een onderzoeksplan 

opgesteld door de orthopedagoog van het Cedin, 

drs. Marieke Pot. 

 

Onderzoeksplan 

Dit onderzoeksplan kan bestaan uit één of meer 

van de volgende onderdelen: 

• een gesprek met de leerkracht van uw kind 

• een gesprek met u 

• opvragen van gegevens van instellingen, 

die betrokken zijn bij uw kind 

• een observatie door een orthopedagoog in 

de klas van uw kind 

• een psychologisch onderzoek 

• het invullen van een gedragsvragenlijsten 

 

 

 

Psychologisch onderzoek 

 

Het psychologisch onderzoek wordt altijd 

afgenomen op de school van uw kind. Het 

onderzoek kan worden afgenomen door een 

medewerker van Cedin. Het geeft een antwoord op 

de leermogelijkheden van uw kind. Verder geeft dit  

onderzoek een beeld van de taalontwikkeling, van 

de visueel-ruimtelijke ontwikkeling en van de 

informatieverwerking. De eindconclusie en het advies 

wordt door de orthopedagoog met u en de school 

besproken. 

Na het gesprek met de ouders wordt het 

onderzoeksverslag definitief en worden de 

adviezen door de school omgezet in 

handelingsplannen. Deze worden dan weer 

met de ouders besproken. 

 

4.5 De begeleiding naar het voortgezet    

           onderwijs 

 

Elke leerling van groep 8 krijgt van de school 

voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat 

welk type voortgezet onderwijs het beste bij de 

leerling past. De school kijkt hiervoor onder 

andere naar de leerprestaties, aanleg en 

ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. 

Door observaties, leer- en toetsresultaten 

verzamelen we de benodigde gegevens, die 

worden vastgelegd in ons 

leerlingenvolgsysteem. 

 

Naast het schooladvies, op basis van inzicht en 

het leerlingvolgsysteem, neemt de school voor 

groep 8 deel aan de verplichte Centrale 

Eindtoets. Deze toets zorgt voor een objectief 

meetmoment. De toets wordt afgenomen op 

20, 21 en evt. 22 april 2022. 

 

Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Belangrijke gegevens betreffende de leerlingen 

worden doorgegeven aan het 

vervolgonderwijs, waarmee zorgvuldig contact 

wordt onderhouden. 

 

Om een keuze goed te kunnen maken, 

organiseert de school in november/december 

een scholenmarkt en krijgt u als ouder in januari 

een overzicht van de open dagen, van scholen 

in de omgeving. Ouders/verzorgers zijn zelf 

verantwoordelijk voor de aanmelding op een 

school voor voortgezet onderwijs. 

 

In het schooljaar 2021-2022 vertrokken onze 

leerlingen naar de volgende scholen voor het 

voortgezet onderwijs, met het bijgaande advies 

 

Advies 

havo 40% 

Vmbo TL 40% 

vmbo KB / BB 20% 

Totaal 100% 
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5.1 Betrokkenheid van ouders bij school 

De school neemt een  belangrijke plaats in in het 

leven van uw kind en dus ook in het uwe. Daarom 

is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de 

verschillende regelingen en dat u weet welke 

mensen u kunt aanspreken als u over iets wilt 

praten dat met uw kind en de school te maken 

heeft. Een kind zal zich beter thuis voelen op 

school en de leerprestaties zullen verhogen 

wanneer ouders een goed contact hebben met 

de school en weten wat er dagelijks met de 

kinderen gebeurt. Dit kunt u dagelijks doen door 

uw kind(eren) te vragen hoe de dag op school is 

beleefd en wat ze geleerd hebben. 

 

 

5.2 Ouderraad 

OBS De Huifkar heeft formeel een oudervereniging 

waar alle ouders lid van zijn. Deze vereniging wordt 

op school ‘ouderraad’ genoemd en heeft tot 

doel: 

• Bij ouders, voogden en verzorgers van 

de leerlingen die op 

OBS De Huifkar staan ingeschreven, 

belangstelling voor en betrokkenheid bij de 

school in al haar facetten te bevorderen. 

• Een positieve bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de school en het 

openbare karakter ervan te bevorderen. 

• Het schoolteam te ondersteunen bij de 

vervulling van haar taak. 

• Te functioneren als geledingenraad van 

de ouders van de school als bedoeld in 

de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 

• Gevraagd of ongevraagd de 

medezeggenschap van advies te dienen 

betreffende de aangelegenheden van de 

ouders, voogden, verzorgers en/of 

leerlingen. 

• Het samen met onze eventmanager 

organiseren van activiteiten zoals 

evenementen voor en door de leerlingen, 

ouderavonden en vergaderingen. 

 

De vereniging kent een bestuur en meerdere 

commissies. In principe zijn alle 

ouders/verzorgers lid van de ouderraad. 

Mocht u geen lid willen zijn, dan kunt u dat 

schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van 

de ouderraad. 

 

 

Het is mogelijk om als lid plaats te nemen in het 

bestuur en u heeft stemrecht op de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. De ouderraad 

vergadert regelmatig met een 

vertegenwoordiging van het team en de 

directeur om activiteiten te organiseren en te 

dienen als klankbord voor ontwikkelingen binnen 

de school. 

 

De ouderraad van OBS De Huifkar bestaat uit de 

volgende personen: 

 

Naam Functie / commissie* 

Sasja Wolters (Voorzitter) Secretaris 

Tony Mahony Penningmeester 

Donna van Huis Lid 

Elina Secer Lid 

Denise Schat Lid 

 

Tijdens de volgende jaarvergadering in november 2022 

zullen er eventueel nieuwe leden bijkomen. De taken 

zullen dan weer opnieuw verdeeld worden. 

 

5.3 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 

een oudergeleding (3 gekozen leden) en een 

personeelsgeleding (3 gekozen leden). De MR is 

het contactpunt tussen het bestuur van Stichting 

Marenland en de school (ouders en leerkrachten 

van beide locaties van OBS De Huifkar). De MR 

denkt op deze manier mee en beslist over de 

opzet en organisatie van het onderwijs. De 

afspraken over de werkwijze en de 

bevoegdheden van de MR staan in het 

medezeggenschapreglement dat ter inzage op 

school ligt. De vergaderingen van de MR zijn 

openbaar en de goedgekeurde notulen liggen 

eveneens ter inzage op school (lerarenkamer). 

Binnen Marenland functioneert een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). De GMR wordt in de gelegenheid 

gesteld met de Stichting Marenland van 

gedachten te wisselen over zaken als 

personeelszaken, bestuursformatieplan etc. Net 

als de MR heeft de GMR ook instemmingsrecht 

en adviesrecht over een groot aantal 

bovenschoolse zaken en zijn de vergaderingen 

openbaar. 
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In de MR van OBS De Huifkar bestaat uit personen 

uit de ouder- en de personeelsgeleding. Op afroep 

is de directeur beschikbaar, aan de hand van de te 

bespreken agendapunten. 

 

Naam Functie 

Joost Eggebeen Personeelsgeleding (Vz.) 

Beppie Munting Personeelsgeleding 

Charissa Bijma Personeelsgeleding 

Klaartje Prenger ( Wolt.) Oudergeleding 

Sandra Weggemans ( TB ) Oudergeleding 

Marlies Krikke ( TB ) Oudergeleding ( Secr. ) 

 

 

5.4 Ouders helpen op school 

 

Zonder de hulp en ondersteuning van ouders zou 

de school moeilijk kunnen draaien. Ouders helpen 

bijvoorbeeld bij het ophalen van het oud 

papier, het organiseren van feesten, 

excursies, schoolreisjes etc. Ook komen sommige 

vakken beter tot hun recht met de ondersteuning 

van ouders, bijvoorbeeld rekenen (tafels oefenen), 

lezen etc.   

 

Controle op hoofdluis  

In de eerste week na elke vakantie worden de 

kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Door deze 

aanpak kunnen we de school nagenoeg luisvrij 

houden. De controle gebeurt door ouders en wordt 

gecommuniceerd via “mijn school”. Het is prettig 

dat leerlingen tijdens de controlemomenten geen 

vlechten, (te veel) gel/wax in hun haar hebben. 

Alle kinderen van de groep waar hoofdluis 

gevonden wordt, krijgen een briefje mee. De 

ouders/verzorgers van de kinderen waarbij 

hoofdluis is geconstateerd worden persoonlijk door 

de leerkracht op de hoogte gebracht. Ondanks 

deze maatregelen, blijft uw eigen controle op 

hoofdluis belangrijk!  

  

5.5 Informatievoorziening aan ouders 

Ouders worden op de volgende manieren vanuit 

school geïnformeerd. Mocht u het idee hebben dat 

u informatie mist, dan kunt u altijd een medewerker 

van de school aanspreken of opbellen. 

Schoolgids 

De schoolgids bevat algemene informatie 

over de gang van zaken op de school. 

Ouders kunnen hierin lezen wat de school 

hen biedt en kunnen de school daar ook op 

aanspreken. De school-gids verschijnt 

meestal in de eerste week van het nieuwe 

schooljaar. 

 

Ouderportaal 

We werken met het ouderportal “MijnSchool”. 

Hierin communiceren we met ouders over 

praktische zaken, zijn documenten terug te 

vinden en publiceren we foto’s. Nieuwe 

ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. 

 

Jaarvergadering 

De ledenvergadering van de ouderraad vindt 

plaats in oktober/november. Alle ouders en 

alle leerkrachten worden daarvoor 

uitgenodigd. Hier ontvangt u informatie over 

de activiteiten van de oudercommissie op 

school, de financiën worden besproken en er 

is ruimte voor algemene vragen aan de leden 

van de ouderraad. 

 

Het rapport 

Het eerste schriftelijke rapport ontvangen de 

kinderen bij de overgang van groep 2 naar 

groep 3. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen 

twee keer per jaar een rapport, in februari en in 

juni.  

 

Gesprek  

Drie keer per jaar (november, februari en juni) wordt 

u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht 

van uw kind. In november is dit vrijblijvend, in 

februari en juni n.a.v. het rapport. Tijdens deze 

gesprekken kunnen naast de schoolvorderingen 

ook de persoonlijkheidsaspecten van uw kind aan 

de orde komen. Indien u met vragen zit omtrent de 

prestaties van uw kind of regels in de klas is het 

verstandig om niet te wachten op de 

voorgenoemde momenten, maar zo snel mogelijk 

een afspraak te maken met de leerkracht van uw 

kind. Een goede communicatie tussen ouder en 

leerkracht vinden we belangrijk. We stellen het op 

prijs dat u contact met de leerkracht opneemt 

wanneer er problemen, onduidelijkheden of 

klachten zijn of als er bijzonderheden zijn waar we 

rekening mee moeten houden. Een open en tijdige 

communicatie kan veel misverstanden voorkomen. 

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt binnen de 

school en zal, in overleg met u, anderen betrekken 

als dat nodig is. Als u een gesprek gehad heeft op 

school dan wordt hiervan verslag 

gemaakt en  wordt u gevraagd dit te 

ondertekenen.  

LET OP: leerkrachten zijn onder schooltijd telefonisch 

niet te bereiken. U kunt een leerkracht aanspreken 
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om een afspraak te maken of bellen buiten de 

schooltijden.  

 

 

Website 

Op de website -www.obsdehuifkar.nl- worden 

regelmatig foto’s geplaatst van activiteiten die op 

school of in de klas ondernomen zijn. Ouders die niet 

willen dat hun kind op de website te zien is, dienen 

dit bij inschrijving aan te geven op school.  

 

  

 

Briefjes 

Het streven is om zo min mogelijk briefjes mee te 

geven aan de leerlingen. Briefjes worden 

meegegeven als de informatie die verspreid moet 

worden dusdanig urgent is we niet alleen via 

MijnSchool willen communiceren en als er een actie 

van de ouders vereist is. Ook wanneer de informatie 

afkomstig is van een externe organisatie (bv. flyers) 

krijgt uw kind dit op papier mee. 

 

5.6 Buitenschoolse opvang 
 

Per 1 augustus 2007 zijn scholen aan ouders verplicht 

om buitenschoolse opvang (BSO) te bieden van 7.30 

tot 18.30 uur. Alle scholen hebben hiervoor een 

convenant afgesloten met de bestaande BSO-

organisatie in de gemeente Groningen (Kids2b, 

Riekele Prinsstraat 1c, 9791 DB Ten Boer 050 302 3918). 

Dit convenant houdt in dat OBS De Huifkar 

doorverwijst naar Kids2b, waarbij ouders zelf een 

keuze kunnen bepalen. 

 

       5.7 Klachtenprocedure 

Wanneer ouders of medewerkers klachten hebben 

over het onderwijs of over personen die op een 

school werken is onze basisregel dat u zo snel 

mogelijk contact opneemt met degene over wie de 

klacht gaat. Als dat eerste contact niet tot 

tevredenheid leidt, dan kunt u een afspraak maken 

met de directeur van de school. Indien uw klacht niet 

op school kan worden afgedaan, zijn er twee 

plaatsen waar u een officiële klacht kan indienen: 

 

1. Algemeen Directeur van het Onderwijsbureau 

Marenland (Postbus 126, 9900 AC Appingedam) 

die de klacht kan doorgeven aan de 

vertrouwenspersoon bij Ardyn ARBO en Advies in 

Groningen; 

2. Landelijke Klachtencommissie voor 

Openbaaronderwijs    (Postbus   162,   3440 AD 

Woerden). 

Indien u een klachtmelding wilt doen over seksuele 

intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld, dan kunt u zich wenden tot: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs, 0900 111 3111 (lokaal tarief). 

 

        5.8    Financiën 

Vrijwillige Ouderbijdrage  

Uw hulp is hard nodig! Van deze ouderbijdrage 

worden veel leuke activiteiten georganiseerd, waar 

alle kinderen op onze school plezier van hebben. 

 
Maar de school wordt toch door “de overheid” 

gefinancierd?! Basisonderwijs in Nederland is gratis 

voor kinderen. De Rijksoverheid neemt het 

leeuwendeel van de schoolkosten op zich om 

onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Deze 

overheidsbijdrage betekent helaas niet dat er 

voldoende geld is om alle activiteiten te bekostigen, 

die je als school aan de kinderen wilt aanbieden. 

Onze school maakt ook activiteiten voor leerlingen 

mogelijk, die zowel door de kinderen als ook de 

ouders zeer gewaardeerd worden, maar waarvoor 

de kosten niet door de overheid worden vergoed: 

o.a. Sint Maarten, Sinterklaas, excursies, sportdagen, 

workshops met Pasen. 

 

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze activiteiten 

allemaal doorgaan? 

http://www.obsdehuifkar.nl-/
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Onze school vraagt een vrijwillige financiële 

bijdrage van de ouders om deze activiteiten te 

kunnen betalen: de vrijwillige ouderbijdrage. Al is de 

bijdrage vrijwillig, de school is dus voor de 

genoemde activiteiten wel sterk afhankelijk van 

deze ouderbijdrage. Op de jaarlijkse 

ledenvergadering van de ouderraad is de hoogte 

van de bijdrage officieel vastgesteld op € 20,00 per 

kind en € 10,= voor kinderen die na 1 januari op 

school zijn gekomen. De ouderraad legt jaarlijks 

verantwoording af over de besteding van de 

ouderbijdrage. 

 

Verder is het goed om te vermelden dat we nooit 

kinderen zullen uitsluiten van activiteiten op het 

moment dat ouders besluiten om de vrijwillige 

ouderbijdrage niet over te maken. 

 

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op het 

rekeningnummer NL76RABO 0306 359219 t.n.v. 

commissie O.L.S. De Huifkar, onder vermelding van 

naam en groep van uw kind(eren). Bedankt! 

Oud papier 

Een groot deel van de inkomsten van de 

ouderraad is afkomstig van de opbrengst van 

oud papier. Hooguit één à twee keer per jaar 

bent u dan een aantal uren op de  

zaterdagochtend kwijt. Het rooster voor het 

schooljaar 2022-2023 vindt u in bijlage IV.  

 

Schoolreis 

Aan het eind van het schooljaar vinden de 

schoolreisjes plaats. De groepen 1 t/m 6 

hebben een eendaagse schoolreis en groep 7 

en 8 gaan op kamp van woensdag t/m 

vrijdag. Na het aangekondigde verzoek kunt u 

uw bijdrage overmaken op rekening 

NL76RABO 0306 359219 t.n.v. commissie O.L.S. 

De Huifkar. Vermeld duidelijk de naam van uw 

kind en de groep waarin uw kind zit. We 

beseffen dat de kosten voor schoolreizen 

en/of schoolkamp voor sommige gezinnen 

zwaar drukken op het huishoudbudget. Mocht 

dit ook voor u gelden, neem dan vroegtijdig 

contact op met de directeur zodat hij met u 

kan bespreken wat er mogelijk is. 

 

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld steunt schoolgaande 

kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage 

inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen 

mogen meedoen. Meedoen vergroot de 

horizon van kinderen. Zo maken zij sociale 

contacten en leren teamgeest, leren zich te 

handhaven in een groep en leren winnen en 

verliezen. Als kinderen deze vaardigheden niet 

leren maar worden buitengesloten, komen niet 

alleen zij ernstig tekort maar zal de 

maatschappij later duur ‘leergeld’ betalen. 

Daarom wil Stichting Leergeld als laatste 

vangnet kinderen helpen om mee te doen. De 

intermediairs komen op huisbezoek. Ze kijken 

eerst samen met de ouders of al gebruik is 

gemaakt van bestaande voorzieningen. Als 

dat niet zo is, kunnen ze daarbij helpen en 

bemiddelen. Wanneer uw gezin in aanmerking 

komt voor de ondersteuning van Stichting 

Leergeld, helpen zij u verder. Bijvoorbeeld door 

een sportabonnement te betalen. 

Op de website van Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl) vindt u meer informatie. 

Ook staan er voorbeelden van hulp die aan 

gezinnen is geboden. 

Studiefonds Groningen 

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? En ligt 

uw inkomen rond het minimum? Dan komt u mogelijk 

in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds 

Groningen. 

 

Het Studiefonds is er voor: 

• scholieren in het voortgezet onderwijs jonger 

dan 18 jaar. 

• leerlingen van 16 of 17 jaar die een 

MBO- beroeps opleidende leerweg 

volgen. 

• MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar. 

 

Voor meer informatie en voor een 

aanvraagformulier kunt u terecht bij het 

secretariaat van het Studiefonds van de provincie 

Groningen, 050 316 4321 of 

studiefonds@provinciegroningen.nl. 

U vindt ook meer informatie 

op 

www.studiefondsgroningen.nl. 

 

 
 

 

mailto:studiefonds@provinciegroningen.nl
http://www.studiefondsgroningen.nl/
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Sponsoring 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of 

diensten die door een sponsor worden verstrek en 

waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd. We 

gaan hier terughoudend mee om. Er is bepaald dat 

de medezeggenschapsraad instemmingsrecht 

heeft bij de aanvaarding van dergelijke middelen. 

In het algemeen wordt gesteld dat sponsoring 

mogelijk is onder de volgende voorwaarden: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de 

pedagogische en onderwijskundige taak 

en doelstelling van de school. 

• Er mag geen schade worden berokkend 

aan de geestelijke of lichamelijke 

gesteldheid van leerlingen. Sponsoring 

moet in overeenstemming zijn met de 

goede smaak en het fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid van het onderwijs, de 

scholen en de daarbij betrokkenen in 

gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud 

en/of continuïteit beïnvloeden dan wel in 

strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 

door de school aan het onderwijs 

gestelde kwalitatieve eisen. Het primaire 

onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn 

van sponsormiddelen. 

 

Schoolverzekering 

Het gebouw en de inventaris van de school 

zijn verzekerd. Het onderwijzend personeel en 

het ondersteunend personeel zijn verzekerd 

tegen wettelijke aansprakelijkheid. De 

kinderen zijn automatisch verzekerd onder 

schooltijd en extra tijdens uitstapjes. Leden 

van de ouderraad, medezeggenschapsraad 

en ouders die in het kader van 

ouderparticipatie in school helpen zijn 

eveneens verzekerd. Schade door vermissing 

of vernieling zonder aanwijsbare schuldige 

vallen buiten de schoolverzekering. Kinderen 

kunnen via hun ouders aansprakelijk worden 

gesteld voor schade aan derden of materiaal. 

Dit geldt ook onder schooltijd. We adviseren 

alle ouders minimaal een w.a. verzekering af 

te sluiten, waardoor de schade die hun kind 

eventueel veroorzaakt is gedekt. 
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Binnen OBS De Huifkar wordt er continu gekeken 

naar mogelijkheden om het onderwijs en de 

leerprestaties nog verder te verbeteren. 

 

Verbetering door goede methoden en materialen 

Goed onderwijs betekent ook goed op de hoogte 

blijven van de laatste ontwikkelingen. Zo proberen 

wij onze lesmethoden ‘up-to- date’ te houden. Bij 

een moderne    school    horen   actuele   

methoden

 

en materialen. Bij het kiezen van nieuwe 

lesmaterialen gaan we kritisch te werk. Er zijn 

kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en 

kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. 

Voor ieder kind is er materiaal wat daarop inspeelt. 

Ook wordt de digitale school steeds meer 

vormgegeven door digiborden te gebruiken in alle 

klassen en de innovatie van het bestaande 

(computer) netwerk. 

 

Verbetering door goed volgen van leerlingen 

Door voortdurend de prestaties van de leerlingen 

en het gedrag van de leerachten kritisch te 

analyseren en te verbeteren, kan snel de juiste 

ondersteuning ingeschakeld worden. Op deze 

manier willen we de op opbrengsten van ons 

onderwijsproces verhogen. 

 

Verbetering door de medewerkers 

Net zo belangrijk als de methoden die een school 

gebruikt, zijn de mensen die er werken. Zij zorgen 

ervoor dat leerlingen tot hun recht komen en 

materialen en de lesboeken optimaal gebruikt 

worden. De leerkrachten op OBS De Huifkar werken 

nadrukkelijk samen in teamverband en besteden 

veel tijd aan samenwerking en overleg onderling. 

Ook wordt zo veel en zo goed mogelijk 

samengewerkt met ouders, die als belangrijke 

partners worden gezien. Daarnaast zijn er elk jaar 

studiemiddagen en volgen leerkrachten 

nascholingscursussen om hun taak nog beter uit te- 

kunnen voeren. 

 

Schoolplan 

In het schoolplan wordt het schoolbeleid 

beschreven. Het schoolplan geeft eens in de 

vier jaar inzicht in de gemaakte keuzes en de 

gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen 

de school wordt uitgevoerd. Er staat in 

beschreven wat we op school willen en 

waarom. De MR heeft op grond van artikel 6b 

van de WMO 1992 instemmingsbevoegdheid 

gehad bij het vaststellen met het schoolplan 

voor 2019-2023. Het nieuwe schoolplan ligt op 

school voor ouders ter inzage en is beschikbaar 

op de website. 

 

Interne kwaliteitszorg 

OBS De Huifkar gebruikt een systeem voor 

interne kwaliteitszorg: Kwintoo. Daarbij wordt 

uitgegaan van de toezichtsystematiek van de 

Onderwijsinspectie. Door middel van 

kwaliteitskaarten brengt de school de eigen 

kwaliteit in beeld. Per kaart worden 

verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een 

voorbeeld hiervan is de kwaliteitskaart 

“Oudercontacten” 

De verbeterplannen worden met regelmaat 

gescreend om te kijken of er aanpassingen 

en/of verbeteringen moeten plaatsvinden. Het 

onderwijsteam wordt bij deze bijeenkomsten 

begeleid door Cedin, onze 

onderwijsbegeleidingsdienst. 

 

 

 

Inspectie voor het basisonderwijs 

Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen 

zijn dat een school onvoldoende kwaliteit 

levert. Op basis van een risicoanalyse en 

eventueel nader onderzoek wordt bepaald 

hoeveel toezicht een school nodig heeft. Na 

het vorige bezoek van de inspectie aan de 

school (24-1-2013), is de school opgenomen in 

het basisarrangement. Dat houdt in dat de 

inspectie de ontwikkeling van de school zal 

volgen op basis van informatie die school al 

heeft verstrekt aan bijvoorbeeld CFI en op basis 

van de jaarstukken van de school. Het volgende 

bezoek van de inspectie staat gepland voor het 

komende schooljaar 2022-2023. 

De beoordeling van alle scholen, dus ook die 

van ons, vindt u op www.onderwijsinspectie.nl 

De inspectie beantwoordt geen telefonische 

vragen van ouders. Mocht u vragen hebben 

die u niet op school wilt stellen, dan kunt u 

contact opnemen met: 

 

Mw. L. de Groot 

Cascadeplein 10 Postbus 

706 

9700 AS Groningen 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Het is moeilijk om de resultaten van het 

onderwijs te beschrijven. Leerprestaties zijn 

afhankelijk van bv. gezinsachtergrond en 

individuele capaciteiten. De instroom op 

scholen is nauwelijks te beïnvloeden. De school 

kan dus op het ene moment een sterkere 

groep kinderen hebben dan op het andere. 

 

 

 

Bovendien loopt de grootte van de groepen sterk 

uiteen. Dit maakt vergelijking van prestaties lastig. 

Toch zal de school ernaar streven een aantal 

objectief waarneembare zaken uit te werken. Te 

denken valt aan het aantal leerlingen dat 

uitgestroomd is naar de verschillende 

onderwijstypen. In de afgelopen jaren laten de 

resultaten op Cito positieve ontwikkelingen zien. 

 

 

 

 

Uitstroom naar  2018-2019  2019-2020  2020-2021 2021-2022 

Praktijkonderwijs  1(gr.7)         1(gr.7)    

VMBO (basis/kader)                    1  1 1 

VMBO (theoretische leerweg)  3     2 

VMBO TL/HAVO        

HAVO/VWO  2  3  2 2 

Gymnasium  2      
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8.1 Schooltijden 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7520 

uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten 

in de eerste 4 schooljaren minimaal 3520 uur les 

krijgen. In de laatste 4 schooljaren 3760 uur. De 240 

uur die overblijven kunnen verdeeld worden over de 

onder- of bovenbouw. Op de OBS De Huifkar hebben 

de leerlingen in de volgende lesuren: 

 

  Groep 1 t/m 8  

Maandag  8.30 – 14.15 uur  

Dinsdag   8.30 – 14.15 uur  

Woensdag   8.30 – 14.15 uur  

Donderdag   8.30 – 14.15 uur  

Vrijdag   8.30 – 12.30 uur  

 

 

Continurooster 

 

Met de nieuwe schooltijden streven we naar een 

beter dagritme, naar een minder onrustige en 

versnipperde schooldag voor de kinderen, ouders 

en leerkrachten en naar een rijk en aantrekkelijk 

aanbod dat de ontwikkeling van kinderen 

stimuleert, bij voorkeur in samenwerking met de 

kinderopvang. 

 

Een evenwichtige spreiding van de lessen over de 

dag en de week heeft een positieve invloed op het 

concentratievermogen van kinderen. 

 

Door een continurooster blijven kinderen de hele 

dag en week beter in het schoolritme. Dit zorgt voor 

een beter pedagogisch klimaat en een verhoogd 

leerresultaat. De lunchpauze van een half uur, vindt 

plaats op de school onder begeleiding van 

pedagogisch medewerkers van Kids2B. Tevens 

hebben de kinderen, door de verkorte middag over 

de hele week, volop tijd om af te spreken met 

vriendjes, te gaan sporten of naar de 

buitenschoolse opvang te gaan. 

 

8.2 Gymnastiekrooster 

 

Groep 1 / 2  

Deze groepen maken gebruik van het speellokaal en 

op de woensdagochtend van het dorpshuis. De 

kinderen gymmen op gymschoenen. Liefst geen 

veters, maar klittenband. De kinderen gymmen in hun 

ondergoed, dus gymkleding is niet nodig. Ook spelen 

op het plein valt onder gymnastiek.  

 

Groep 3 t/m 8   

Voor de gymlessen maken we gebruik van het 

dorpshuis.  

De kinderen dienen te gymmen op schoenen 

(zonder zwarte zolen) en in gymkleding. 

Buitenschoenen mogen in de zaal niet gedragen 

worden. De lessen worden op de 

dinsdagmiddag verzorgd door een vakleerkracht.   

Voor de veiligheid is het beter dat de kinderen geen 

sieraden dragen tijdens het gymmen. Ze kunnen hun 

sieraden op een dag dat ze  gymnastiek hebben 

beter thuis laten. Wij krijgen ze soms moeilijk af en het 

kan zoek raken.  

  

Rooster gymnastiek  

 

Dag  Tijd  Groep  

Dinsdag    12.15 – 13.15  
13.15 – 14.15    

groep 3-4-5  
groep 6-8  

Woensdag  
 

groep 1- 2- 3  

Donderdag  12.15 – 13.15  
13.15 – 14.15  

groep 6-8  
groep 4-5  

 

8.3 Pauzes 
 

’s Ochtends pauzeren we van 10.30 – 10.45 uur. Van 

tevoren is er tijd voor fruit of iets anders gezonds om 

te eten en iets te drinken. Tenzij het weer het echt 

niet toelaat, gaan de kinderen in de pauze naar 

buiten. 

 

8.4 In- en uitgaan van de school 

 

Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen van harte welkom op 

school.   
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8.5 Vakanties, vrije dagen enstudiedagen 

 

Vakantie/vrije 

dag/studiedag 

Data 

Zomervakantie 2022 16 juli t/m 28 augustus 2022 

Studiedagen (groep 

1 t/m 8) 

Vrijdag 14 oktober 2022 

Donderdag 26 januari 2023 

Woensdag 29 maart 2023 

Maandag 22 mei 2023 

Dinsdag 13 juni 2023 

Studiedagen 

(groep 1,2 en 3) 

Donderdag 17 nov. 2022 

Herfstvakantie 17 t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december t/m 9 januari 

2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasvakantie 7 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 & vrijdag 19 

Mei 2023 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 2023 24 juli t/m 3 september 2023 

 

8.6 Ziekte, verzuim en verlof 

Absentie 

Wanneer uw kind wegens ziekte niet op school 

kan komen, wilt u dan vòòr schooltijd 

telefonisch bericht geven? Een briefje 

meegeven aan een medeleerling kan natuurlijk 

ook. Wij weten dan waar uw kind is. Probeert u 

de bezoekjes aan een dokter en tandarts, 

zoveel mogelijk voor en na schooltijd te 

regelen. Als uw kind eerst naar school gaat en 

halverwege de ochtend of middag weg moet, 

dient uw kind opgehaald te worden. Dit i.v.m. 

de verantwoordelijkheid. Indien uw kind niet op 

school is, geen verlof heeft en niet is afgemeld 

wegens ziekte, is de school verplicht dit door te 

geven aan de leerplichtambtenaar als 

ongeoorloofd verzuim. 

 

Voorkomen en bestrijden van schoolverzuim 

In nauw overleg met de gemeente Groningen, 

voert de school een leerplichtbeleid, dat erop 

gericht is dreigend schoolverzuim te voorkomen 

en maatregelen te nemen het ongeoorloofd 

verzuim te bestrijden. Hierbij wordt de 

gewijzigde leerplichtwet gehanteerd. De ouders 

dienen absentie voor schooltijd te melden. 

Indien er bij absentie geen melding is gedaan, 

wordt door de school contact met de ouders 

opgenomen. 

Er worden per groep absentielijsten bijgehouden en er 

wordt, wanneer het verzuim er aanleiding toe geeft, 

door de desbetreffende leerkracht of door de 

schoolleiding contact opgenomen met de ouders. 

Wanneer een leerling meerdere achtereenvolgende 

lesdagen zonder geldige reden de school verzuimt, 

brengt de directeur dit ter kennis van de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen. 

Ook wanneer de directeur het verzuim van de leerling 

zorgwekkend vindt, wordt de leerplichtambtenaar op 

de hoogte gesteld. De ouders worden hiervan op de 

hoogte gebracht. Als vast aanspreekpunt voor de 

leerplicht is de directeur aangewezen. 

 

Vakantieverlof 

De schoolleiding mag slechts één keer per schooljaar 

verlof verlenen voor een vakantie buitende normale 

vakanties om en dan voor ten hoogste tien dagen 

oftewel twee schoolweken. Een belangrijke wijziging in 

de Leerplichtwet houdt in, dat deze regeling 

uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met 

een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de 

vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. 

De werkgever moet dit kunnen aantonen. 

Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste 

twee weken van het schooljaar. Zo wil de wet 

voorkomen dat jongeren de start van een schooljaar 

en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep 

missen. 

De schoolleiding beslist over aanvragen voor 

vrijstelling met het oog op beroep van de ouders en 

ook over aanvragen voor ten hoogste tien dagen 

verlof op grond van “andere gewichtige 

omstandigheden”. 

 

Meer informatie kunt u vinden in bijlage I, de 

Verlofregeling basisonderwijs. Om in aanmerking te 

komen voor extra vrij dient u het formulier Verzoek tot 

verlof in bij de leerkracht van uw kind. U vindt dit 

formulier bijgevoegd als bijlage I. 

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

Een verzoek tot verlof wegens gewichtige 

omstandigheden moet ruim van tevoren, schriftelijk, 

worden ingediend bij de directeur van de school. 

Onder gewichtige omstandigheden worden o.a. een 

verhuizing, een huwelijk van bloed- of aanverwanten, 

een ambtsjubileum van (groot)ouders of het overlijden 

van een bloed- of aanverwant gerekend. Het zonder 

meer leerlingen van school houden is een 

overtreding van de leerplichtwet en wordt door de 

school gemeld aan de leerplichtambtenaar. 

Meer informatie kunt u vinden in bijlage I, de 

Verlofregeling basisonderwijs. Om in aanmerking te 

komen voor extra vrij dient u het formulier Verzoek tot 

verlof in bij de leerkracht van uw kind. U vindt dit 

formulier bijgevoegd als bijlage II en op de website. 
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Vrijstelling en leerplicht 

Op het lesrooster en in de schoolgids, staat 

vermeld welke vakken er op school gegeven 

worden. Sommige vakken of activiteiten 

worden facultatief gegeven en zijn als zodanig 

niet op het lesrooster aanwezig en in die zin niet 

verplicht. Hierbij kan men denken aan 

godsdienstlessen en humanistisch vormings- 

onderwijs. 

 

In bijzondere gevallen, we denken hierbij aan 

specifieke religieuze of medische redenen, kan 

de directeur de leerling vrijstelling voor 

bepaalde vakken of activiteiten verlenen. De 

ouders moeten hun verzoek tot vrijstelling 

schriftelijk aan de directeur richten. Leerlingen 

die om welke reden dan ook bepaalde vakken 

niet kunnen volgen, krijgen dan een andere 

taak van de leerkracht. 

Op dit moment is uw kind vanaf de vijfde 

verjaardag leerplichtig. Uw kind moet dus naar 

school. Is uw kind niet in staat om naar school 

te gaan, omdat het bijvoorbeeld ziek is, dan 

dient u dit voor de aanvang van de schooltijd 

door te geven aan de school. 

 

Procedure uitschrijven van een leerling 

De ouders stellen de groepsleerkracht en de 

directeur vroegtijdig op de hoogte van het feit, 

dat een kind de school gaat verlaten. Zij melden 

de schoolleiding z.s.m. op welke datum en naar 

welke school een kind vertrekt. Over iedere 

leerling, die de school verlaat, wordt een 

onderwijskundig rapport opgesteld. Een 

afschrift van dit rapport wordt aan  de  ouders  

van de leerling verstrekt. De school meldt het 

vertrek van een leerling binnen 10 werkdagen 

bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 

Groningen. 

 

8.7 Vieringen en overige activiteiten 

Verjaardag kinderen 

Als uw kind jarig is, mag het trakteren. Andere 

traktaties dan snoep hebben de voorkeur. Voor 

de pauze wordt er voor de jarige gezongen, 

waarna de traktatie wordt uitgedeeld. De 

jarige krijgt een kaart en mag bij de andere 

leerkrachten langs om gefeliciteerd te worden 

 

Verjaardag leerkrachten 

De verjaardagen van de leerkrachten 

worden gezamenlijk gevierd. We plannen de 

"meester/juffendag" in de loop  van het schooljaar. 

De exacte datum wordt vermeld in Mijnschool.  

 

  Sinterklaas en Kerst 

Vanzelfsprekend vieren we Sinterklaas en Kerst 

uitgebreid met de kinderen. 

Op of rond 5 december brengt Sinterklaas een 

bezoek aan onze school en bezoekt hij, na een 

ontvangst op het plein, alle groepen. Vanaf groep 6 

worden in de klas lootjes getrokken: de kinderen 

maken dan een surprise en gedicht voor elkaar.  

Vlak voor de kerstvakantie vieren we kerst met 

diverse activiteiten. Een kerstbuffet met de kinderen 

is inmiddels een vaste activiteiten. U wordt daarover 

geïnformeerd.  

 

Schoolvoetbal 

Met de groepen 6, 7 & 8 nemen we jaarlijks deel 

aan het schoolvoetbaltoernooi in Woltersum. Er 

doen zowel jongens- als meisjes- als 

gemengde teams mee.  

 

Schoolreisje/-kamp 

Aan het eind van het schooljaar vinden de 

schoolreisjes plaats. De groepen 1 t/m 6 hebben een 

eendaagse schoolreis.   

Groep 7 en 8 gaat op kamp. De kosten bedragen 

€15,- voor groep 1 t/m 6  en €55,- voor groep 7 en 8. 

Op de jaarvergadering van de ouderraad worden 

de kosten besproken en eventueel bijgesteld.   

 

Schoolfotograaf 

Wanneer de schoolfotograaf op school komt, 

ontvangt u daarvan tijdig bericht. Kinderen die 

nog niet op school zitten, kunnen ook met hun 

broer of zus op de foto. De fotograaf komt dit 

schooljaar op donderdag 6 oktober 2022. 

 

De laatste schooldag 

Voor alle leerlingen maken we van de laatste 

schooldag een feestelijke dag. Er wordt van 

alles georganiseerd. Met elkaar wordt gekeken 

naar het afscheid van groep 8, die daarna door 

alle leerlingen wordt uitgezwaaid. 
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Functie Naam 

Directeur  Peter van de Bult 

Locatieleider    Dieta Strijk  

leerkracht Hendrina van de Bunte Groep 1,2,3 

leerkracht Marije Kolhorn Groep 4,5 

leerkracht Joost Eggebeen Groep 6 en 8 

ib-er Dieta Strijk 

Taalcoordinator Charissa Bijma                   Locatie Ten Boer  

onderwijsassistent Aniek de Grooth 

conciërge Richard Wiersema 
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II. Formulier Verzoek tot Verlof 

 
III. Rooster voor oud papier 2022-2023 
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11. BIJLAGEN 
 
 

VERLOFREGELING 

Richtlijnen bij het verlenen verlof buiten de schoolvakantie 

 

A: Tien schooldagen of minder 

Aanvragen voor minder dan 10 schooldagen worden bij de schooldirectie gedaan en hierdoor 

afgehandeld. 

 

Ouders/verzorgers kunnen daarbij een beroep doen op de Leerplichtwet, artikel 11 onder f: 

verlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders (bijv: agrarisch of 

horeca). Verlof op grond van artikel 11 onder f mag slechts éénmaal per schooljaar worden 

verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken 

van het schooljaar (artikel 13a). Verlofaanvragen voor meer dan 10 schooldagen worden niet in 

behandeling genomen. 

 

Een andere mogelijkheid is verlof op grond van artikel 11 onder g: gewichtige omstandigheden 

gelegen buiten de wil van de ouders/verzorgers of jongere. 
Gewichtige omstandighedenzijn: 

1. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, één en ander voor zover dit niet 

buiten de lesuren kan geschieden; 
2. verhuizing (1 dag); 

3. huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 of 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk 

wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende); 

4. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met de directeur); 

5. overlijden van bloed- of aanverwanten (in de le graad voor ten hoogste 4 dagen; in 

de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen en in de 3e graad voor ten hoogste 1 dag); 
6. 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig ambt- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten (1 

dag); 

7. het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging (niet 

alle activiteiten zijn daadwerkelijk verplichtingen); 
8. andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen 

(maar géén 

vakantieverlof). 

 

Indien de directie het verzoek heeft afgewezen en ouders toch zijn vertrokken, dan is dit 

verder af te handelen als relatief verzuim en moet het gemeld worden bij de 

leerplichtambtenaar. 

 
B: Meer dan 10 schooldagen 

Verlofaanvragen voor meer dan 10 schooldagen waarbij een beroep wordt gedaan op 

gewichtige omstandigheden moeten door de leerplichtambtenaar worden behandeld. Het 

gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van medische of sociale indicatie. Een 

verklaring van een arts of instelling is noodzakelijk. De volgende procedure is van toepassing: 
1. De ouders richten een schriftelijk verzoek aan de schooldirecteur. 

2. De directeur stuurt het verzoek door naar de leerplichtambtenaar. 

3. De leerplichtambtenaar hoort de directeur en de ouders/verzorger over het verzoek. 

4. De leerplichtambtenaar neemt een beslissing en deelt deze schriftelijk mee aan 

de directeur en de ouders/verzorgers. 

Verzoeken worden afgewezen wanneer het bijvoorbeeld gaat om familiebezoek in het 

buitenland, om vakantie tijdens een goedkope periode of bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden. 

 

Leerplichtambtenaar Gemeente Groningen 
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O.B.S. De Huifkar 

Woltersum 

Kerkpad 10  

9795PB 

Woltersum 

050 3021282 

 
obswoltersum@marenland.org 

www.obsdehuifkar.nl 

 

 

Verzoek tot verlof 

 

Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek tot afwezigheid buiten de schoolvakanties indienen. 

U heeft kennis genomen van de wet- & regelgeving welke van toepassing is voor de 

verlofregeling (zie schoolgids) en verwacht dat uw aanvraag aan minimaal één van deze 

criteria voldoet. 

Wilt u alles invullen wat van toepassing is? 

U kunt dit formulier inleveren bij de directie. Uw verzoek zal z.s.m. worden behandeld. 

 
 

Ondergetekende, 

 

uw naam :    
 

verzoekt hierbij toestemming voor afwezigheid van 
 

naam kind(eren) :   groep :    

   groep :    
 

   groep :    

 

Op de volgende datum / data     

 
Reden voor het verzoek tot verlof is het volgende: 

 

 

 

 

Werkgeversverklaring is WEL / NIET bijgevoegd. (doorhalen wat niet van 

toepassing is.) datum -------------------------- 20_   

handtekening : 

 
 

akkoordverklaring directie 

 

De directie van de O.B.S. De Huifkar geeft WEL / GEEN toestemming voor deze 

verlofaanvraag. datum ----------------------- 20_   

handtekening directie : 

 

 
 
 

mailto:obswoltersum@marenland.org
http://www.obsdehuifkar.nl/
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OUD PAPIER  

 

We werken al jaren met een ophaalrooster en vragen ook dit jaar weer om één of twee keer per schooljaar te helpen 

met het ophalen van het oud papier.  

Het papier wordt opgehaald door een perswagen. Er zijn steeds twee personen nodig om achter op deze perswagen 

te helpen om de papiercontainers te legen. In het volgende schema staan de data van 2022, waarop het papier 

opgehaald wordt en wanneer van u verwacht wordt om te helpen. De afhaalmomenten van 2023 zijn nog niet 

gepland, daarover wordt u later geïnformeerd.  

De perswagen begint om elf uur op het kerkplein.  

Als het niet lukt op de aangegeven datum, probeer dan zelf met iemand te ruilen.  

 

  

Datum  Beladers  

 3 september 2022  Schuiring en Meijer 

 8 oktober 2022  Rijkens en Kiel 

 12 november 2022  Hoogervorst en van de Wetering 

 17 december 2022  Zonnevylle en Lubberts 

   

Januari 2023  Van Dijken en Secer 

Februari 2023  Doesburg en Velting 

Maart 2023  Slamat en Van Scherpenzeel 

April 2023  Wassenberg en Katerborg 

Mei 2023  Eckenhaussen en Hopman 

Juni 2023  Bakker en ……. 

Juli 2023  ……….. en ………….. 

  

Het telefoonnummer van de chauffeur  (Harm)van Virol is 0628684256.  

 

 

Let op: Nadat de route door het dorp gereden is, kan de perswagen afgeladen worden bij de Coop in Ten Boer. De 

chauffeur van de perswagen wisselt nog wel eens, dus we vragen van u als ouder om dat even aan te geven aan de 

chauffeur. Virol is hiervan op de hoogte. Het is de bedoeling dat er dan even in de perswagen meegereden wordt 

naar Ten Boer.  

  

Om ongevallen te voorkomen, heeft Virol ons op de hoogte gebracht van een aantal veiligheidsregels, die in acht 

dienen te worden genomen.   

1. De minimale leeftijd van de beladers bedraagt 18 jaar.  

2. Maximaal twee beladers kunnen meerijden op de wagen en dan uitsluitend op de daarvoor 

bestemde plaatsen, te weten : de treeplanken achter op de wagen.  

3. Tijdens het meerijden dient u zich vast te houden aan de daarvoor geplaatste handgrepen.  

4. U mag zich nooit op of over de instortrand van de wagen begeven.  

5. Eenmaal in de wagen gegooide materialen mogen nooit weer uit de wagen gehaald worden.  

6. U dient zich door de chauffeur te laten instrueren over de bediening van de perskraakwagen 

installatie.  

7. U dient de door Virol BV verstrekte veiligheidsvesten te dragen.\  

8. Het papier dient aan één kant van de weg te worden geplaatst om het oversteken van de 

beladers zoveel mogelijk te beperken.  

9. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, dient het papier waar mogelijk dusdanig te worden 

neergezet, dat de perskraakwagen niet achteruit hoeft te manoeuvreren.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoolgids 2022 - 2023 

 


