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Voorwoord 

 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt de schoolgids van OBS De Meander in Borger. 
 
In deze schoolgids staan allerlei zaken beschreven die betrekking hebben op de totale organisatie van 
onze school. Zo kunt u o.a. kennis nemen van het onderwijs, de zorgverbreding, ouderparticipatie, 
schoolregels en overige zaken. 
 
De schoolgids is in het algemeen bedoeld voor de ouders / verzorgers van onze huidige leerlingen, 
maar ook voor de nieuwe leerlingen is deze schoolgids van belang.  
 
Naast deze schoolgids wordt er bij aanvang van ieder nieuw schooljaar een activiteitenkalender 
uitgegeven. Hierin ziet u wanneer activiteiten gepland zijn op school en wanneer kinderen vrij zijn in 
verband met vakanties en studiedagen. 
 
Ook verschijnt er een informatiegids die aan alle ouders uitgereikt wordt. Hierin vindt u praktische 
informatie over bijvoorbeeld de schoolvakanties, schooltijden, gymnastiek, trakteren, parkeren, de 
ouderbijdrage en de verdeling van leerkrachten over de groepen. 
 
De meest actuele informatie bereikt u via de nieuwsbrief die maandelijks verschijnt. 
Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids op- of aanmerkingen hebben, dan vernemen we dit graag 
van u!  
 
Met vriendelijke groet, 
Roelien Hoogeveen 
 

Borger, juli 2020 
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1. OBS De Meander 

1.1 De Meander 
De Meander is een school voor openbaar onderwijs, waar ruim 180 leerlingen onderwijs krijgen in 8 
groepen. De naam Meander is voor onze school gekozen omdat deze verwijst naar de ontwikkeling 
van kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en dit proces verloopt nooit langs een 
strakke, rechte lijn. Wij willen hieraan tegemoet komen door het kind in zijn eigen ontwikkeling te 
stimuleren, motiveren en volgen. De naam Meander verwijst daarnaast naar de omgeving van de 
school. In ons deel van Drenthe krijgen rivieren weer hun oorspronkelijke loop terug, ze meanderen 
door het landschap. Tevens hebben wij als doel om de omgeving bij de school te betrekken en de 
school bij de omgeving. 

 
1.2 Openbaar onderwijs 
Als openbare school staan wij open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en 
iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
Als openbare school besteden we actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, 
godsdienstige en maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de 
democratische rechtstaat.                 
We zijn van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders, leerlingen en personeelsleden actief 
worden betrokken bij besluitvorming. Net als elke openbare school bieden we ruimte en gelegenheid 
voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. De 
invulling van dit onderwijs ligt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, maar bij externen 
zoals het Vormingsonderwijs (www.vormingsonderwijs.nl) . Het aanbieden van godsdienst- of 
vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk 
onderwijs in de eigen richting. 
 

1.3 Openbaar Primair Onderwijs Borger Odoorn 
In de gemeente Borger-Odoorn zijn 11 openbare scholen voor basisonderwijs. Zij vallen onder het 
bestuur van Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Borger-Odoorn. In totaal zijn er ca. 1100 
basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Borger-
Odoorn.  
Het OPO Borger-Odoorn wil staan voor onderwijs dat recht doet aan ieder kind en waarbij het huidige 
onderwijs stapsgewijs transformeert naar “onderwijs in de 21e eeuw” (model SLO/OMJS). Dat betekent 
dat termen als coöperatief leren, digitale geletterdheid, communicatie een prominentere plaats in het 
onderwijs innemen.  

 De scholen van het OPO Borger-Odoorn brengen leerlingen kennis en vaardigheden bij en 
leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen;  

 De scholen van het OPO Borger-Odoorn zijn een afspiegeling van onze samenleving. We 
richten ons in brede zin op talenten van kinderen, gekoppeld aan eigenaarschap;  

 Leerlingen van onze scholen krijgen binnen een sociale context, de kans uit te groeien tot een 
individu met eigen inzichten, normen en waarden;  

 Leerlingen van onze scholen worden als “(wereld)burger” voorbereid op de toekomst.  
  

1.4 MFA Het Hunzehuys 
De school is gevestigd in MFA Het Hunzehuys. In de MFA hebben we tevens faciliteiten als de 
voorschool, de buitenschoolse opvang, de bibliotheek en een kinderopvang. 
  

http://www.vormingsonderwijs.nl/
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1.5 Onze missie 
Wij geven onderwijs met als doel kinderen meer en meer onderdeel van de maatschappij te laten zijn.  
We leren kinderen lezen en rekenen. Wij leren hen over de wereld en over zichzelf.  
Op het eerste gezicht verschillen wij niet van andere scholen. Wij onderscheiden ons doordat wij 
kinderen activeren om na te denken. Wij zetten letterlijk kinderen aan het denken. Bij ons leren 
kinderen (samen met andere kinderen) oplossingen te bedenken voor allerhande uitdagingen. Omdat 
wij als school onderdeel zijn van de maatschappij, zijn wij: 

 voor en van het dorp en haar omgeving; 

 voor en van de wereld; 

 open naar onze omgeving: Wij laten zien wie wij zijn; 

 alert op mogelijkheden die de schoolomgeving biedt: De maatschappij komt in onze school en 
wij leren in de samenleving. 
 

1.6 Onze visie op onderwijs 
Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, 
autonomie en competentie. Deze drie termen laten zich als volgt omschrijven: 

 Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan (Relatie) 

 Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen (Autonomie) 

 Ik heb plezier en geloof in mijn eigen kunnen (Competentie) 
Wanneer aan deze drie voldoende wordt voldaan door opvoeders (dus ook leerkrachten) is er 
welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. 
Als schoolteam stellen wij onszelf daarbij steeds 2 vragen: 

 Wat moeten kinderen leren? 

 Wat hebben ze nodig om te kunnen leren? 
Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden kijken we naar de doelen die we willen halen en de 
leerstof die daar bij hoort. Om de tweede vraag te beantwoorden kijken we naar onszelf, de manier 
waarop we les geven en naar de onderwijsbehoeften van onze kinderen (gebaseerd op de psychologische 

basisbehoeften zoals die beschreven zijn door Luc Stevens).  
Doordat we zo kijken zijn we ook zelf steeds in ontwikkeling. 
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2. De schoolorganisatie 

2.1 De directie 
De dagelijkse schoolleiding en eindverantwoordelijkheid is in handen van de schoolleider, Roelien 
Hoogeveen. De schoolleider is in principe 5 dagen per week op school aanwezig. Vanuit de stichting 
OPO Borger-Odoorn is er een directeur-bestuurder, mevr. J. Drok. Daarnaast is mevr. I. Roelfsema MT-
lid. Zij heeft onderwijsinhoud in haar takenpakket. 
 

2.2 Het onderwijsteam 
Het onderwijsteam van de school bestaat uit 16 teamleden, waaronder de schoolleider, de IB’er, de 
groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Hun namen vindt u in de informatiegids. De 
leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-8-2020). 
 

 SL IB OP OOP 

Ouder dan 60 jaar   1  

Tussen 50 en 60 jaar  1  1 

Tussen 40 en 50 jaar 1  4  

Tussen 30 en 40 jaar   5 1 

Tussen 20 en 30 jaar   2  

Jonger dan 20 jaar     

Totaal 1 1 12 2 

 

2.3 Specialisten in het team 
De intern begeleider (IB’er) vervult een sleutelrol in het proces van ondersteuning voor onze 
leerlingen. Zij is het aanspreekpunt voor de leerkrachten bij sociale en didactische problemen in de 
groep of bij individuele leerlingen. Zij adviseert de leerkracht hoe deze het probleem in de klas aan kan 
pakken en/of welke oefenstof geschikt is voor het individuele kind dat extra aandacht nodig heeft. 
Daarnaast heeft de IB’er regelmatig overleg met de schoolleider. 
De rekencoördinator vervult de rol als ontwikkelaar in de school. Zij is opgeleid als specialist op het 
gebied van rekenen en in die hoedanigheid geeft zij samen met het team het rekenonderwijs in de 
school vorm. 
 

2.4 Studenten  
Studenten van de PABO worden bij ons in de gelegenheid gesteld praktische ervaring op te doen in het 
werken met kinderen in de basisschool. De leerkrachten begeleiden hen tijdens hun stageperiode. 
De studenten moeten zelf dagdelen voorbereiden en lessen geven op alle vakgebieden in alle groepen. 
Naarmate de studie is gevorderd, werkt men naar een steeds grotere zelfstandigheid toe. Een 
vierdejaars student moet aan het eind van de stageperiode zelfstandig een aantal weken een groep 
leiden. De studenten komen op verschillende dagen en werken in verschillende groepen.  
Naast studenten van de PABO hebben we soms ook studenten van een ROC (MBO). Hierbij gaat het 
om de opleiding voor onderwijsassistent of klassenassistent. Deze studenten zullen onder begeleiding 
groepjes kinderen begeleiden met een activiteit. 
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2.5 Jeugdgezondheidszorg 
De GGD Jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen (en hun 
leerlingen, ouders en medewerkers) de volgende diensten aan: Screening in groep 2 en 7 
Alle leerlingen in groep 2 en groep 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de 
assistente jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met informatie en 
een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders 
aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een 
kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt. Zie ook: 
www.ggddrenthe.nl. Binnen het OPO werken we met de vernieuwde meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld. Het protocol vindt u op de website van het OPO Borger-Odoorn. 
 

2.6 Logopedie 
Preventieve logopedie is erop gericht om stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor 
te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Deze wettelijke taak m.b.t. 
preventieve logopedie wordt onder de vlag van de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerd. Het maakt 
deel uit van de GGD Jeugdgezondheidszorg, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en de logopediste. Registratie vindt plaats in het elektronisch 
kinddossier. 
Alle ouders van leerlingen in groep 1 en 2 vullen gedurende het schooljaar een digitale vragenlijst in. 
Met behulp van deze vragenlijst en aanvullende informatie van de school, wordt beoordeeld welke 
kinderen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek. Op basis van de uitkomsten wordt 
een aantal kinderen (niet alle) gezien door de logopedist Eventuele bijzonderheden worden 
vanzelfsprekend met de ouders besproken. 

 
2.7 Schooltijden 
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 - 14.15 uur 
  
Let op: 
De kinderen van groep 1 en 2 zijn elke woensdag om 12.00 uur vrij.  
 
5-gelijke dagen model (5GDM) 
Wij werken op de Meander met het 5GDM. Dit houdt in dat de kinderen alle dagen van 8.30 tot 14.15 
uur naar school gaan. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten om te spelen. Om 12.20 uur zullen 
we in de groepen met de kinderen een broodje eten. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee 
naar school.  
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2.8 Gezonde school 
Wij hebben als school het “Gezonde school vignet”. Dit hebben we op het gebied van Bewegen en 
Sport. We proberen samen met de combicoaches om een gevarieerd programma samen te stellen 
tijdens en (soms) na schooltijd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school een gezonde 
versnapering nuttigen. De schoolregel voor pauze-consumpties is:  

 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag nemen kinderen groente of fruit en 
drinken mee naar school.  

 op maandag en vrijdag mag er een uitzondering worden gemaakt en kan er in plaats van 
groente of fruit een gezonde consumptie meegegeven worden. Dat kan brood of een 
versnapering die niet erg zoet of vet is. 

 Het lunchpakket is naar eigen inzicht. We gaan er vanuit dat de kinderen geen snoep 
meenemen bij hun lunchpakket. 

  

2.9 Ziekte of afwezigheid van leerkrachten 

Het kan voorkomen dat een leerkracht moet verzuimen in geval van ziekte, compensatieverlof of 
scholing. De school zorgt in dat geval voor een vervangende leerkracht, indien mogelijk een leerkracht 
die al bekend is met onze school en onze kinderen. Wij streven er naar zo weinig mogelijk verschillende 
leerkrachten in te zetten, maar in deze tijd van lerarentekort is dit vaak moeilijk te realiseren. Bij het 
niet beschikbaar zijn van een vervangende leerkracht gaat het volgende plan in werking: 
Dag 1: De groep van de zieke leerkracht wordt opgesplitst 
Mocht er voor de volgende dag(en) geen invalleerkrachten aanwezig zijn, dan gaan we over op het 
scenario hieronder. De ouders van de desbetreffende groep worden de dag ervoor vòòr 12.00 uur  
per mail geïnformeerd als hun kind de volgende dag vrij is. 
Dag 2 : De groep van de zieke leerkracht blijft thuis voor 1 dag. 
Dag 3: De groep erboven (of beginnend bij groep 1 – via een roulatiesysteem) blijft een dag thuis.  
Dag 4: De groep weer daarboven blijft een dag thuis.   
Dag 5: De groep weer daarboven blijft een dag thuis.  
In overleg wordt gekeken en bepaald wie welke groep die dag les gaat geven.   
 

2.10 Samenwerking peuteropvang 
Door omstandigheden heeft de Tinten-organisatie per 1 juli 2020 hun voorschool-activiteiten die 
ondergebracht waren bij Stichting Peuterwerk moeten beëindigen. Voor de grote locaties in de MFA’s 
in Nieuw Buinen en Borger is geen overnamepartij gevonden, dat betekent dat het OPO Borger-Odoorn 
op deze locaties in overleg met Kinderopvangorganisatie Partou gaat overleggen over samenwerking 
met als doel te komen tot een doorlopende ontwikkellijn voor peuters (voorschool) en de groepen 1 
en 2 van het basisonderwijs (vroegschool). 
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3 Het onderwijs op OBS De Meander 

3.1 Ons Onderwijs 
Kinderen komen op school om te leren. Leren is een inspannende bezigheid. Om goed te kunnen leren 
moeten kinderen zin hebben om te leren en interesse hebben voor wat ze gaan leren. Interesse voor 
leren ontstaat wanneer kinderen gepakt worden door het doel van de les, het onderwerp van de les 
en de activiteit die aan de les gekoppeld is. 
Door in de lessen die we geven steeds aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen proberen we 
telkens de interesse te wekken. Daarnaast zoeken we steeds naar werkvormen die kinderen actief bij 
de les betrekken. 
De kern van leren is denken. Een kind dat niet denkt, leert ook niet. We zoeken altijd naar manieren 
om de kinderen te laten denken over de leerstof. Door activerende didactiek  te gebruiken zorgen we 
ervoor dat alle kinderen actief bij de leerstof betrokken worden, elk kind wordt geactiveerd na te 
denken. Door afwisseling in werkvormen kunnen we de denkactiviteit, de interactie tussen leerling en 
leerstof verlengen. Het overleg met elkaar en de beweging zorgen voor plezier. Plezier geeft energie 
om opnieuw te kunnen leren. 
 
Dat wat kinderen moeten leren ligt vast in kerndoelen. Deze doelen zijn opgesteld door het ministerie 
van onderwijs. Ze beschrijven de kennis en vaardigheden die kinderen aan het eind van de basisschool 
moeten hebben opgedaan.  
In school gebruiken wij voor de verschillende vakken waarin we onderwijs geven methodes. In deze 
methodes zijn alle kerndoelen en hun tussendoelen vertaald naar lesstof. De lesstof is opgebouwd in 
stappen. De stappen samen vormen een doorgaande lijn die loopt van groep 1 tot en met groep 8. Wij 
volgen deze stappen, maar daarbij maken wij constant keuzes. Deze keuzes zijn gebaseerd op de 
opbrengst van ons onderwijs (de toetsresultaten) en de analyse van de opbrengst. Op basis van de 
analyse passen wij de leerstof aan, zonder daarbij overigens de doorgaande lijn en de doelen uit het 
oog te verliezen. Zo differentiëren we ons lesaanbod.  
Instructie passen we aan afhankelijk van het niveau van kinderen. Kinderen die korte instructie nodig 
hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt 
gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren van kinderen kan 
bemoeilijkt worden doordat ze extra ondersteuningsbehoeften hebben. Voor deze kinderen is een 
zorgstructuur opgezet. 

 
3.2 De werkwijze in groep 1 en 2 
Het onderwijs in groep 1 en 2 is erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling van 
het kind, zijn/haar ontwikkelingsfase en niveau om zo te komen tot actieve betrokkenheid en 
ontwikkeling van het kind. 
Actieve betrokkenheid zien we als een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. We zijn er daarom 
op gericht deze actieve betrokkenheid van kinderen steeds te vergroten door activerende didactiek 
toe te passen. Ook kiezen we voor het werken met thema’s om de leerlingen actief betrokken te 
houden. 
We leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen hebben de vrijheid om te kiezen 
welke activiteiten ze doen, met welke materialen ze dat gaan doen en waar en met wie ze gaan werken. 
De kinderen in groep 1 en 2 mogen vooral veel onderzoekend en ontdekkend leren. We leren ze in 
toenemende mate verantwoordelijkheid te dragen voor de werkjes die ze maken en de materialen 
waarmee ze werken.  
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Ook zelfstandigheid komt in groep 1 en 2 al aan de orde. Veel activiteiten worden zo gekozen, dat 
kinderen ontdekkend kunnen leren. De leerkracht is stimulerend en begeleidend aanwezig. De 
kinderen worden 'getraind' op zelfstandigheid: kinderen pakken zelf het benodigde materiaal; regels 
die de zelfstandigheid bevorderen worden ingeslepen; er wordt bewust geoefend met uitgestelde 
aandacht; kinderen oefenen met 'elkaar helpen'; enz. 
Samenwerken is vanaf het begin van de onderwijstijd al van belang, dat zien we terug in de opstelling 
in groepjes. Activiteiten worden bijna altijd samen met anderen gedaan; in de hoeken en bij de 
werkactiviteiten. Rekening houdend met de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt het samen spelen 
en leren gestimuleerd.  

3.3 De werkwijze in groep 3 t/m 8 
De werkwijze die we in groep 1 en 2 hanteren zetten we voort in de groepen 3 t/m 8. Ook hier staan 
een actieve houding, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken steeds voorop.  
Kinderen zitten altijd in groepjes zodat ze de mogelijkheid hebben met en van elkaar te leren. 
De leerkracht biedt activerende werkvormen aan om denkprocessen bij kinderen te stimuleren. 
We werken met dag- en weektaken zodat kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen 
leerproces. 
 

3.4 Onderwijsmethoden in groep 1 t/m 8 
Ter ondersteuning van het leerproces worden de volgende methodes gebruikt: 
DORR (groep 1 & 2) 
Onze school heeft ervoor gekozen om te werken met de uitgangspunten/doelen van DORR. DORR staat 
voor Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren en is een observatiepakket dat het 
ontwikkelingsverloop van het jonge kind zichtbaar maakt. DORR gaat uit van georganiseerde 
observatiemomenten aan de hand van een beredeneerd aanbod en streeft een open en niet voor 
gestructureerde werkwijze na, waardoor je als leerkracht goed kunt aansluiten bij de ervarings- en 
belevingswereld van het jonge kind. De leerlijnen zijn opgebouwd in 6 fases. De meeste kinderen (met 
enkele uitzonderingen) komen binnen in fase 1 en doorlopen zo iedere drie maanden deze 6 fases in 
2 jaar tijd.  
 
Lijn 3 (groep 3) 
Voor aanvankelijk lezen gebruiken we de methode van Lijn 3. Lijn 3 stelt de letter centraal en leert 
kinderen lezen. Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze 
ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. Ook gebruiken we diverse 
werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke 
dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. Dat houdt in dat we 
differentiëren in moeilijkheid, maar ook dat we qua inhoud van het thema met de hele groep samen 
kunnen leren. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-
leesontwikkeling.  
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Voortgezet technisch lezen (groep 4 t/m 8) 
Voor voortgezet technisch lezen gebruiken we verschillende methodes / manieren. Zo gebruiken we 
de Ralfi methode. Ralfi is een leesprogramma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar 
langdurig te traag blijven lezen. Het is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. 
Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. 
Ook werken we met de teksten van Luc Koning en de vloeiend en vlot boekjes van Estafette om het 
technisch lezen te bevorderen.  
Veelal willen we veel tijd inzetten voor leesbevordering. We merken steeds meer dat de kinderen 
minder gemotiveerd zijn in lezen. Door meer aandacht te schenken aan leesbevordering, wat maakt 
het lezen van boeken leuk, hopen we de kinderen te enthousiasmeren. Hierdoor maken ze meer 
leeskilometers en gaat het leestempo omhoog. 
 
Nieuwsbegrip XL (groep 4 t/m 8) 
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen waarbij kinderen teksten lezen over een actueel 
onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel 
kinderen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert kinderen om de tekst te lezen. Bij het 
werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leerkrachten. Door 'hardop-denkend' 
voor te doen hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt, laat hij zien hoe hij een leesstrategie gebruikt 
om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie 
'digibordtools' om leerkrachten hierbij te helpen.  
 
Close reading 
Close reading gebruiken we  als manier om begrijpend lezen te geven. Close reading is een verdiepende 
manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op 
een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, 
monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die 
hierbij centraal staan. Bij Close Reading wordt de tekst in drie keer gelezen. Elke keer wordt met de 
leerlingen een stap verder gegaan om de tekst nog beter te begrijpen. 
 
Staal (groep 4 t/m 8) 
Staal doet precies wat de naam belooft. De methode maakt kinderen sterk in taal en spelling. In Staal 
staan opbrengstgericht werken en toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste twee weken 
van elk thema kennis die zij in week drie toepassen in de vorm van een betekenisvol eindproduct. 
Daarnaast kenmerkt Staal zich door de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven en het 
combineren van spelling en grammatica.  
 
Wereld in Getallen (groep 3 t/m 8) 
Wereld in getallen biedt rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen 
en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is voor 
instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds 
behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol. 
Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de 
rekenzwakke kinderen gebruiken we één oplossingsstrategie. 
 
Klinkers (groep 3 t/m 8) 
Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. Klinkers besteedt daarom veel aandacht 
aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen 
schrijven. De lesmaterialen van Klinkers zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen. In 
vormgeving, maar ook inhoudelijk. Op die manier blijven alle kinderen gemotiveerd. De letters die 
kinderen leren lezen met Lijn 3, leren ze met Klinkers ook schrijven. Zo versterken ze beide 
vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen. Deze nieuwe schrijfmethode 
zullen we gefaseerd invoeren. 



Schoolgids o.b.s. de Meander 2020 - 2021 
 

 
 
Blink Wereld geïntegreerd 
Blink Wereld geïntegreerd gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan 
ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar 
vergroten actief hun kennis van de wereld. Bij Blink Wereld zijn de vakken biologie, geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur en techniek geïntegreerd in één vak. Want alles hangt met elkaar samen. De 
kinderen krijgen per thema eerst vier kennislessen. Daarna gaan ze op eigen onderzoek uit.   
 
Sociaal- emotionele ontwikkeling 
Hiervoor gebruiken we de methode ´Kinderen en hun sociale talenten’ (groep 1 t/m 8). Dit gaat over: 
Hoe ga je met elkaar om? En waarom? Kinderen komen dagelijks terecht in allerlei sociale situaties 
waarin het lang niet altijd makkelijk is hoe je dit aanpakt. Zeker in de huidige samenleving waarin ze 
opgroeien en te maken hebben met allerlei prikkels, bijvoorbeeld uit de media. Hoe geef je leerlingen 
nu handvatten om in een veilige omgeving gedrag te kunnen uitproberen en hiervan te leren?  
Het doel van deze methode is om sociaal competent gedrag van leerlingen te bevorderen, op een 
manier die concreet en herkenbaar is en vooral ook heel leuk om te doen. Door structureel aandacht 
te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen creëren we een schoolklimaat 
met ruimte voor alle kinderen, onderling respect en een optimale leeromgeving. Kinderen leren en 
ontdekken door zelf te ervaren en te doen. 
 
Gouden weken 
In het begin van het schooljaar starten we met de Gouden Weken. Een goed begin is het halve werk. 
Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces 
begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. 
De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed 
pedagogisch klimaat in de klas.    
 
Verkeer 
Voor verkeer gebruiken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Kinderen gaan met dit 
materiaal aan de slag met verkeer. De aangeboden verkeerskennis is gericht op verkeerssituaties waar 
kinderen in de verschillende leeftijdsfasen mee te maken krijgen. Het lesmateriaal sluit aan op het VVN 
Verkeersexamen. Per schooljaar verschijnen 8 nummers. Elk nummer behandelt een verkeersthema.  
 
Groove me (groep 7 en 8) 
Groove.me is een digibord lesmethode Engels die we inzetten in groep 7 en 8. Het is een lesmethode 
waarbij muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om 
leerlingen Engels te leren. Daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot 
alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. 
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3.5 Godsdienstonderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs 

In groep 7 en 8 van onze school worden ouders in de gelegenheid gesteld voor hun kind(eren) een 
vorm van levensbeschouwelijk onderwijs te kiezen. Dit onderwijs wordt gegeven door een 
vakleerkracht in opdracht van het dienstencentrum Vormingsonderwijs. 
Tijdens de GVO-lessen komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde. 
Tijdens HVO-lessen leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en een bijdrage te 
leveren aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen. In verband met een tekort aan 
beschikbare GVO/HVO-leerkrachten, kan het voorkomen dat er óf HVO óf GVO wordt aangeboden. 
Bij levensbeschouwelijk onderwijs bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling. Kinderen van ouders die 
principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen dat voor aanvang van het 
nieuwe schooljaar kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. De betreffende leerlingen krijgen van 
de groepsleerkrachten vervangende opdrachten. 
 

3.6 Computers en internet in school 
De groepen 1 t/m 4 hebben een aantal chromebooks in hun bezit. Is het bij groep 1 en 2 voornamelijk 
verkennend bezig zijn en leren omgaan met de muis, het toetsenbord etc., in de hogere groepen 
worden de computers ingezet ter ondersteuning van de leerstof. Zo is er voor groep 3 een speciaal 
programma gekoppeld aan de methode “Lijn 3” en in alle groepen vanaf groep 3 het programma 
behorende bij de rekenmethode “De Wereld in Getallen” en taalmethode “Staal”.  
Vanaf groep 5 zijn er chromebooks per leerling. Deze worden gebruikt om oefenstof in te oefenen op 
het gebied van taal en rekenen. Op de middag worden ze veelvuldig ingezet om te ondersteunen bij 
wereldoriëntatie. Dit kan zijn: het opzoeken van informatie of het maken van een presentatie o.i.d. 
Doordat we dit jaar starten met digitale geletterdheid, zullen ze hiervoor ook veelvuldig ingezet 

worden. 

3.7 Digitale geletterdheid 
Mensvisie 
Op OBS De Meander maken we de leerlingen digitaal geletterd. Zodat ze de vaardigheden hebben om 
zich veilig, gezond en met gemak online te bewegen. En dat ze enthousiast worden voor al het moois 
wat ICT hen te bieden heeft. In een balans tussen creativiteit en wijsheid, experimenteren en 
voorzichtig zijn maken we de leerlingen klaar voor het gebruiken van digitale middelen. Digitale 
middelen zijn en blijven middelen, geen doel op zich. De leerlingen leren keuzes te maken tussen de 
rijkdom aan apparaten en websites zodat ze bewust kunnen kiezen wat ze wanneer nodig hebben. 
 
Maatschappijvisie 
Kinderen groeien op in een digitaliserende maatschappij en dat zien wij ook op school. Op OBS De 
Meander krijgen de leerlingen al het moois te zien wat die ontwikkeling te bieden heeft. Daar zijn wij 
samen met de leerlingen enthousiast over. Net als in de fysieke maatschappij brengt de online wereld 
ook gevaren met zich mee. Naast enthousiasme moet elke leerling weerbaar zijn voor de online 
gevaren. Zoals het ‘verslaafd’ raken aan online prikkels, online pesten, en online onveilige situaties. 
Deze verantwoordelijkheid nemen wij samen met de ouders. 
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Onderwijsvisie 
In de visie van OBS De Meander krijgt digitale geletterdheid een integrale plek in het onderwijs. We 
bouwen aan een doorgaande geïntegreerde leerlijn. Het wordt geen apart vak, want je hebt de 
vaardigheden voor veel zaken nodig. En door het te combineren met de bestaande vakken scheelt het 
tijd, zien de leerlingen sneller het nut ervan in en leggen ze sneller verbanden met de praktijk. Leren 
toepassen, daar gaat het om in de realiteit. In de doorgaande leerlijn leren leerlingen in de onderbouw 
de digitale wereld verkennen. Het begint met leren hoe ze de online wereld kunnen verkennen. In de 
hogere groepen leren ze zich uit te drukken met digitale middelen. Met doelgerichte opdrachten zijn 
de leerlingen gemotiveerder en enthousiaster. We gaan aan de slag met thematische opdrachten en 
projecten met digitale verwerkingsmogelijkheden. Zoals een presentatie, een informatieve poster, een 
video of een website. De leerkrachten van OBS De Meander beheersen de digitale basisvaardigheden 
passend bij het leerjaar. Wij laten voorbeeldgedrag zien en bieden ruimte om zelf te ontdekken en te 
ervaren. We werken waar het kan leerlinggestuurd en coachend. De leerkracht blijft aan het roer, 
stuurt waar nodig en geeft ruimte waar het kan. Leerlingen worden actief betrokken door ze te vragen 
om digitale zaken uit te leggen aan de leerkracht en de rest van de klas. Want je bereikt meer door het 
samen te doen. Dat komt tot zijn recht in een balans tussen leerling- en leerkrachtgestuurd onderwijs. 
De leerkracht biedt nieuwe vaardigheden en perspectieven aan, de leerling kiest waarin hij dit wil 
toepassen en gaat ook zelfstandig op onderzoek uit. Op OBS De Meander gaan we voor kinderen die 
met gemak de online wereld aankunnen! 

 
3.8 Kwaliteitsverbetering 
Op De Meander werken we voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We 
doen dit op verschillende manieren en terreinen: 

 Schooljaarplan 
Ieder schooljaar worden in het schooljaarplan de veranderingsonderwerpen vastgelegd. Deze 
onderwerpen worden gedurende het schooljaar conform de planning uitgewerkt en hebben 
betrekking op de inhoud van het onderwijs en de verbetering daarvan. 

 WMK-PO 
Volgens planning wordt ieder schooljaar geëvalueerd aan de hand van het WMK-PO. Dit 
systeem is gericht op het onderwijsaanbod, maar ook op bijvoorbeeld de communicatie en 
(sociale) veiligheid. Het WMK-PO is gerelateerd aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt 
aan het basisonderwijs in Nederland. 

 Onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen 
In deze teamvergaderingen ontwikkelen we gezamenlijk het onderwijs in onze school. De 
onderwerpen die we behandelen en de doelen die we willen halen, hebben we van tevoren 
vastgesteld in het schooljaarplan. Interne specialisten zoals de IB’er en de rekencoördinator 
zetten hier hun expertise in. 

 Teamoverleggen. 
In deze bijeenkomsten evalueren we de gemaakte afspraken en bespreken we de voortgang 
van de ingezette schoolontwikkeling. Veelal zijn deze verdeeld in onderbouw- en 
bovenbouwoverleggen. 

 Studiemiddagen/-dagen 
Tijdens studiemiddagen (-dagen) werken we aan de grote veranderonderwerpen in ons 
onderwijs. We doen dit regelmatig onder leiding van een externe deskundige. 
Ook onze interne specialisten hebben hierin een rol. 

 Scholing 
Schoolleiding, IB’er en groepsleerkrachten volgen regelmatig cursussen om de deskundigheid 
te vergoten en of op te frissen. Dit gebeurt zowel individueel als in teamverband. 
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3.9 Opbrengsten 
Jaarlijks meten we de eindopbrengst van het onderwijs dat we geven door bij de kinderen in groep 8 
de IEP eindtoets af te nemen. Het resultaat gebruiken we, net als de opbrengsten in het 
leerlingvolgsysteem, om het onderwijs dat we geven te evalueren en bij te stellen.  
Bij de analyse richten we ons op de leerwinst bij de verschillende groepen én het individuele kind. 
Immers, de kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door de leerwinst die elk kind behaald binnen zijn 
eigen mogelijkheden. 
Ook meten we onze opbrengsten aan landelijke gemiddelden. Door onze resultaten te vergelijken met 
andere scholen gaan we na in hoeverre onze opbrengsten overeenstemmen met wat er van ons 
verwacht mag worden. 
 
Resultaten Iep eindtoets en Cito-eindtoets groep 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs geeft het volgende beeld in percentages(%): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze analyse op de eindtoets van 2020: 
De eindtoets heeft dit jaar niet plaatsgevonden i.v.m. de Corona-crisis. 
 
Wij streven er jaarlijks naar om boven het landelijk gemiddelde van de eindtoets te scoren en ook 
boven dit gemiddelde op alle onderdelen van de eindtoets. 
 

  

Jaar Score De Meander Landelijk gemiddelde 

2015 
Cito 

542,4 534,2 

2016 
Cito 

537,1 534,6 

2017 
Cito 

541,1 534,0 

2018 
Iep 

84,0 81,0 

2019 
Iep 

76,9 78,7 (na weging) 

2020 Niet afgenomen vanwege de Corona-crisis. 

Uitstroom 2018 2019 2020 

Gymnasium    

VWO (incl. gymnasium) 26 6  

HAVO/VWO  6 30 

HAVO 26 18 20 

TL/HAVO  12 10 

MAVO (TL) 35 35 30 

KB/TL  6  

KB 4 6  

BB/KB 4 6 10 

BB/KB/TL + LWOO 4   
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3.10 Inspectie 
Het inspectietoezicht is vanaf 1 augustus 2017 op een nieuwe manier ingericht. Besturen en scholen 
worden nadrukkelijk gestimuleerd: Wat gaat goed? Wat kan beter? En, wanneer de basiskwaliteit in 
het geding is, wat moet beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de 
scholen en daarom begint én eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur. Elk bestuur in Nederland 
wordt één keer per vier jaar door de onderwijsinspectie bezocht. De inspectie bezoekt besturen en 
aanvullend een aantal scholen om na te gaan of het onderwijs voldoet aan de eisen, zoals die zijn 
geformuleerd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). De bevindingen van de inspectie worden 
vastgelegd in een bestuursrapportage, die vervolgens wordt geplaatst op de website van de inspectie. 
Het OPO Borger-Odoorn heeft in het voorjaar van 2017 deelgenomen aan de inspectiepilot 
“Bestuursgericht Toezicht”. De positieve uitkomst van dit pilotonderzoek waarin ook drie OPO-
basisscholen zijn meegenomen is gepubliceerd op de site: www.onderwijsinspectie.nl. 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, extremisme 
of discriminatie kunnen gemeld worden bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het 
Onderwijs: tel. 0900-1113111. 
 

3.11 Onderwijstijd 
De verplichte onderwijstijd wordt verdeeld over de verschillende vakgebieden. Voor onze school is 
de verdeling in uren als volgt: 

 

 Groep  
1 

Groep 
2 

Groep 
3-4 

Groep 
5-6 

Groep 
7-8 

Taal  
 

6.50 7.25 12.00 11.00 10.50 

Rekenen  
 

2.50 3.00 5.00 5.00 5.00 

Oriëntatie op jezelf en 
de wereld 
 

4.50 5.50 3.00 3.00 3.00 

Engels 
 

 
 

 
 

  
 

0.75 

Taakuren   1.25 2.25 2.25 

Bewegingsonderwijs 
 

4.50 5.50 2.00 2.00 2.00 

Kunstzinnige oriëntatie 2.00 2.00 1.75 1.75 1.50 
 

Pauze  
 

1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 

Totaal aantal uren per 
week 

21.00 24.50 26.25 26.25 26.25 
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3.12 Projecten en activiteiten 
Door het jaar heen organiseren we verschillende activiteiten zoals: een project tijdens de 
Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, schoolkamp en –reizen, excursies, lessen van gastdocenten. We 
proberen deze activiteiten altijd aan te laten sluiten bij de thema’s waaraan we werken.  
Via de nieuwsbrief houden wij u van onze activiteiten op de hoogte. De planning van activiteiten staat 
vermeld in de activiteitenkalender. 
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4 Ondersteuning en begeleiding 

4.1 Algemene leerlingenondersteuning 
De leerlingondersteuning van het schoolteam is gebaseerd op de principes van ondersteuning, 
preventie en afstemming. Via aandacht en ondersteuning in de onderbouw worden de kinderen 
systematisch voorbereid op het aanleren van vaardigheden als technisch en begrijpend lezen, spelling, 
rekenen-wiskunde en schrijven. Daarbij hoort het stimuleren van een zelfstandige werkhouding en het 
goed kunnen samenwerken. Hiervoor gebruiken we in de groepen 1 en 2 het observatiesysteem DORR.  
De leerlingen zijn ingedeeld in jaargroepen. In ons onderwijs geven we les volgens het activerende 
directe instructiemodel (ADIM). Via het ADIM, wordt in de groepen de instructie gedifferentieerd. De 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en de behaalde toetsscores staan hierbij centraal.  
Soms wijken de mogelijkheden van een kind zover af van het groepsgemiddelde, dat wordt gekozen 
voor een aangepast (individueel) leerprogramma. Voor de desbetreffende leerlingen wordt meestal 
een ontwikkelingsperspectief met daaraan gekoppeld een eigen leerlijn opgesteld. 
We zien graag dat kinderen met plezier naar school gaan en een ononderbroken ontwikkelingslijn 
doorlopen. Toch verloopt schoolgaan niet voor elk kind probleemloos. Dat kan verschillende oorzaken 
hebben. Het is daarom belangrijk dat ouders, verzorgers en/of leerkrachten zo snel mogelijk 
signaleren. Een goed overleg tussen hen kan in sommige gevallen voorkomen dat problemen groter 
worden dan nodig is. Er kunnen zich echter ook situaties voor doen waarbij de hulp van personen of 
instanties wordt ingeroepen die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van kind- en 
schoolbegeleiding. 
 
Wij hebben de leerling ondersteuning zoals die op onze school is georganiseerd vastgelegd in een 
stappenplan. Kort samengevat ziet dit plan er als volgt uit: 
 
Stap 1: Verzamelen en ordenen van gegevens 
De leerkrachten verzamelen gegevens door het afnemen van toetsen en het houden van observaties 
en oudergesprekken. 
 
Stap 2: Signaleren en bespreken van gegevens 
Drie keer per jaar vinden er leerlingbesprekingen plaats tussen de groepsleerkracht en de IB’ er. Hierbij 
komen in ieder geval alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte aan bod.  
Afhankelijk van het verloop van de leerlingbespreking wordt één van de volgende stappen genomen: 

 De leerling krijgt extra hulp van de eigen leerkracht binnen de groep. 

 Om meer informatie te krijgen wordt een diagnostisch onderzoek door de leerkracht of de 
intern begeleider uitgevoerd.  

 De IB-er wint advies in bij de Adviseur Passend Onderwijs (APO) van het samenwerkings-
verband (consultatieve leerlingbespreking).  

De leerkracht maakt van elke leerling die besproken wordt een notitie in Parnassys. De leerkracht 
koppelt gemaakte afspraken terug naar de ouders. 
Een (individuele) leerlingbespreking kan overigens ook tussentijds plaatsvinden zodra de ontwikkeling 
van  een leerling daar aanleiding toe geeft. 
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Stap 3: Extra hulp 
De leerlingbesprekingen kunnen leiden tot afspraken over extra hulp door de groepsleerkracht zelf. 
Deze vertaalt de afspraken betreffende een kind in een groepsplan. Er worden per vakgebied (rekenen-
wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) groepsplannen opgesteld. Binnen die 
groepsplannen wordt gewerkt met drie instructiegroepen: 

 Subgroep 1  Instructieonafhankelijke leerlingen die naast de basisstof een plusaanbod 
  krijgen. 

 Subgroep 2  De leerlingen die de basisstof aangeboden krijgen. Dit gebeurt op drie  
  niveaus: 

 instructieonafhankelijk 

 instructiegevoelig 

 instructieafhankelijk 

 Subgroep 3  Instructieafhankelijke leerlingen die naast de basisstof extra oefenstof 
  krijgen.  

De ouders/verzorgers van leerlingen in subgroep 3 worden door de leerkracht geïnformeerd over de 
extra hulp. Bij structurele leer- en/of ontwikkelingsproblemen kan na overleg met de Adviseur Passend 
Onderwijs en de ouders/ verzorgers worden overgegaan op een eigen leerlijn (stap 6). 
 
Stap 4: Evaluatie van de geboden hulp 
Na de afgesproken termijn evalueert de leerkracht en/of de intern begeleider de effecten van de 
geboden hulp en bespreekt deze evaluatie met de ouders/verzorgers. Na de evaluatie kunnen de 
volgende beslissingen genomen worden: 

 Hulp is niet meer nodig en wordt stopgezet. 

 Het probleem is niet opgelost. Er wordt in overleg met de ouders/verzorgers binnen de groep 
naar een structurele oplossing gezocht. 

 De leerling wordt ingebracht in de consultatieve leerlingbespreking. 
 
Stap 5: Inschakelen van externe hulp 
Wanneer het niet lukt om binnen school tot een adequate oplossing van de hulpvraag te komen, neemt 
de IB’er contact op met de Adviseur Passend Onderwijs. Samen bepalen zij welke vervolgstappen 
kunnen / moeten worden genomen en welke externe deskundigen eventueel worden ingeschakeld. 
 
Consultatieve leerlingbegeleiding 
Leerlingen die ondanks alle aandacht en begeleiding een bron van zorg blijven, worden besproken in 
de consultatieve leerlingbespreking. Dit overleg vindt in eerste instantie plaats tussen de intern 
begeleider en de Adviseur Passend Onderwijs. Afhankelijk van het verloop van de bespreking wordt 
één van de volgende stappen genomen: 

 De Adviseur Passend Onderwijs geeft vanuit zijn/haar expertise tips adviezen voor de 
leerkracht. 

 Er wordt tijdelijk extra ondersteuning (onderwijsarrangement) aangevraagd bij het 
bovenschools managementteam. Vaak wordt deze ondersteuning uitgevoerd door een 
onderwijsassistent.  

 Er wordt een beroep gedaan op de expertise van één van de andere deskundigen die binnen 
het bestuur en/of samenwerkingsverband werkzaam zijn (bijv. gedragsdeskundige). 

 Er wordt besloten een extern uitgebreid psychologisch of pedagogisch-didactisch onderzoek 
aan te vragen. 
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Onderzoek door een externe deskundige 
Als uitgebreid psychologisch of pedagogisch-didactisch onderzoek noodzakelijk blijkt, kan worden 
besloten tot het verwijzen via de huisarts, de schoolarts, of het inschakelen van een extern deskundige. 
In het meest voorkomende geval is dit een orthopedagoog van Timpaan. Ten behoeve van dit 
onderzoek wordt een onderwijskundig rapport ingevuld.  
Bij een vermoeden van ernstige dyslexie (E-niveau op drie reguliere meetmomenten op de 
gecombineerde DMT-toets, óf drie keer een D-niveau op de gecombineerde DMT-toets in combinatie 
met drie keer een E-niveau op de Cito toets spelling) kunnen de ouders een aanvraag doen voor 
vergoede dyslexiezorg. Deze aanvraag gaat uiteraard in samenwerking met school. 
Bij opvoedkundige problemen bestaat de mogelijkheid advies te vragen bij de jeugdverpleegkundige 
en/of de schoolarts. De jeugdverpleegkundige en/of schoolarts hebben een maandelijks spreekuur op 
school.  
 
Stap 6: Eigen leerlijn/jaarplan: Ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
In principe krijgt elke leerling alle leerstof t/m het niveau van groep 8 aangeboden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de differentiatie die de gehanteerde methodes bieden. Soms is er echter sprake 
van structurele leer en/of ontwikkelingsproblemen waardoor leerlingen een ontwikkelingstempo 
hebben dat sterk afwijkt van het gemiddelde van de groep. In dit geval wordt er door de IB-er en de 
leerkracht in overleg met ouders/verzorgers en de adviseur Passend Onderwijs een 
ontwikkelingsperspectief met een eigen leerlijn opgesteld. 
 
Stap 7: Aanmelding bij het speciaal (basis)onderwijs  
Wij verwijzen sporadisch naar het SBO. Het kan echter voorkomen dat de noodzakelijke zorg voor een 
kind de mogelijkheden van de school te boven gaat. Als een school niet (meer) aan de 
ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, dan wordt er samen met de adviseur passend 
onderwijs eerst binnen het eigen schoolbestuur met de school gezocht naar andere mogelijkheden 
voor ondersteuning. Ook kan hierbij gebruik gemaakt worden van externe deskundigen. 
Mocht dit alles onvoldoende resultaat opleveren dan wordt binnen het samenwerkingsverband naar 
een beter passende plek gezocht. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school in het 
speciaal (basis) onderwijs. 
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs wordt gebruik gemaakt van de Handelingsgerichte 
Indicerings Trajectwijzer (HIT). Dit is een instrument dat zorg draagt voor eenduidige criteria in de 
route op weg naar vaststelling van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door de Commissie van Advies 
(CvA) voor een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
 
Heeft u vragen over het leerlingdossier of over de overleggen in de school, neemt u dan contact op 
met onze intern begeleidster Auktje Grootjans. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag op school 
aanwezig. De intern begeleider is op schoolniveau verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering 
van de leerlingenondersteuning. Uitgebreidere informatie over dit onderwerp vindt u ook terug in de 
Algemene Schoolgids Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. (www.opoborger-odoorn.nl) 
 

4.2 Het ondersteuningsprofiel van OBS De Meander 
Met het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning 
wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op 
onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het 
profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel 
door ons schoolbestuur vastgesteld. Het SOP is te vinden op de website.  

 
  

http://www.opoborger-odoorn.nl/
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4.3  Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Het doel van de Wet is dat voor 
alle kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt 
gerealiseerd. Uitgangspunten van passend onderwijs zijn: 

 Reguliere en speciale (basis-)scholen werken samen op het gebied van ondersteuning aan 
leerlingen. Het gaat hierbij om een regionaal gebied in een samenwerkingsverband, waarin 
zowel reguliere als speciale basisscholen zijn vertegenwoordigd; dit om voor elk kind de 
passende onderwijsondersteuning te kunnen bieden. 

 Elk schoolbestuur heeft zorgplicht. Dit betekent dat het schoolbestuur van de school waar het 
kind wordt aangemeld, voor een passende plek voor het kind dient te zorgen als er sprake is 
van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Met andere woorden: Wanneer de 
onderwijs-ondersteuning niet op de desbetreffende school kan worden geboden, zoekt de 
school in overleg met de ouders een andere passende plek. 

 Scholen en sociale teams werken samen aan de integrale ondersteuning van leerlingen zowel 
vanuit onderwijs als vanuit zorg. 
 

Samenwerkingsverband 22-02 PO 
Ons schoolbestuur maakt deel uit van het Samenwerkingsverband/SWV 22-02. De besturen die deel 
uit maken van het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld wat elke school moet kunnen bieden. In 
deze zogenaamde basisondersteuning is beschreven wat van elke school verwacht mag worden op 
het gebied van het onderwijs en de onderwijsondersteuning. 
Op schoolniveau heeft iedere school het specifieke ondersteuningsbeleid vastgelegd in een 
Schoolondersteuningsplan/SOP. In dit profiel heeft de school beschreven wat het aan basis-
ondersteuning en extra ondersteuning kan bieden. Het SOP is te vinden op de website van de diverse 
scholen. 
 
Route passend onderwijs 
Op onze school is een interne begeleider werkzaam. Zij werkt nauw samen met het team om de zorg 
en ondersteuning binnen de school te coördineren en op elkaar af te stemmen. 
Als een school binnen de basisondersteuning aantoonbaar niet aan de ondersteuningsbehoefte van 
een leerling kan voldoen, dan wordt binnen de bestuurlijke organisatie gezocht naar andere 
mogelijkheden voor ondersteuning, de zog. extra-zorg. Daarbij maakt het OPO Borger-Odoorn veelal 
gebruik van (tijdelijke) ondersteuningsarrangementen. Voordat een arrangement al dan niet wordt 
toegekend wordt een vaste procedure doorlopen. 
Voor leerlingen die vanwege bepaalde leer- en/of gedragsproblemen, ondanks een aangepast aanbod, 
moeite blijven houden met het volgen van het onderwijsaanbod kan de expertise van externe 
deskundigen worden ingeschakeld. Dit kan de jeugdverpleegkundige en/of de contactpersoon van het 
sociale team zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de ouders. 
Mocht dit alles onvoldoende resultaat opleveren dan wordt binnen het samenwerkingsverband samen 
met de ouders naar een passender plek gezocht. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een 
school in het speciaal (basis) onderwijs. 
Als ouders van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte hun kind willen aanmelden op een 
andere basisschool, heeft de betreffende school 6 weken (+ ev. verlenging van 4 weken) de tijd om te 
onderzoeken of de school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Zo 
lang deze onderzoeksperiode loopt blijft de desbetreffende leerling ingeschreven staan op de school 
van herkomst en wordt dus (nog) niet op de “nieuwe” school ingeschreven. 
 
Speciaal (basis)onderwijs 
Voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs vraagt de school bij het samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring aan. Deze aanvraag wordt in overleg met ouders gedaan en dient te 
worden onderbouwd door betrokken deskundigen 
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Meer informatie voor ouders 
Voor ouders is de school de belangrijkste informatiebron als het gaat om ondersteuning voor het kind 
binnen passend onderwijs. Daarnaast is informatie te vinden op diverse websites zoals: 
www.passendonderwijs.nl www.2202.nl  en www.rijksoverheid.nl . 
 

4.4  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Scholen volgen de ontwikkeling van kinderen in de school uitgebreid en nauwgezet. In de volgende 
punten (4.5 t/m 4.13) staat beschreven hoe wij onze kinderen volgen. 

 
4.5 Het leerlingvolgsysteem 
Dagelijks wordt het werk van de kinderen bekeken en beoordeeld. In de onderbouw gebeurt dit vooral 
door middel van het observatieprogramma DORR, in de midden- en bovenbouw meer door middel van 
observaties en beoordelingen van het gemaakte werk en de methodegebonden toetsen.  
Vanaf  groep 1 worden diverse vaardigheden regelmatig geobserveerd. Vanaf groep 3 worden diverse 
vaardigheden getoetst. De leerkracht verzamelt en bewaart de observatie-en toetsresultaten. Ook 
worden de leerlingen wat betreft spelling, technisch- en begrijpend lezen en rekenen per half jaar 
getoetst d.m.v. Cito-LVS-toetsen. Hierbij horen objectieve beoordelingen, die landelijk genormeerd 
zijn. Van genoemde vakken kan dus beoordeeld worden hoe een leerling staat ten opzichte van deze 
norm. De resultaten van de Cito-toetsen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. In april 
maken de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets. De gegevens hiervan worden mede gebruikt voor 
een advies wat betreft de beste vorm van vervolgonderwijs.  
De groepsleerkracht registreert en analyseert de observaties en de resultaten van methodegebonden 
toetsen e.d. in het administratiesysteem Parnassys. Naast de cognitieve (kennis)ontwikkeling letten 
we scherp op de emotionele- en gedragsontwikkeling en werkhouding van het kind. 
 

4.6 Oudergesprekken en rapporten 
In de eerste weken nodigen we de leerlingen met hun ouders uit voor een startgesprek. Dit gesprek 
dient als een kennismaking en tijdens dit gesprek zal ook aan de orde komen wat de leerling nodig 
heeft. Daarnaast zijn er nog 2 vaste momenten per jaar (februari en juni) waarop de leerlingen en 
ouders de gelegenheid hebben om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van de leerling. Deze 
gesprekken zijn allemaal op aanvraag van de ouders en soms op aanvraag van de leerkracht. Daarnaast 
zijn de leerlingen en hun ouders natuurlijk altijd welkom om na schooltijd een afspraak met de 
leerkracht te maken. De groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport,  groep 1 en 2 één 
keer. De rapporten gaan vanaf eind groep 1 voor het eerst mee.  
Op verzoek van de groepsleerkracht, de intern begeleider of de ouders kan extra onderzoek worden 
gedaan. Meestal gebeurt dit als zich een probleem voordoet in het ontwikkelingsverloop van de 
leerling. Verslagen van dit soort onderzoeken worden in een digitaal leerlingdossier bijgehouden en 
worden natuurlijk met de ouders besproken. Dit dossier is alleen bestemd voor intern gebruik. 
Wanneer er door een externe instantie om test- of toetsgegevens wordt gevraagd, zullen deze alleen 
worden gegeven na goedkeuring door de ouders. 
 

4.7 Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen 
De toetsresultaten van de groepen worden 3x per jaar besproken tijdens een groepsbespreking. Bij de 
groepsbespreking zijn de leerkracht(en), de teamleider en de intern begeleider aanwezig. De 
toetsgegevens van de groep worden geanalyseerd. Deze analyse kan leiden tot een vervolgonderzoek, 
tot extra maatregelen wat betreft begeleiding of tot nader overleg met deskundigen. Tijdens deze 
groepsbesprekingen wordt ook ingezoomd op individuele leerlingen. Daarbij wordt ook gekeken of er 
extra maatregelen, zoals een vervolgonderzoek of overleg met deskundigen, nodig zijn. 

 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.2202.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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4.8 Rekening houden met verschillen 
Leerlingen kunnen behoefte hebben aan extra instructie, begeleiding bij het oefenen met de leerstof, 
meer tijd om te oefenen of minder oefenstof. Andere leerlingen hebben meer uitdaging nodig dan de 
gemiddelde leerstof biedt. Zij krijgen verrijkings- of verdiepingsstof aangeboden. 
 

4.9 Verlengen of versnellen 
Verlengen of versnellen doe je niet zomaar. We willen er iets mee bereiken. Als we hierover willen 
beslissen moet dit een gedegen besluit zijn dat we met de ouders delen. De beslissing is gebaseerd op 
de resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodegebonden 
toetsen en de resultaten uit het volgsysteem Sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN!).  
 

4.10 De sociaal-emotionele ontwikkeling 
Op De Meander gebruiken we het volgsysteem “Zien”. (groep 3 t/m 8). Hiermee volgen we onze 
kinderen in hun sociale ontwikkeling. Door gebruik te maken van deze methode kunnen we vroegtijdig 
op individueel en op groepsniveau sociale problemen bijsturen. Om ook op structurele wijze aandacht 
te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt in alle groepen met het 
programma Kinderen en hun Sociale Talenten gewerkt. Daarnaast starten we elk schooljaar in groep 1 
t/m 8 met de Gouden Weken waarin samen met de kinderen concrete afspraken worden gemaakt (zie 
3.4). 
 

4.11 Ondersteuning van het jonge kind  
Voorschoolse opvang, en in het verlengde daarvan de vroegschoolse opvang, vervult een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. VVE is hier een onderdeel van. Het doel is om peuters, evt. 
met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen 
dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. We willen de samenwerking met onze 
voorschoolpartners benutten om op termijn te komen tot een doorlopende ontwikkellijn voor peuters 
(voorschool) en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs (vroegschool). De beleidslijn is beschreven 
in het OPO-beleidsplan “Voor- en Vroegschoolse educatie”. 
In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd aan de hand van het observatie-
systeem DORR. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende 
activiteiten en in een grote variatie aan situaties. Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling goed in de gaten gehouden aan de hand van observaties. Bij dit alles 
blijft het accent liggen op het speelse karakter van de kleutergroepen. 
 

4.12 Groepsplannen 

Iedere groepsleerkracht ontwikkelt twee keer per jaar groepsplannen waarin de groep is ingedeeld in 
verschillende niveaus. Groepsplannen worden geformuleerd voor de vakgebieden rekenen, technisch 
lezen, begrijpend lezen en spelling. De groepsplannen worden geëvalueerd. Bij de tussenevaluatie 
wordt het plan waar nodig bijgesteld en bij de eindevaluatie wordt geëvalueerd in hoeverre de 
gestelde doelen gehaald zijn. 
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4.13 De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
Eind groep 7 wordt al door de leerkracht met de ouders een eerste advies besproken. In 
oktober/november kan dit door de leerkrachten van groep 8 nog bijgesteld worden. Dit advies geeft 
aan de hand van de in het verleden behaalde resultaten een eerste indicatie voor het vervolgonderwijs. 
Het helpt kinderen en ouders gericht op zoek te gaan naar een school voor vervolgonderwijs. Na het 
bekend worden van de resultaten van de laatste citotoets (M8) in februari worden er gesprekken 
gevoerd met ouders en schoolverlaters om de definitieve keuze voor het vervolgonderwijs vast te 
stellen. In april wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Dit is wettelijk bepaald. Aan de hand van de IEP-
toets kan het advies alleen naar boven toe bijgesteld worden, mocht de leerkracht hiermee akkoord 
gaan. 
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5 Medezeggenschap, ouderparticipatie, informatie voor ouders 

5.1 De medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen 
(WMS). Al onze scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel ouders als 
leerkrachten zijn vertegenwoordigd. Bovendien is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR), waarin elke school met een personele- of een oudervertegenwoordiger zitting heeft. De 
bevoegdheden van de (G)MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en in de regeling 
medezeggenschap, die het bevoegd gezag in 2018 zowel voor de GMR als de MR opnieuw heeft 
vastgesteld. 
De GMR wordt voorgezeten door een technisch voorzitter, die voor deze taak is gefaciliteerd. De GMR 
treedt in de plaats van de MR-en in alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor 
alle scholen of voor een meerderheid van de scholen. In de regeling medezeggenschap is opgenomen 
over welke onderwerpen de (G)MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. 
 

Obs De Meander Montessorischool Borger 

Ouders: 
Karlien Robroch (voorzitster) 0644174010 
Erwin Smit  
Angelique Lubbinge 

Ouders: 
Fleur Heemskerk 
Laura Hoving 
Dick van Hoorn 

Leerkrachten: 
Jessica Fidom  
Kim Venema 
Renee Hilgen 

Leerkrachten: 
Saskia Potze 
Annemiek Popma 
 

*secretaris bij toerbeurt 
 

5.2 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de overkoepelende medezeggenschapsraad 
van alle openbare scholen in de gemeente Borger-Odoorn. De GMR heeft dezelfde taken en rechten 
als de MR, maar het gaat in de GMR om het beleid voor alle scholen en niet om het beleid van een 
individuele school. De gesprekspartner voor de GMR is de directeur-bestuurder van het Openbaar 
Primair Onderwijs in Borger-Odoorn. In de GMR zitten, net zoals in de MR, ouders en leerkrachten in 
gelijke aantallen. De leden van de GMR hoeven sinds de nieuwe Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) geen lid meer te zijn van de MR. Voor onze school heeft een ouder, René Wennemers, en voor 
de Montessori, een leerkracht, Kirsten van Sister, zitting in de GMR. 
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5.3 De activiteitencommissie (AC) 
De activiteitencommissie (AC) heeft als doel de bloei van de school en de interesse van de ouders voor 
de school te bevorderen. Dit doet zij door samen met het team verschillende activiteiten op school te 
organiseren, onder andere de Koningsspelen, sinterklaas, kerst, het schoolfeest, etc. Ook worden de 
ouders via de website en nieuwsbrief door hen geïnformeerd. De activiteitencommissie bestaat uit 
een groep van ongeveer negen ouders. Zij vergadert ongeveer 5 à 6 keer per schooljaar. Onderstaand 
de gegevens van de huidige AC-leden: 
 

Mirjam Roosjen Voorzitster 0627228166 

Rena Lageman Secretaris 

Margreet Almoes Penningmeester 
penningmeester.ac.demeander@gmail.com  

Chantal Hingstman  

Anita Lamberts  

Grietje Stadman  

Patricia van der Valle  

Anja Woudstra  

Mireille Wesseling  

 

5.4 Zakelijke verantwoording van de AC en MR 
De AC en de MR informeren de ouders aan het begin van het schooljaar over het voorgaande jaar via 
hun jaarverslag. Ook blikken ze samen met de schoolleider vooruit op het komende jaar. De financiële 
stukken liggen dan ook ter inzage. In de begroting wordt een voorstel gedaan voor de hoogte van de 
nieuwe ouderbijdrage. De MR stelt dit wettelijk vast.  
 

5.5 De nieuwsbrief 
De Meander-nieuwsbrief verschijnt aan het eind van de maand. In de brief wordt informatie 
opgenomen over de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van school, organisatorische zaken en 
activiteiten die we organiseren. De nieuwsbrief wordt aan alle ouders gemaild en gepubliceerd op de 
website van school. Op verzoek wordt een papieren versie meegegeven aan het oudste kind binnen 
een gezin. Wanneer daar aanleiding toe is verschijnen er extra nieuwsbrieven. Op elke nieuwsbrief 
staat vermeld wanneer de volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt 
 

5.6 De website (www.obs-demeanderborger.nl), Facebook en Klasbord 
Behalve in de schoolgids en de nieuwsbrief vindt u op de website informatie over de school. Op de site 
staat informatie over het onderwijs aan De Meander. Ook staat er praktische informatie op. Daarnaast 
staan er met grote regelmaat foto’s die genomen zijn in de groep of tijdens activiteiten. Op Facebook 
wordt regelmatig in woord en beeld verslag gedaan van activiteiten met kinderen. Ook op Klasbord 
deelt de leerkracht foto’s met u. Dit is in een beschermde omgeving waar alleen de ouders van de 
groep in kunnen. Indien u liever geen foto’s van uw kind op de schoolsite of op Meander-
facebookpagina of Klasbord geplaatst ziet,  kunt u dit aangeven op het formulier dat u bij de inschrijving 
van uw kind heeft ingevuld. Mocht u hierin wat willen veranderen, dan kan u dat ten allen tijde 
aangeven. 
 

  

mailto:penningmeester.ac.demeander@gmail.com
http://www.obs-demeanderborger.nl/
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5.7 Algemene schoolgids OPO Borger-Odoorn 
Naast deze schoolgids van obs De Meander waarin de specifieke informatie van onze school is 
opgenomen, is er een algemene schoolgids Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. In deze 
algemene schoolgids wordt informatie vermeld die geldt voor alle scholen in de gemeente. Hierbij kunt 
u denken aan informatie aan gescheiden ouders, leerplicht, verzuim en verlof etc. Ook staat er 
specifieke informatie in over: 

- De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen met een 
leerlinggebonden budget; 

- De rechten en plichten van ouders en andere verzorgers, leerlingen en de schoolleiding; 
- Informatie over de klachtenregeling; 
- Het beleid ten aanzien van sponsoring; 
- Het regionaal expertisecentrum waarbij het bevoegd gezag is aangesloten (speciaal onderwijs) 

 Deze algemene schoolgids wordt ook geplaatst op de website van het Openbaar Primair Onderwijs 
Borger-Odoorn (www.opoborger-odoorn.nl). 
 

5.8 De informatiegids 
Als aanvulling op deze schoolgids verschijnt aan het begin van elk schooljaar de informatiegids voor 
ouders. In deze gids staat praktische informatie die betrekking heeft op het huidige schooljaar. 
 

5.9 Oudercontacten 
Belangstellende ouders hebben een gesprek met de schoolleider en krijgen een rondleiding door de 
school. Zo gauw kinderen aangemeld zijn, neemt juf Marjon of juf Angela (groep 1) contact op om een 
afspraak te maken over proefdraaien en de eerste schooldag. 
Reguliere contacten tussen ouders en school: 

 Aan het begin van het schooljaar worden leerlingen en hun ouders op school uitgenodigd voor 
een startgesprek. 

 Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond met bezoek aan de 
verschillende groepen . 

 Er zijn ook 2 vaste momenten per jaar (februari en juni) waarop de leerlingen en hun ouders 
de gelegenheid hebben om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van de leerling.. 

 Er zijn schoolkeuzegesprekken met de ouders en kind van groep 8. 

 Gezellig samenzijn tijdens de kerstviering. 

 Afscheid groep 8. 

 Schoolfeest. 

 Activiteiten die op school plaatsvinden. 

 
5.10 Rapporten 
Dit schooljaar gaan we over op een digitaal rapport. Dit rapport zal qua inhoud niet veel afwijken van 
het oude rapport. Qua lay-out ziet het er wel wat anders uit. Het rapport sluit aan bij ons onderwijs en 
de wijze waarop we met ouders samen aan onderwijs willen werken. Behalve toetsscores geeft de 
leerkracht in woorden informatie over de vorderingen van het kind. Het rapport heeft een portfolio 
functie gekregen: er is werk van kinderen in opgenomen. Het rapport verschijnt twee keer per jaar: in 
februari en juli. De weken voordat het rapport mee gaat, vinden de oudergesprekken plaats. In de 
activiteiten kalender staan de verschijningsdata vermeld. Kinderen krijgen voor het eerst een rapport 
wanneer ze van groep 1 overgaan naar groep 2. 

 
  

http://www.opoborger-odoorn.nl/


Schoolgids o.b.s. de Meander 2020 - 2021 
 

5.11 Klachtenregeling (vertrouwenspersoon/contactpersoon) 
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling, voor alle bij het onderwijs betrokkenen, in te 
stellen en uit te voeren. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, 
waarmee het belang van de betrokkenen en de scholen wordt gediend. 
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen 
ouders, leerlingen, leerkrachten en de directie van de school op juiste wijze kunnen worden 
afgehandeld. U kunt desgewenst ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de school, Kim Venema 
(leerkracht groep 8). 
Als naar uw mening de afhandeling van de klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid is geregeld, 
kunt u een klacht indienen bij: 
● het bevoegd gezag: directeur-bestuurder OPO Borger-Odoorn; de Baander 2; 9531MC Borger óf 
● de landelijke Klachtencommissie. 
Werkwijze bevoegd gezag: Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directeur-bestuurder. 
Na het indienen van een klacht, ontvangt u binnen 5 dagen een bericht van ontvangst. Het klachtrecht 
heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs aan onze 
scholen. Dikwijls kunnen klachten snel en doeltreffend worden verholpen en/of bruikbare suggesties 
worden opgevolgd. 
Daarnaast heeft de Stichting OPO Borger-Odoorn een externe vertrouwenspersoon benoemd. Deze 
treedt op als aanspreekpunt en probeert zo mogelijk de klacht via bemiddeling op te lossen of u verder 
van advies te voorzien. 
De onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd door het bevoegd gezag voor alle openbare scholen: 
● Mevrouw I.Folkers, T: 06-52602526 
De werkwijze van de geschillencommissie is beschreven op: www.onderwijsgeschillen.nl 
● Landelijke Klachtencommissie 
(Onderwijsgeschillen), Postbus 85191; 3508 AD; Utrecht 
Tel. 030 - 280 95 90 

 
5.12 Schoolverzekering 
OPO Borger-Odoorn heeft een verzekering afgesloten voor leerlingen, onderwijspersoneel en 
medewerkers. Dus ook voor ouders die in opdracht van de school activiteiten t.b.v. de school 
verrichten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstanden: 
● Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens 
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 
verplicht tot schadevergoeding wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor 
de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er 
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. 
Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 
● Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
Voorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een bijv. een chromebook dan moeten de ouders deze 
schade vergoeden. Ouders kunnen dan dit opgeven bij hun eigen WA-verzekering of eventueel zelf 
betalen. 
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5.13 De vrijwillige ouderbijdrage 
De onkosten van de sportdag, het schoolreisje, excursies, toneelvoorstellingen, activiteiten zoals kerst, 
Sinterklaas etc. zijn zomaar een paar voorbeelden van onkosten waar de school jaarlijks mee te maken 
krijgt. Daarom vraagt de AC ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage, om deze activiteiten te 
kunnen bekostigen.  
Voor alle duidelijkheid: de vrijwillige ouderbijdrage staat los van het geven van onderwijs aan uw 
kind(eren). Het betalen van de ouderbijdrage gebeurt op vrijwillige basis. De reden hiervoor is dat het 
onderwijs voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat extra heffingen daarvoor geen belemmering 
vormen. Het is daarbij belangrijk te weten dat ouders die de bijdrage niet betalen een beroep kunnen 
doen op de activiteiten die we van het geld betalen. 
 
Wijze van betalen:  
Het geld wordt in termijnen geïnd. U krijgt daarvoor een verzoek van onze  Stichting Derdengelden. U 
kunt betalen via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken.  
Via automatische incasso: Het geld wordt in oktober en maart geïncasseerd. 
Zelf overmaken: rekeningnummer NL75RABO0309217148, t.n.v. OBS De Meander / 
Activiteitencommissie, ovv de naam van uw kind. 
De bijdrage voor het komend schooljaar is als volgt door de Stichting Derdengelden vastgesteld. In het 
overzicht op de volgende pagina kunt u ook aflezen waar het geld voor wordt gebruikt. Voor ouders 
die moeite hebben met het betalen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de regeling van 
de gemeente via Mee doen Borger-Odoorn (https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html). 
 

   Schoolfonds Sinterklaas Schoolreis Afscheid 
Totaal ouder-
bijdrage  
per leerling 

Gr 1/2 32,50 10,00 20,00 
 

62,50 

Gr 3/4 32,50 10,00 25,00 
 

67,50 

Gr 5/6 32,50 
 

35,00 
 

67,50 

Gr 7 32,50 
 

70,00 
 

102,50 

Gr 8 32,50 
 

70,00 5,00 107,50 

 
  

https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html
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5.14 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het moeilijk zijn te bepalen welke positie de 
school moet innemen bij het verstrekken van informatie over een leerling. De wet biedt hierin echter 
een duidelijke richtlijn. De school is verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de 
ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. De school zal dus beide 
ouders van een leerling informeren mits de adresgegevens van beide ouders op school bekend zijn. De 
wet schrijft niet voor welke informatie aan ouders moet worden verstrekt. Het OPO Borger-Odoorn 
heeft gekozen voor de volgende informatie: 

 de nieuwsbrief; 

 de schoolgids; 

 uitnodigingen over ouderavonden en contactavonden; 

 informatie over school- en toets-resultaten; informatie over schoolreizen en rapporten; 

 adviezen vervolgonderwijs; 

 aanvragen voor pedagogisch en/of didactisch onderzoek; 

 verwijzingen SBO/SO. 
Alleen in geval van een gerechtelijke uitspraak kan de school van deze richtlijn afwijken. Als dit het 
geval is, moet aan de schooldirectie een schriftelijk bewijs van de gerechtelijke uitspraak overlegd 
worden. 

 
5.15 Omgaan met leerlingendossiers 
Alle scholen houden een digitale leerlingenadministratie bij, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
individuele leerlingendossiers. Hierin staan onder meer:   

 Notities van bespreking van uw kind door het team. 

 Notities van gesprekken met ouders/verzorgers. 

 Notities van speciale onderzoeken. 

 De toets- en rapportgegevens van uw kind . 

 Evt. plannen voor extra ondersteuning aan uw kind. 

 Observaties over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. 

 De werkhouding en taakaanpak van uw kind. 
 
Het leerlingendossier is strikt vertrouwelijk. U heeft als ouder het recht om dit op school in te zien, 
maar u moet hiervoor wel een afspraak maken met de schoolleider. Het kan zijn dat de school het 
leerlingendossier van uw kind aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan de schoolbegeleider. Dat is 
alleen mogelijk als u daarvoor toestemming verleent. Omdat het leerlingendossier strikt vertrouwelijk 
is heeft OPO Borger-Odoorn afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Deze afspraken zijn 
neergelegd in een protocol “Omgaan met leerlingendossiers”. Dit protocol is op de scholen aanwezig. 
Zowel leerkrachten als ouders dienen zich te houden aan dit protocol. 
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5.16 Protocollen 
Afspraken hoe om te gaan met verschillende situaties worden op school vastgelegd in documenten. 
Deze documenten kunt u inzien en/of opvragen bij de schoolleider.  
Op onze school zijn de volgende documenten aanwezig: 

 Veiligheidsplan, hieronder vallen de volgende protocollen: 
o Omgangsprotocol 
o Pestprotocol 
o Protocol medisch handelen 
o Protocol privacy 
o Protocol schorsing en verwijdering  

 Protocol doorstromen, verlengen en versnellen. 

 Verlofregeling buiten schoolvakanties. 

 Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders. 

 Beleidsplan agressie, geweld en seksuele intimidatie. 

 Protocol hoe te handelen bij huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel 
misbruik. 

 OPO Schoolgids. 

 Schoolplan. 
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6 Schoolregels 

6.1 Omgangsregels 
Overal, maar in het bijzonder op een (basis)school is het van belang dat ouders, kinderen en 
leerkrachten op een goede manier met elkaar omgaan. Wij zijn van mening dat iedereen er bij gebaat 
is dat er duidelijke omgangsafspraken liggen en dat helder is wat wel of niet kan. Het doel is om 
ongewenst gedrag te voorkomen en duidelijk te maken welk gedrag gewenst is binnen onze school. 
Onze omgangsregels zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 

 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. 

 Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken 

 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de 
gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 

 
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij: 

 Kritisch staan tegenover hun eigen functioneren; 

 Ouders in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen; 

 Indien gewenst of noodzakelijk een gesprek over een kind aanvragen; 

 Ouders positief benaderen en open staan voor “kritiek” en dit niet van een waardeoordeel 
voorzien; 

 Vanuit hun professionaliteit zoeken naar de beste argumenten om hun handelen ten opzichte 
van een leerling aan ouders te verduidelijken; 

 Na het aanhoren van goede argumenten van de ouders, voldoende flexibel te zijn om zo nodig 
het eigen handelen aan te passen; 

 Weten waar grenzen van fatsoen en redelijkheid liggen; 

 Op geen enkele wijze discriminatie toepassen of dat tolereren van anderen; 

 Zorgvuldig omgaan met achtergrondgegevens van iedere leerling en deze informatie niet 
zonder toestemming van ouders doorgeven aan derden. 

 
Van ouders wordt verwacht dat zij: 

 Zich op de hoogte stellen van de schoolregels en zich aan deze regels houden; 

 Leerkrachten in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen; 

 Respect tonen naar/voor leerkrachten, leerlingen en andere ouders; 

 Weten waar de grenzen van goed fatsoen en redelijkheid liggen; 

 Leerkrachten positief benaderen en zelf ook open staan voor kritiek; 

 Zich niet op discriminerende wijze uitlaten over leraren, leerlingen en ouders; 

 Na het aanhoren van goede argumenten van de leerkracht voldoende flexibel zijn om zo nodig 
het eigen handelen aan te passen; 

 Pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag direct melden bij de groepsleerkracht 
 
Van leerlingen wordt verwacht dat zij: 

 De school- en omgangsregels kennen en deze naleven; 

 Respect tonen naar volwassenen en naar hun medeleerlingen; 

 Geen discriminerende opmerkingen plaatsen of ruw taalgebruik t.a.v. medeleerlingen en/of 
volwassenen gebruiken; 

 Meningsverschillen met leerkrachten, ouders of medeleerlingen op een correcte manier 
oplossen, zonder uitingen van agressie zoals schoppen, schelden, slaan etc. 
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6.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
In 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. Om leerkrachten 
over deze complexe problematiek te informeren zijn alle teams voorgelicht over mogelijke signalen 
die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Inmiddels is bij wet geregeld dat 
organisaties die werken met kinderen verplicht zijn te melden wanneer er sprake is van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
Per 1 januari 2019 is de meldcode enigszins veranderd. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, 
maar het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van 
acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een 
afwegingskader in de meldcode. De te nemen stappen zijn vastgelegd in de OPO Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. En is te vinden op de website van OPO Borger-Odoorn. 
 

6.3 Adreswijziging 
Mochten uw gegevens wijzigen, bijv. uw adres, e-mail, telefoonnummer, een noodnummer etc., dan 
ontvangen wij deze graag zo spoedig mogelijk van u. 

6.4 Leerplicht, verzuim en verlof 
In de leerplichtwet staan de spelregels rondom de leerplicht. In de wet wordt ervan uitgegaan dat 
ouders: 

 hun kind inschrijven op een school; 

 ervoor zorgen dat hun kind de school bezoekt voor het volgen van onderwijs. 
Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag zijn ouders verplicht hun kind volledig 
dagonderwijs te laten volgen. 
De scholen en de leerplichtambtenaar van de gemeente Borger-Odoorn zien erop toe dat alle 
leerplichtigen ook echt aan het onderwijs deelnemen. 
 
Verzuim en registratie 
Elke dag registreren we de aanwezigheid van leerlingen in het ParnasSys registratiesysteem. Bij niet 
aanwezig kunnen zijn van een kind dienen ouders voor schooltijd, met opgaaf van reden, dit te melden 
aan de school. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt diezelfde 
ochtend/middag contact opgenomen met de ouders. 
Bij regelmatig verzuim wordt door de school contact opgenomen met de ouders. Bij regelmatig 
verzuim zonder reden schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze stelt een onderzoek in en 
zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. 
 
Geoorloofd verzuim 
• Ziekte: Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U dient dit wel meteen aan de school te melden. 
Wanneer u uw kind vaak ziek meldt, kan de school aan de schoolarts of leerplichtambtenaar vragen 
een onderzoek in te stellen. 
• Godsdienst of levensovertuiging: Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien vanuit uw 
godsdienst of levensovertuiging (bijv. voor communie of het Suikerfeest) dan kan hiervoor verlof 
worden verleend. U dient dit minstens twee dagen van tevoren aan de schoolleider te melden.  
• Huwelijk of uitvaart: voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de schoolleider vooraf 
toestemming geven. 
• Vier- en vijfjarigen: Tot het moment dat uw kind zes jaar wordt, mag u uw kind vijf uur per week 
thuishouden. U moet dit uiteraard wel aan de schoolleider melden. Als u uw kind meer uren per week 
wilt thuis houden, dan heeft u speciale toestemming van de schoolleiding nodig. Dat is mogelijk voor 
nog eens maximaal vijf uur (per week). 
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Ongeoorloofd verzuim  
Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de 
voorwaarden? Dan zijn de ouders strafbaar. Of de leerling is strafbaar als hij 12 jaar, of ouder, is. Als 
een leerling te vaak afwezig is, is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Die zoekt 
vervolgens uit waarom een leerling niet op school is verschenen. Scholen en instellingen zijn verplicht 
het ongeoorloofde verzuim te melden bij leerplicht via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling totaal 16 uren lestijd in 4 
opeenvolgende lesweken afwezig was. Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal 
opmaken.  
 
Vrij buiten de schoolvakanties  
Soms kunt u als ouder door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin 
op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met 
piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor 
verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. U vraagt toestemming bij de schoolleider. Dit 
moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De schoolleider kan u om verklaring vragen 
waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u 
wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfs economische risico’s. Doordat u 
bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een 
dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen. De schoolleider beslist of uw kind extra vrij krijgt van 
school. De schoolleider mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen 
extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar. Uw kind 
kan alleen vrij krijgen als: 
• u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;  
• het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;  
• het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;  
• u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een 
schoolvakantie.  
 
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. U kunt ook in geval van bijzondere 
omstandigheden bijvoorbeeld bij een belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of 
huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming 
voor geeft. Voor bijzondere omstandigheden kan de schoolleider u toestemming geven als u voor 
maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 
 

6.5 Toelating 4-jarigen 
Op de dag dat een kind 4 wordt mag het naar school. Om kinderen eerst te laten wennen aan de 
nieuwe school en de nieuwe groep, mogen kinderen wanneer ze 3 jaar en 10 maanden oud zijn 
maximaal 10 dagdelen in de groep meedraaien. Na een intakegesprek met de schoolleider neemt de 
leerkracht bij wie het kind in de groep komt tijdig contact op met de ouder. Zij zal met de ouder 
afspraken maken over de data van proefdraaien in de groep. Wordt uw kind in de zomervakantie 4 
jaar, dan hebben we vaak voor de zomervakantie één meeloopmiddag. 
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6.6 Kennismaking met de school voor belangstellende (nieuwe) ouders 
U wilt graag een goede basisschool voor uw kind, want uw kind brengt een groot gedeelte van zijn/haar 
jeugd door op school. Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, nodigen wij u van harte uit  voor 
een kennismaking. U kunt hiervoor contact opnemen met de schoolleider. Tijdens de kennismaking 
krijgt u de nodige informatie en wordt u rondgeleid door de school. Wij laten u graag zijn hoe wij 
onderwijs vormgeven. U mag proeven aan de sfeer in de school en de groepen. Immers, het gevoel dat 
u heeft bij een school is van groot belang. Na afloop van het kennismakingsgesprek krijgt u de 
schoolgids, de activiteitenkalender, de informatiegids en een inschrijfformulier mee. Heeft  u uw keuze 
gemaakt, dan kunt u het inschrijfformulier invullen en retourneren. Er wordt daarna contact met u 
opgenomen door de toekomstige leerkracht van uw kind. 

 
6.7 Schorsen en verwijdering 
Een basisschool mag een leerling in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen en de toegang tot de 
school ontzeggen. In grote lijnen zijn er vier gronden voor verwijdering van een leerling: 

 De school kan niet (langer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

 Verwijdering op basis van ernstig wangedrag van de leerling. 

 Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot 
verwijdering over te gaan. 

 Verwijdering vanwege gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school. 
Er zijn drie vormen van te nemen maatregelen: time-out, schorsing en verwijdering. 
 
De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag (directeur-bestuurder). Het 
bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om 
een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Het bevoegd gezag moet, in 
samenspraak met de ouder(s), in alle gevallen op zoek naar een nieuwe school. Het volledige Protocol 
Schorsing en Verwijdering (versie juni 2018) is te vinden op de website van het OPO Borger-Odoorn: 
www.borger-odoorn.nl 
 

6.8 Ontruimingsplan 
De school beschikt over een ontruimingsplan. Met de kinderen wordt het ontruimen van het gebouw 
regelmatig geoefend. In school zijn BHV’ers opgeleid. Voor onze school zijn dat Auktje Grootjans, 
Linette Wiekema, Marije Buiter, Dennis Brouwer en Roelien Hoogeveen. 

6.9 Fysieke en Sociale veiligheid 
De Meander beschikt over een veiligheidsplan en een veiligheidscoördinator (Roelien Hoogeveen). We 
hebben gekeken naar aspecten die onder fysieke- en sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. 
We vinden het erg belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een 
basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te 
ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle 
bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus voor het team, 
onderwijsondersteunend personeel en ouders/verzorgers. 
In het Veiligheidsprotocol hebben wij de werkwijze(n) en maatregelen die wij op schoolniveau inzetten 
om een veilige schoolorganisatie beschreven. In dit protocol is een scheiding aangebracht tussen 
fysieke en sociale veiligheid. Het protocol ligt ter inzage in de school. 
 

  

http://www.borger-odoorn.nl/
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6.10 Privacy 
Op school vinden wij belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze 
medewerkers wordt gerespecteerd. Wij willen dat er zorgvuldig mee om wordt gegaan met de 
persoonsgegevens die wij als school verwerken. Hoe wij op school omgaan met de persoonsgegevens 
en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, wat voor afspraken wij 
maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van Stichting OPO 
Borger-Odoorn . Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de (G)MR vastgesteld. 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
leerlingen en voor de organisatie hiervan. In het privacyreglement kunt u lezen wat de doelen zijn voor 
de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij het 
inschrijven van een leerling). Daarnaast registreren leraren gegevens over leerlingen, zoals toets- en 
observatiegegevens . Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor 
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
 
Op onze scholen wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van diverse digitale lesmaterialen. Hiervoor 
is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren 
als die inlogt. OPO Borger-Odoorn heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die aangeleverd worden en deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. In 
deze verwerkersovereenkomsten geeft de betreffende partij aan welke persoonsgegevens worden 
opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd. De leverancier mag de leerling-
gegevens alleen gebruiken als daar toestemming voor is gegeven, zodat misbruik van die informatie 
door de leverancier wordt voorkomen. 
 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de 
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. 
Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 
 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school 
of in de nieuwsbrief, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft 
gegeven, wordt er vanzelfsprekend zorgvuldig met de foto’s en opnames omgegaan. Voor vragen over 
het gebruik van foto’s en video’s op de desbetreffende scholen kunt u terecht bij schoolleiders van 
onze scholen. 
Ouders hebben het recht om gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Uitgebreide 
informatie over uw rechten en hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen, kunt u vinden op de 
website van het OPO Borger-Odoorn. 
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7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school  

7.1 Schoolplan 2019-2023 
Voor de jaren 2019-2023 is een beleidsplan vastgesteld, het wettelijk verplichte schoolplan. Hierin 
wordt uitvoerig beschreven wat de ontwikkelingen van de school zijn. Hierin staat de visie en de missie 
van de school. Ook te zien in het begin van de schoolgids. In het schoolplan zetten we ook uiteen waar 
we de komende vier jaar aan willen werken. Dat zijn de volgende punten (kort benoemd):  

 Eigenaarschap van de leerling vergroten 

 Digitale geletterdheid 

 Close reading 

 Werken met de leerlijnen van rekenen 

 Profilering van de school 

 Ouderbetrokkenheid vergroten 

 Thematisch werken 

 Doorgaande leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Samenwerking met de voorschoolse voorzieningen 
 

7.2 Gerealiseerde doelen in schooljaar 2019-2020 

 Digitale geletterdheid:  
o In de groepen 5 t/m 8 hadden alle leerlingen al een Chromebook tot hun beschikking. 

In groep 1 en 2 hebben ze één Chromebook per groep en in groep 3 en 4, 5 à 6 
Chromebooks per groep. 

o Experimenteren met de leerlijnen in de diverse groepen. (lessen gegeven). 

 Close reading:  
o Samen met elkaar maandelijks lessen gemaakt voor begrijpend lezen aan de hand van 

close reading. 

 Werken met de leerlijnen van rekenen;  
o Tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen vanuit het 

handelingsmodel; 

 Profilering van de school:  
o Met team, ouders en stakeholders hebben we gekeken naar de eigenschappen van 

ons onderwijs. En hoe dit te beschrijven is aan de hand van 5 à 6 woorden. Hieruit is 
het volgende gekomen: 

 Samenwerken 
 Eigenaarschap 
 Betrokkenheid 
 Wereldburger 
 Open houding 

Deze 5 woorden hebben alle 5 te maken met de ontwikkeling van het kind. 
o Meer aandacht voor de informatiekanalen (week in week uit, social media, pers, 

website) 

 Ouderbetrokkenheid vergroten:  
o Meer aandacht voor de driehoek ouder, kind, school. Inzetten op de relatie.  

 Thematisch werken:  
o Afgelopen jaar gestart met de nieuwe methode Blink. Oriënteren op de methode en 

de onderzoekslessen. 

 Samenwerking met de voorschoolse voorzieningen;  
o Afstemmen van thema’s en intensiveren van de samenwerking. 
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7.3 Schooljaarplan 2020 – 2021 
Hierin staan de ontwikkelplannen voor het schooljaar uitgewerkt. Voor onze school geldt dat we ons 
richten op de volgende onderwerpen: 

 Digitale geletterdheid: Zorgen voor een doorgaande leerlijn, waarin uiteindelijk wordt 
beschreven wat er in welke groep aan bod komt op het gebied van digitale leermiddelen. Het 
uiteindelijke doel is dat digitale geletterdheid geïntegreerd is, zodat de leerlingen met gemak 
de digitale wereld aan kunnen. 

 Profilering van de school: Hoe kunnen we onze school goed profileren in de 
dorpsgemeenschap? Hoe pakken we dit aan? Het uiteindelijk doel is dat de ouders en de 
omgeving weten waar wij als school voor staan en wat we willen uitstralen.  

 Ouderbetrokkenheid vergroten: Hoe kunnen we de driehoek, kind, ouder, leerkracht 
optimaliseren, zodat de leerling hier optimaal van profiteert? 

 Technisch lezen: Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze opbrengsten op het gebied van 
technisch lezen vergroot kunnen worden? Hoe kunnen we de leesmotivatie van kinderen 
vergroten? 

 


