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Fijn dat u deze schoolgids leest om meer te weten te komen over CBS Anne de Vries. De basisschooltijd 
vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Daarbij is een 
goede communicatie tussen ouders en school onmisbaar.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Met deze schoolgids willen wij u een goed beeld geven van onze school. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. Natuurlijk valt niet alles te beschrijven, daarvan zijn we ons 
bewust. Daarom nodigen wij u ook uit om, wanneer er onduidelijkheden zijn, contact op te nemen met 
de school. We zijn graag bereid u de informatie te verstrekken die u wenst en we laten u met alle plezier 
de school zien. We staan u graag te woord.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de personeels- en oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR).

Graag tot ziens!

Hartelijke groet,
namens het team van de CBS Anne de Vries,

Lieneke Slim
directeur

1 september 2020

Voorwoord
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Contactgegevens

Christelijke Basisschool Anne de Vries
Margrietlaan 3
9503KA Stadskanaal

 0599652867
 http://www.cbsannedevries.nl
 directie.cbsannedevries@sgperspectief.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Lieneke Slim directie.cbsannedevries@sgperspectief.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

101

2019-2020

Schoolbestuur

Scholengroep Perspectief
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 1.953
 http://www.scholengroepperspectief.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Onderwijs op Maat

Persoonlijke groeiChristelijk Onderwijs

Betrokkenheid KiVa & Rots en water

Missie en visie

Missie
Onze missie luidt: 'Samen werken aan een goede basis voor de toekomst'. 
Onze slogan is: 'CBS Anne de Vries: méér dan onderwijs!' 

Visie
Onze school is een christelijke school. Dit houdt in dat ons onderwijs aan de kinderen mede bepaald 
wordt door de christelijke levensbeschouwing. We vertellen uit de bijbel en we bidden iedere dag. We 
willen een open school zijn, met een veilig klimaat, waarin elk kind zich prettig voelt. We trachten een 
goed evenwicht te vinden in een voortdurend proces van verandering waarin het onderwijs zich 
bevindt. Betrokkenheid is een criterium voor goed onderwijs. Bij betrokkenheid denken we aan:

- de houding van de kinderen ten aanzien van hun werk en respect voor elkaar; 
- de betrokkenheid van leerkrachten bij hun werk en de leerlingen; 
- de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind(eren) en de school. 

De school wil de leerlingen helpen een eigen plaats in de hedendaagse maatschappij in te nemen. Het is 
ons doel om alles uit de kinderen te halen wat mogelijk is. We besteden extra aandacht aan rekenen, 
begrijpend en technisch lezen en taal. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind; we zien elk kind! Belangrijk in onze school is samenwerken, luisteren naar 
elkaar en respectvol met elkaar omgaan.

Algemeen
De school is gebouwd in 1965 en vernoemd naar de schrijver Anne de Vries. De basisschool ‘Anne de 
Vries’ staat in de Parkwijk. Zoals de naam van de wijk het al zegt, bevindt er zich een park midden in de 
wijk: de school grenst aan het Julianapark. De meeste leerlingen van de school wonen in deze wijk. Het 
schoolgebouw voldoet aan de eisen van deze tijd: het is een modern, ruim en licht gebouw. Het gebouw 
beschikt over een systeem van binnenklimaatbeheersing. Het verkeer in de buurt van de school is in de 
meeste gevallen bestemmingsverkeer, zodat de verkeersdrukte nihil is. Er is veel speelruimte rondom 
de school. De kleuters spelen op een omheind plein. De overige leerlingen hebben een verhard 
gedeelte en een groot grasveld om te spelen. 

Klimaat op school    
Er heerst een vriendelijk en laagdrempelige sfeer op school. De leerlingen hebben bij ons op school, 
binnen afgesproken kaders, veel vrijheid. Er zijn duidelijke afspraken geformuleerd waar de leerlingen 
zich aan moeten houden. Er wordt veel aandacht besteed aan het samenwerken tussen de leerlingen 
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onderling. Ook leren we de kinderen om te leren plannen en zelfstandig te werken. Verder zijn de 
leerkrachten en kinderen betrokken bij elkaar en wordt er veel plezier gemaakt.

Prioriteiten

Ook dit jaar willen we de school en het onderwijs weer verder ontwikkelen. 

In het korte de speerpunten:

- Sociaal emotionele ontwikkeling: we gaan verder met de KiVa-aanpak en de Rots en Watermethode.

- Verdere ontwikkeling van onze visie op onderwijs en op de kinderen: hoe leren kinderen, wat past bij 
onze kinderen en hoe geven we dat vorm?

- Doorgaande lijnen: we blikken terug op wat er in de afgelopen jaren in ontwikkeling is gezet en 
herhalen en vullen aan wat meer naar de achtergrond is verdwenen. De nadruk ligt hierbij op 
rekenonderwijs en woordenschatonderwijs.

- We gaan ons administratiesysteem ParnasSys efficiënter inzetten voor de planmatige ondersteuning 
van leerlingen en breder inzetten voor de ontwikkeling van het (kleuter) onderwijs.

Identiteit

Onze school is een christelijke school. Op onze school willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de 
samenleving in Nederland. Dit houdt in, dat naast de kwaliteit van het onderwijs, de christelijke 
levensbeschouwing centraal staat. Dit uit zich vooral in een positieve en respectvolle omgang met 
elkaar. Elke dag wordt er aan het begin en aan het eind een gebed uitgesproken of gezongen. Een 
leidraad voor de lessen godsdienstonderwijs is de methode 'Kind op Maandag'. Onze school helpt 
kinderen bij de ontwikkeling van de eigen identiteit en biedt structuur in een snel veranderende 
samenleving.  

De CBS Anne de Vries heeft een open blik voor andere godsdiensten en culturen. Onze christelijke 
identiteit is dagelijks zichtbaar in ons onderwijs. Het komt terug in ons handelen en in de omgang met 
elkaar waarbij respect voor de ander één van de belangrijkste kernwaarden is. Op onze school is er 
plaats voor diverse (geloofs)overtuigingen zoals deze bestaan in onze samenleving. We zijn een open, 
christelijke ontmoetingsschool waar iedereen welkom is!
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om 
tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar 
tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor 
de vierde keer in een tijd van 2 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan 
voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van 
invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is 
of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er op 
dit moment nog geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. 
Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk 
dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen. Hoewel wij ons uiterste best 
doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties 
zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om 
groepen kinderen naar huis te sturen. 

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet 
open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD 
wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle kinderen. 
Daarom mag zij alleen die kinderen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun 
ouders/verzorgers kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis 
kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot 
daarover helderheid is. Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort 
beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze kinderen en 
het personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Beleid aangevuld vanuit CBS Anne de Vries:

Wanneer er sprake is van uitval van een van onze leerkrachten zien we het liefst dat iemand van ons 
eigen team invalt. We zijn namelijk allemaal bekend met de werkwijze van de CBS Anne de Vries en 
voor de kinderen staat er een bekend gezicht voor de klas. Zodoende wordt er eerst gevraagd of de 
vaste duo-leerkracht kan invallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er een beroep gedaan op de 
bovenschoolse vervangingspool. Wanneer ook hier niemand beschikbaar is, kan de desbetreffende 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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groep niet op school komen. In dat geval wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mochten ouders 
geen opvang meer kunnen regelen voor hun kind(eren) dan wordt de leerling voor die dag in een 
andere groep geplaatst. 

Even voorstellen
In het schooljaar 2020-2021 bestaat het team van de CBS Anne de Vries uit:

• groep 1: Ria Beukema en Géronne Klopstra
• groep 2: Ria Beukema en Géronne Klopstra
• groep 3: Eveline van de Bunt en Géronne Klopstra
• groep 4: Sandra Donker en Bernard Bunskoek
• groep 5: Géronne Klopstra en Ina Reininga
• groep 6: Petra Knolhoff en Ester Mollema
• groep 7: Petra Knolhoff en Ester Mollema
• groep 8: Michelle Konijn en Mariëtte van der Veen
• administratie: Leidy Bots
• conciërge: Jantje Tienkamp
• onderwijsassistent: Esther Huisman
• intern begeleider: Margriet Faber
• meerbegaafdheidsspecialist: Maaike Bruikman
• remedial teacher: Erica Wijbrands
• logopie: Anne Baay
• directie: Lieneke Slim

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Methodes leerjaar 1 t/m 2

In de onderbouw kennen we de volgende aandachtspunten: taal- en rekenactiviteiten, werken met 
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ontwikkelingsmateriaal, bewegingsonderwijs en expressieactiviteiten. De kinderen werken binnen 
thema's aan vastgestelde doelen. Dit geheel is samengevat in de term 'Beredeneerd leerstof aanbod'. 
Alle vorderingen worden nauwkeurig vastgelegd met behulp van het registratiesysteem in ParnasSys.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In een lessentabel (aanwezig in de klassenmap) wordt aangegeven hoeveel tijd er per week aan een 
bepaald vak wordt besteed. Dit kan per groep enigszins verschillen. Voor de kernvakken taal, lezen en 
rekenen wordt veel onderwijstijd ingeruimd.

Methodes leerjaar 3 t/m 8

• Begrijpend Lezen: Goed begrepen en Beter Bijleren
• Technisch Lezen: Veilig Leren Lezen, Karakter
• Taal: Taal op Maat en Spelling op Maat
• Rekenen: WIG 5 
• Studievaardigheden: Blits
• Wereldoriëntatie: Wijzer in Geschiedenis, Natuur, Aardrijkskunde en Verkeer
• Creatieve vakken: elke vrijdagmiddag is er voor de groepen 2 t/m 8 een creatief carrousel waarbij 

alle technieken voor wat betreft tekenen, handvaardigheid, drama, techniek en muziek aan de 
orde komen.

• Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in de basisschool
• Levensbeschouwing, bevorderen actief burgerschap en sociale integratie met als doel 

kennisoverdracht en kennismaking met de diversiteit van de samenleving: Kind op Maandag, 
Schooltv, excursies, gastdocenten, Jeugdjournaal.

Schriftelijk of digitaal (ver)werken?
Computers zijn binnen het onderwijs niet meer weg te denken. Wij geloven nog in 'Wie schrijft, die 
blijft', maar gaan uiteraard ook met de huidige tijd mee. In groep 1 t/m 3 hebben de leerlingen de 
beschikking over een aantal iPads. De groepen 4 t/m 8 maken voor sommige (verwerking van) lessen 
gebruik van een Chromebook en van een tablet. Deze Chromebooks zijn eigendom van de school. 
Ouders hoeven hier geen huur en/of andere bijdrage voor te betalen. We werken met software passend 
bij onze methoden en het doel van de les.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Leerplein

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Wij geven geen onderwijs aan specifieke doelgroepen. Iedereen is welkom op onze school. Per kind 
bekijken we wat de mogelijkheden zijn bij ons op school en leveren binnen ons kunnen onderwijs op 
maat. Het schoolondersteuningsprofiel is ter inzage bij de directie. 

Onderwijs op maat betekent dat we ieder kind op onze school in zijn onderwijsbehoefte tegemoet 
moeten en willen komen. Lag de laatste jaren de nadruk vooral op hulp aan kinderen die 
benedengemiddeld presteren, nu is er het inzicht dat we ook de kinderen die bovengemiddeld 
presteren, of zouden moeten kunnen presteren, hier in moeten begeleiden en meer uitdaging moeten 
geven. 

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief 

Aanmelding en toelating nieuwe leerlingen 

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang 
en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat. 
Daarnaast gebeurt het uiteraard ook regelmatig dat van basisschool gewisseld wordt, bijvoorbeeld 
door verhuizing of omdat een andere school meer passend onderwijs biedt. In alle gevallen vinden we 
het belangrijk om ouders/verzorgers informatie te geven over onze school en de dagelijkse gang van 
zaken. Ook vertellen we wie we zijn en hoe wij werken. Daarbij gaat het ook over de identiteit van de 
school. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze deze respecteren. 

Aanmelding 

Bij de aanmelding vragen we ouders/verzorgers om informatie over hun kind. Voor de meeste kinderen 
kunnen we passend onderwijs bieden, maar soms is dat niet mogelijk of alleen als er specifieke 
ondersteuning en/of begeleiding is. Daarom is het belangrijk dat we deze informatie vooraf goed in 
beeld hebben. Bij de aanmelding wordt u gevraagd om deze informatie te vermelden op het 
aanmeldingsformulier. 

Toelating

Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanmelding ruim vóór de eerste schooldag 
wordt gedaan. We hebben als school die tijd nodig om op basis van de informatie een zorgvuldige 
afweging te maken als het gaat om passend onderwijs voor uw kind. Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, 
meld uw kind dan zo'n 3 maanden van te voren aan. In geval van verhuizing geldt deze termijn ook. 
Soms lukt dat niet. Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan zodra de verhuizing zeker is. Wettelijk 
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geldt dat we als school een termijn hebben van 6 weken (in bijzondere situaties nog eens met 4 weken 
te verlengen) om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er geen 
bijzonderheden zijn. Maar soms is meer tijd nodig om een besluit te nemen. Daarbij gaat het om de 
afweging of de school kan bieden wat uw kind aan onderwijs/begeleiding nodig heeft. Dat willen we 
goed en zorgvuldig doen. We hebben hiervoor een protocol opgesteld met meer informatie. 

Uw kind wordt 4 jaar

In principe kan uw kind naar school als het 4 jaar wordt. Voorafgaande daaraan mag uw kind ook al een 
aantal dagdelen op school komen om te wennen. De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer een 
maand voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om hierover afspraken te maken. Als uw kind 
naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de school 
besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om dit te organiseren, omdat 
daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. Ingeval van een medische reden zal de school van 
de ouders/verzorgers vragen om dit zelf te organiseren.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist 7

Remedial teacher 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op onze school werken we met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het 
versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op 
positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen. De aanpak van dit programma sluit aan bij onze waarden. KiVa gaat uit van een 
schoolbrede aanpak waarbij de groep steeds centraal staat.

Er wordt wekelijks aandacht besteed aan een thema en in alle groepen zijn de KiVa-regels duidelijk 
zichtbaar. Wanneer er toch sprake is van pesten, handelen we volgens het pestprotocol. Het 
pestprotocol is ter inzage bij de directie.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KiVa-monitor.
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Twee keer per jaar wordt de KiVa-monitor door de kinderen anoniem ingevuld. De resultaten van deze 
monitor worden door de Rijksuniversiteit Groningen samengevat tot een verslag waarin zichtbaar 
wordt gemaakt waar de knelpunten in een groep zitten. Als team stemmen we onze aanpak af op deze 
verslagen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Knolhoff. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
petra.knolhoff@sgperspectief.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. J Brouwer- de Jonge . U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via kleurjed@gmail.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatieavond:       

• Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de informatieavond van de 
groep van uw kind(eren). Wij verwachten dat u hier allemaal aanwezig bent. Het is namelijk een 
belangrijk onderdeel van de gezamenlijke start van het schooljaar.

Gesprekken:

• Startgesprekken: Tijdens dit gesprek vertellen ouders over hun kind: wat zijn de hobby's, 
waardoor raakt hij/zij gemotiveerd, etc. U ontvangt van de school een formulier dat thuis 
ingevuld wordt, meegenomen wordt naar het gesprek en als leidraad voor het gesprek dient.

• Zorggesprekken: voor ouders van kinderen die extra of speciale begeleiding krijgen, zijn er één 
keer in de twee maanden de zogenaamde zorggesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken 
we ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. 

• Rapportgesprekken (1): In januari/februari ontvangt u een rapport met daarin de vorderingen van 
uw kind. Naar aanleiding van het rapport wordt u uitgenodigd voor een gesprek hierover. Het 
gesprek duurt 15 minuten. U kunt zich voor dit gesprek inschrijven via Parro.

• Rapportgesprekken (2): Aan het einde van het schooljaar ontvangt u een tweede rapport. Ook nu 
heeft u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de leerkracht. Voor het tweede 
rapportgesprek worden niet alle ouders uitgenodigd, omdat daar niet altijd een noodzaak voor is. 
Uiteraard heeft u de mogelijkheid om zelf aan te geven om in gesprek te gaan over het rapport. U 
kunt dit bij de groepsleerkracht aangeven, zodat er een gesprek met u wordt ingepland.

• Op andere momenten bent u natuurlijk ook altijd welkom. De leerkracht is vanaf 08.10 uur in het 
lokaal aanwezig, zodat u een afspraak kunt maken voor een gesprek met de groepsleerkracht.

Nieuws:

• Nieuwsbrief: de digitale nieuwsbrief ontvangt u één keer per maand in uw mailbox.
• Scholen op de kaart: https://www.scholenopdekaart.nl/9971/Christelijke-Basisschool-Anne-de-

Vries
• Website: https://www.cbs-annedevries.nl

Zonder ouders/ verzorgers kunnen we niet de school zijn die we met elkaar willen zijn. Samen maken 
we er een fijne school van! 

We stellen uw mening zeer op prijs. Daarom vragen wij u om iedere twee jaar mee te werken aan een 
tevredenheidsenquête. Aan de hand van de uitkomst stellen we doelen om zo met elkaar te blijven 
werken aan een goede relatie en goede communicatie. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

Een bekend gezegde luidt: ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Ook bij ons gaat niet altijd alles 
goed. Wij willen van elke klacht leren en daarom vinden we het belangrijk dat ieder die niet tevreden is 
dit ook kenbaar kan maken. Daarbij onderneemt u de volgende stappen:

Stap 1: 

a. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind en leg hem/haar uw problemen 
voor. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen 
wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Daar hoort bij dat u ook even geduld moet hebben 
en de tijd moet geven om aan een mogelijke oplossing te werken of een aanpak uit te proberen.

b. Komt u er samen niet uit, ga naar stap 2. Hebt u een klacht die niet specifiek groepsgebonden is, dan 
kunt u bij stap 2 beginnen. 

Stap 2: a. Neem contact op met de directeur, bespreek samen het probleem en de stappen die al zijn 
ondernomen. Ga samen zoeken naar een oplossing/aanpak. Het kan zijn dat er een gesprek komt 
tussen u, directeur en groepsleerkracht. 

b. Geeft dit, naar u idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap 3. 

Stap 3: Wanneer een klacht op school niet tot tevredenheid kan worden opgelost zijn er de volgende 
mogelijkheden: 

a. U neemt schriftelijk contact op met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur, mevr. J 
Brouwer- de Jonge (Frederik van Eedenstraat 7, 9673 HT Winschoten, 06-30260951, 
kleurjed@gmail.nl). De vertrouwenspersoon onderzoekt of er bemiddeld kan worden of dat de klacht 
bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie gemeld wordt. In dat laatste geval wordt het 
bestuur hierover geïnformeerd. 

b. U meldt uw klacht schriftelijk en ondertekend bij bestuur van Scholengroep Perspectief, Loodzetter 
7, 9502 EW Stadskanaal. Het bestuur neemt uw klacht in behandeling en informeert u over de 
vervolgstappen. 

Klachtenprocedure en klachtencommissie 

De uitgebreide Klachtenprocedure is te vinden op de website van Scholengroep Perspectief en op die 
van alle scholen. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Voor meer informatie 

• Facebook: https://www.facebook.com/cbsAnnedeVries
• Twitter: https://twitter.com/CBSAdV

Let op:

Wij maken regelmatig foto's en films van activiteiten. Die gebruiken wij om u mee te laten genieten van 
mooie momenten. Deze foto's en films worden alleen vertoond op onze eigen sociale media kanalen 
zoals hierboven vermeld. Bij inschrijving van uw kind is toestemming gevraagd voor het gebruik van dit 
beeldmateriaal. Mocht u er op enig moment toch bezwaar tegen hebben dat uw kind herkenbaar op 
foto's of films komt te staan, dan vragen wij u dit aan te geven bij de directie. 
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Schoolcommissie

Oudertakenlijst

We hebben in de afgelopen jaren ervaren dat ouders bereid zijn te helpen op school, mits hun werk 
en/of weekschema dit toelaat en zij de data ruimschoots van te voren weten. U kunt zich door middel 
van een oudertakenlijst opgeven voor o.a. groepsspecifieke activiteiten in de groep van uw kind(eren). 
Daarnaast kunt u door de groepsouder van uw kind gebeld/gemaild worden om te helpen tijdens 
algemene activiteiten die voor alle groepen van school georganiseerd worden (te denken valt hierbij 
aan een activiteit als de sponsorloop). 

Met ingang van een nieuw schooljaar is de takenlijst weer blanco en kan iedere ouder voor een nieuwe 
taak kiezen.We stellen het op prijs als ouders minimaal twee of meerdere activiteiten wilt aankruisen, 
zodat we voldoende hulp hebben bij het uitvoeren van de activiteiten. Het doel van het opstellen van 
een oudertakenlijst, is het verdelen van de taken en het vergroten van de betrokkenheid van alle 
ouders, zodat geluiden als “Het zijn altijd dezelfde mensen die helpen” tot het verleden behoren en we 
als school kunnen zeggen dat we met alle ouders en verzorgers aan het onderwijs van onze kinderen 
werken.

verwijzen we u naar de website www.onderwijsgeschillen.nl. Daar staat ook vermeld op welke manier u 
een klacht kunt indienen. 

Algemeen 

Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij vermoedens van of 
klachten m.b.t. seksuele intimidatie, agressie, en geweld hoeft u het stappenschema niet te volgen. 
Deze kunt u rechtstreeks voorleggen aan de vertrouwenspersoon van het bestuur. Klachten van ouders 
en leerkrachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u 
ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. Wanneer u zich zorgen maakt 
over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, dan kunt u contact opnemen met 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. 0900-1231230. Voor kinderen is er de 
Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis). 

Dit betreft het document Klachtenprocedure – versie maart 2018
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Excursies

• KoningsSpelen

• Sportevenementen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Dit zijn de kosten voor het schoolfeest, -reis, kamperen en de laatste schooldag:

• Groep 1 en 2   : Schoolreis/-feest  € 12,50 per kind
• Groep 3 t/m 6 : Schoolreis  € 30,00 per kind
• Groep 7 en 8   : Schoolkamp  € 55,00 per kind
• Groep 8          : Laatste schooldag  € 15,00 per kind

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Voor ieder kind dat bij onze school staat ingeschreven, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd 
voor de zogenaamde 'niet-voor rijkssubsidie in aanmerking komende' kosten. Er zijn jaarlijks 
verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet bekostigd worden vanuit de gelden die de 
school vanuit het ministerie van onderwijs krijgt, maar wel onderdeel zijn van ons curriculum. Hiervoor 
vragen we een bijdrage van € 25,- per kind per jaar. U kunt dit bedrag in meerdere termijnen 
voldoen. Mocht u niet in staat zijn de vrijwillige bijdrage en de overige schoolkosten te betalen, dan 
kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen. Wij 
gaan er zonder tegenbericht van uit dat u akkoord gaat met het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage.

Acties
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor extra inkomsten om activiteiten als Sinterklaas, Kerst, de 
Koningsspelen, etc. blijven te kunnen organiseren. We vragen u om mee te doen met de 
inzamelingsacties en uw kind(eren) te stimuleren om zich voor de acties in te zetten. Om de vrijwillige 
ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, hebben we ieder jaar verschillende acties die geld opleveren. 
De schoolcommissie, bestaande uit ouders, coördineert deze acties. Door het houden van deze acties 
kunnen we een breed programma aan binnen- en buitenschoolse activiteiten bieden.

Een greep uit onze (buitenschoolse) activiteiten

• Grote activiteit: ieder jaar organiseren we minimaal één grote activiteit om onze schoolkas te 
spekken. We maken daar een echt ‘schoolgebeuren’ van, zodat ook de kinderen een aandeel 
hebben in de activiteit. Dit is meestal een sponsorloop  of een andere actie.

• Bioscoop en theater: In het kader van cultuur en actief burgerschapsvorming bezoeken alle 
groepen in schoolverband eenmaal per 2 jaar een voorstelling in het Geert Teis. Daarnaast gaan 
zij jaarlijks naar de bioscoop voor een film over mensenrechten. 

• Klassenavonden voor de leerlingen van de groep 7/8: een gezellige avond (in het kader van 
groepsvorming) met muziek, dans, presentaties en lekkere hapjes en drankjes.          

• Extra sportactiviteiten onder leiding van de sportfunctionaris van Welstad: Het programma staat 
vermeld op de activiteitenladder die de kinderen mee krijgen. Deze activiteitenladder hangt ook 
op school. ·        

• Verschillende (naschoolse) activiteiten voor alle leerlingen binnen de Brede School Parkwijk. We 
noemen dit de zogenaamde to-do-after-schoolactiviteiten. Deze activiteiten worden na 
schooltijd op school georganiseerd door een cultuurmedewerker van Welstad. 

4.3 Schoolverzekering

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan komen, kunt u volstaan met een telefoontje vóór 
aanvang van de schooltijd naar de school. Het telefoonnummer van school is 0599-652867.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de schoolbetrokken personen gedurende hun verblijf op 
school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht 
staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde school. Meeverzekerd is de 
benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten. Ten 
behoeven van bestuursleden en personeelsleden met een dienstverband van minimaal 30 uren per 
week geldt deze verzekering 24 uur per dag. Verzekerde bedragen:

• ingeval van overlijden € 3.000,00
• ingeval van algehele blijvende invaliditeit € 30.000,00
• ingeval van geneeskundige kosten € 1.000,00
• ingeval tandheelkundige kosten € 1.000,00 (per element)

Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. 
Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde maxima uitsluitend 
vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig 
voor haar rekening neemt (bijv. in verband met een eigen risico).

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering houdt in, dat het aansprakelijkheidsrisico van bestuur, personeel, leerlingen en 
ouderparticipanten in hun taak is gedekt. Deze aansprakelijkheidsverzekering van de school geldt 
alleen als:

• de schade is ontstaan door een onrecht
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Ouders kunnen voor hun kinderen verlof aanvragen door minimaal een week van tevoren het 
verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directie. Het verlofformulier kunt u verkrijgen bij de 
directie. Het formulier wordt bekeken en beoordeeld door de directie. Aan de hand van de wettelijk 
vastgestelde regels omtrent verlof wordt er wel/geen toestemming verleend. 

Als er geen verlof wordt verleend, kunnen ouders alsnog besluiten om op eigen initiatief hun kind(eren) 
thuis te houden, naar een bepaalde activiteit of op vakantie te gaan. In dat geval is er sprake van 
ongeoorloofd verzuim en kan er door de directie een melding worden gedaan bij de 
leerplichtambtenaar van de Gemeente Stadskanaal. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, twee keer per jaar door de directie en de intern 
begeleider met de betreffende leerkrachten geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei 
van het groepsgemiddelde en naar de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen. Uiteraard 
beïnvloeden individuele resultaten het groepsgemiddelde. De analyse leidt tot het delen van ervaringen 
tussen leerkrachten op groepsniveau maar ook op individueel niveau: welke aanpak leidt tot groei en 
welk voordeel hebben andere leerkrachten hiervan? Op welke manier kunnen we onze aanpak 
bijstellen om individuele kinderen groei te laten doormaken? Deze analyse leidt tot direct handelen in 
de groep. Dit is terug te zien in de groepsplannen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en de indeling 
van de drie instructieniveaus per kernvak.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 7,7%

vmbo-b / vmbo-k 7,7%

vmbo-k 15,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t 7,7%

vmbo-(g)t 38,5%

havo 7,7%

havo / vwo 7,7%

vwo 7,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

We zien ieder kind!

Betrokkenheid & geborgenheidVeilige & prettige sfeer

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Aandacht, geborgenheid en betrokkenheid zijn kernwoorden op onze school. Op de CBS Anne de Vries 
willen we met elkaar, team, kinderen én ouders, de zorg dragen voor een positief en sociaal veilig 
klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Een kind 
ontwikkelt zich het best in een omgeving waarin het geaccepteerd wordt zoals het is en respect heeft 
voor de ander. 

Groeien is wat kinderen bij ons doen. We hebben oog voor de individuele sociale ontwikkeling, het 
welbevinden van kinderen en het ontwikkelen van een eigen identiteit: wie ben je en wat zijn jouw 
unieke mogelijkheden en talenten. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun 
eigen ontwikkeling in het ontdekken en ontplooien van hun talenten. Kinderen worden betrokken bij de 
voortgang van hun ontwikkeling. Hierbij zijn persoonlijke aandacht, gezien worden en de rol van de 

21



leerkracht van belang. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en we vieren successen. Samen 
maken we er een fijne school van!

Op onze school werken we met KiVa. De aanpak van dit programma sluit aan bij onze waarden. KiVa 
gaat uit van een scchoolbrede aanpak waarbij de groep steeds centraal staat.

Er wordt wekelijks aandacht besteed aan een thema en in alle groepen zijn de KiVa-regels duidelijk.

Twee keer per jaar wordt de KiVa-monitor door de kinderen anoniem ingevuld. De resultaten van deze 
monitor worden door Rijksuniversiteit Groningen samengevat tot een verslag waarin zichtbaar wordt 
gemaakt waar de knelpunten in een groep zitten. Als team stemmen we onze aanpak af op de 
resultaten van deze verslagen en uitkomsten. 

Wanneer er toch sprake is van pesten, handelen we volgens het pestprotocol.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Huidige situatie
Aan het begin van schooljaar 2020/2021 zijn we gestart met ongeveer 100 leerlingen. Er zijn 8 groepen, 
waarvan 2 combinatiegroepen (1/2 en 6/7). Voor iedere groep heeft één leerkracht de 
eindverantwoording. Er wordt in de meeste groepen door duo-collega's les gegeven. Er is onderling 
wekelijks formeel en informeel overleg waardoor de continuïteit in de groepen bewaakt wordt

Schoolplan
In ons schoolplan beschrijven we onze ambities voor de komende jaren en beschrijven we onze 
kwaliteiten, de zogenaamde parels van de CBS Anne de Vries. Onze ambities en kwaliteiten zijn 
weggezet in Ambitiekaarten en Kwaliteitskaarten. Dit zijn documenten waarin we volgens het PDCA-
model werken aan planning en borging van onze ambities en kwaliteiten. 

Een opbrengstgerichte school
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van 
prestaties. Vanuit onze missie 'Samenwerken aan een goede basis voor de toekomst' streven we naar 
optimaal onderwijs voor ieder kind; niet alleen op het gebied van leren, maar ook op het gebied van 
omgaan met elkaar, bewegen en expressie. Naast vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt 
veel aandacht besteed aan sportactiviteiten en expressievakken.De school helpt de leerlingen een 
eigen actieve plaats, op ieders eigen niveau, in de hedendaagse maatschappij in te nemen.

Leerstofjaarklassensysteem
Op de CBS Anne de Vries werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van 
dezelfde leeftijd grotendeels hetzelfde onderwijsaanbod krijgen. Voor het onderwijs wordt gebruik 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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gemaakt van lesmethodes. Per leerjaar is vastgelegd wat er behandeld moet worden. De belangrijkste 
doelstelling van het leerstofjaarklassensysteem is het overbrengen van kennis. Het ene kind heeft veel 
moeite om de behandelde stof te verwerken, terwijl een ander kind meer uitdagende stof nodig heeft 
om aan zijn/haar onderwijsbehoefte te voldoen. Kinderen kunnen, indien dat de ontwikkeling van het 
kind ten goede komt, verlengen (kleuterjaren), versnellen of doubleren. Wij vinden het belangrijk en 
streven er naar om specifieke talenten van al onze leerlingen een plaats te geven in ons onderwijs.

Effectieve Directe Instructie
Elke leerkracht bij ons op school geeft bij de kernvakken (taal, begrijpend lezen en rekenen) les aan de 
hand van het EDI-model. Dat betekent dat er met drie niveaugroepen wordt gewerkt en kinderen naar 
behoefte meer of minder instructie krijgen. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:20 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:20 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:20 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:20 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:20 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag: groep 1 is de hele dag vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 maandag en woensdag

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De overige groepen hebben 
minimaal 1 1/2 uur gym. De sportzaal staat naast de school. 

Het is prettig als de jongere kinderen tijdens de gymnastiekdagen makkelijke kleding dragen. Dit 
versnelt en vergemakkelijkt het omkleden. Tijdens de gymles zijn gymschoenen en gymkleding 
verplicht. Als uw kind niet mee kan doen met de gymles, dan dient u dit door te geven aan de 
desbetreffende leerkracht. Dit kan met een meegegeven briefje.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Eerste Schooldag 17 augustus 2020 17 augustus 2020

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Perspectief Open Dag 31 maart 2021 31 maart 2021

Paasvakantie 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaartvakantie 13 mei 2021 16 mei 2021

Pinkstervakantie 22 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

De school kent geen spreekuren Geen Geen

Wij kennen op school geen spreekuren voor personeel of hulpverleners. Wanneer u met vragen van 
hulpverlenende aard zit, mag u altijd via de school (05999-652867) contact opnemen met onze IB-er 
Margriet Faber. Zij kan u wellicht op weg helpen met het doorsturen naar een hulpverlenende instantie. 
Voor algemene zaken kunt u via school (0599-652867) contact opnemen met Lieneke Slim (directeur). 

Onze school wordt bezocht door de GGD. In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD voor een 
onderzoek van het gehoor en het gezichtsvermogen. In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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en gewogen. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan 
bericht. Daarna wordt bekeken  of er een vervolgactie moet worden ondernomen. De onderzoeken 
vinden alleen plaats als ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Onze school wordt ook bezocht door een logopediste. Elke maandagmorgen is mevrouw Anne Baay als 
logopediste aanwezig. Als u vermoedt dat uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, 
stem, mondgewoonten en/of auditieve vaardigheden kunt u contact opnemen met de logopediste via 
anne@depraatmaatgroep.nl en via 06-12524272. Voor meer informatie zie: 
www.depraatmaatgroep.nl/logo-flex
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