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Voorwoord 
 
 
Dedemsvaart, augustus 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
 
Voor u ligt de nieuwe schoolgids. In deze gids krijgt u informatie die voor u of voor uw kind van 
belang kan zijn.  
 
De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de concrete verwachtingen die zij mogen 
hebben over hetgeen de school hen biedt. 
Alle ouders ontvangen een digitale versie. Op verzoek kan een papieren versie worden verstrekt. 
 
Het is onmogelijk om u via deze schoolgids alle informatie over "De Ark" te geven. Door middel van 
De Loopplank, de wekelijkse nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van het actuele nieuws. 
 
Scholen verschillen steeds meer, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. 
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar de school voor staat, zodat 
ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Informatievoorziening dus. 
 
Wat staat er in deze schoolgids? 
- De opzet van het onderwijs. 
- De zorg voor de kinderen. 
- Wat van ouders wordt verwacht en wat de ouders van school kunnen verwachten. 
- De resultaten van het onderwijs. 
 
Wij hopen dat het onderwijs binnen onze school ook dit jaar zal plaatsvinden in goede harmonie 
tussen leerlingen, ouders en team. Wij streven ernaar op onze school een sfeer te scheppen, waarin 
ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt. Wij vinden het onze taak daartoe een basis van 
vertrouwen op te bouwen.  
 
Mede namens het gehele team wens ik u en de kinderen met het team een plezierig en leerzaam 
schooljaar toe. 
 
 
Hans Gort 
 
Directeur 
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Visie en Missie 
 
Kern van de Visie 

De Ark is een Christelijke  school waar we jouw leren en leven zien. 
Wij, kinderen, ouders en leerkrachten, maken samen de school. 
Je leert door je te verwonderen en door te ervaren. 
Door je hoofd, hart en handen te gebruiken ben je echt aan het leren. 
Je krijgt bij ons de ruimte om je eigen leerroute te ontdekken. Wij van De Ark staan daarom voor 
flexibiliteit. 

Onze missie 

Op De Ark zien we jou(w) leren en leven. 

Onze leerlingbelofte 

Bij ons ben je in een veilige haven, zodat je jezelf mag zijn en jouw talenten kunt ontdekken en 
ontwikkelen. 
Natuurlijk lopen we daarbij samen op. 
We zijn een plek waar je fouten mag maken en mag groeien in wie je bent. 
Je mag je elke dag verwonderen en je leert door nieuwe dingen te ervaren. 
Daarbij neem je steeds meer het roer over en bepaal je je eigen doelen. 
Laat maar zien wat je kunt, zodat je trots kunt zijn op jezelf en wij op jou. 

Onze kernwaarden zijn:  

• Veiligheid 
• Respect 
• Verantwoordelijkheid 
• Toegankelijk 
• Betrokken 

De kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid nader toegelicht: 
Vanuit de deze kernwaarden geven we ons onderwijs en de omgang met elkaar vorm. 
 
Respect: 
Een positieve en veilige werksfeer wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar een ander 
toe, ook al is er misschien sprake van verschil in opvattingen. Ook al kan niet altijd alles in iedereen 
worden gewaardeerd: iedereen mag er zijn. In dat verband moet helder zijn dat je een ander 
behandelt zoals je zelf behandeld wil worden: goed voorbeeld doet immers goed volgen. Een 
respectvolle benadering draagt bij aan een positief en gezond zelfbeeld. 
 
Veiligheid: 
Bij veiligheid denken we aan het voorkomen van ongelukken en letsel, maar zeker ook aan sociale 
veiligheid. We dragen op De Ark, middels een pestprotocol, zorg voor een klimaat waarin pesten niet 
wordt getolereerd, waar kinderen en ouders zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan 
sociale vaardigheden en aan een goede emotionele ontwikkeling. Binnen de school hebben ouders, 
kinderen en leerkrachten hierin een eigen verantwoordelijkheid. Als iedereen zich houdt aan regels 
en afspraken draagt dat bij aan een positieve en ontspannen sfeer: duidelijkheid is veiligheid. Bij alles 
rekenen we op ouders die achter de school staan: (veilig) onderwijs maken we samen! 
 
 



schoolgids 2020-2021 Chr. Basisschool “De Ark” 

  7 
 

Verantwoordelijkheid: 
Binnen de school zijn we allemaal verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Samen met de ouders zijn 
we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent dat we elkaar mogen 
aanspreken op gedrag, elkaar (positieve) feedback mogen geven, elkaar helpen en hulp mogen 
vragen. Dat alles draagt bij aan een goede sfeer binnen de school. Iedereen moet er met plezier 
kunnen spelen, leren en werken. 
 
Hoe zien we dat concreet in onze school:  
Op De Ark willen we de kernwaarden uitdragen door duidelijke 
gedragsverwachtingen uit te spreken, volgens het PBS-principe (Positive Behavior 
Support). In elke ruimte wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt welk gedrag daar 
verwacht wordt. Dit gedrag wordt, wanneer kinderen dit laten zien, positief 
bekrachtigd. Daarnaast worden de gedragsverwachtingen structureel met de 
groepen geoefend middels gedragslessen. 
Elke week staat het gedrag in een bepaalde ruimte centraal. Ook worden er in elke klas lessen in 
sociale vaardigheden gegeven volgens de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. Hierdoor 
wordt een heldere, eenduidige manier van reageren en benadering geoefend. 
  
Onderwijskundige visie 
Wij vinden dat het kind zich thuis moet voelen op school en zich optimaal, echter passend bij het 
kind, moet kunnen ontwikkelen. 
Ons onderwijs moet bijdragen aan de totale ontwikkeling van het kind. Daarvoor verdelen we de 
leerlingen in acht groepen, zoveel mogelijk leeftijdgebonden. Wij proberen ons onderwijs zo in te 
richten dat het kind ondanks de groepsgebondenheid een ononderbroken ontwikkelingsproces kan 
doorlopen, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Binnen de vorm van klassikaal onderwijs 
wordt ruim aandacht geschonken aan de individuele begeleiding van leerlingen met specifieke 
behoeften. Deze aandacht voor individuele begeleiding bereiken we door de algemene zorg in de 
school; de leerkrachten geven kwalitatief goed onderwijs. Bij het geven van onderwijs wordt 
rekening gehouden met niveauverschillen. 
In groep 1 en 2 ligt het accent op spelend leren. Het kind mag zoveel mogelijk kleuter zijn. We 
werken aan de hand van actuele leerlijnen. Deze geven we vorm binnen de belevingswereld van de 
kinderen. Daarvoor werken we thematisch. Binnen de thema’s stimuleren we de kinderen zelfstandig 
te werken en om zelf hun planning en keuzes te maken. 
In groep 3 t/m 8 vinden we de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en studievaardigheden) 
belangrijk. Hieraan werken we programmagericht. 
 
Schoolcultuur 
De Ark is een Christelijke school. We proberen op De Ark de bijbellessen toe te passen in de 
dagelijkse situatie. De Ark is een school waar voor ieder kind aandacht is. Voor het kind en zijn 
mogelijkheden. 
 
De leerling 
We staan open voor de eigen persoonlijkheid van het kind. Daarbij leren we de kinderen 
verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Er is een wisselwerking tussen de leerlingen en leerkrachten 
en de leerlingen onderling: we spelen en werken samen. We zorgen voor een goede sfeer in de klas. 
 
Structuur 
Op school zijn er regels en die geven de kinderen structuur. Als dit voor iedereen heel duidelijk is, 
geeft dat rust. De kinderen weten dan wat van hen verwacht wordt. 
 
Ouders 
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Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders en/of verzorgers te hebben. Als ouders 
weten wat er op school of in de groep gebeurt is dat ook goed voor de kinderen. We hebben 
regelmatig contactavonden, maar er is altijd mogelijkheid om over het kind te praten voor of na 
schooltijd. Wij waarderen het zeer als ouders mee helpen met allerlei schoolactiviteiten. 
 
Zorg 
Wij hebben op school een goede zorgstructuur. Als kinderen bepaalde vakken erg moeilijk of juist 
makkelijk vinden kunnen we extra zorg geven. Zo wordt aan elk kind recht gedaan in de behoefte en 
interesse om te leren. Hoe de leerlingenzorg wordt georganiseerd staat beschreven in het document 
Schoolondersteuningsprofiel. 
 
Zelfstandig en samen 
Op De Ark leren we de kinderen een zelfstandige maar tegelijkertijd ook een coöperatieve 
werkhouding aan. Zo ontstaat een mix van zelfstandigheid en samen met en van elkaar leren. 
 
Sociaal 
Sociale vaardigheden aanleren vinden we belangrijk. Zo leer je de ander respecteren en word je zelf 
ook sterker als persoonlijkheid. 
Hier hebben we dan ook veel aandacht voor zodat ieder kind kan zeggen: “Ik hoor erbij, ik mag er 
zijn”. 
 

 

Organisatie 
 

 
 
 
 
Van de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, 
gevestigd te Hardenberg 
 
(NAAM SCHOOL) behoort tot de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. 
Onze stichting van 14 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Christelijk primair onderwijs. Dit alles 
zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de 
scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
 
Chrono bestaat in de huidige samenstelling sinds 1 januari 2005 en is ontstaan door een fusie van de 
Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost 
Overijssel, gevestigd te Hardenberg. Per 1 januari 2012 is de vereniging omgezet in een stichting. De 
toenmalige Ledenraad van Chrono heeft op 29 juni 2011 daartoe besloten en er voor gekozen om bestuur en 
toezicht volledig te scheiden: het College van Bestuur (CvB) bestuurt en de Raad van Toezicht (RvT) houdt 
(intern) toezicht.  
 
Bij Chrono is gekozen voor een eenhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur is de wettelijke term 
en kan uit één of meerdere personen bestaan.  
 
Op de website van Chrono (www.chronoscholen.nl) staan de Statuten van de Stichting, het  bestuursreglement 
en het organogram. 
 
Het Christelijk Onderwijs is onderwijs, waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken 
is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderklankbordgroep of  de 
medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor 

http://www.chronoscholen.nl/
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de GMR (= gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft 
ouders en de helft personeelsleden van Chrono. 
 
We werken samen aan het onderwijs voor onze kinderen op alle Chronoscholen. De directeuren en het college 
van bestuur worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het bestuurscentrum. Wij willen Chrono 
als professionele organisatie verder uitbouwen. Daarmee zorgen we met name voor goede randvoorwaarden 
op het gebied van onderwijs, christelijke identiteit, personeel & organisatie, financiën, huisvesting en ICT. Door 
goed samen te werken, solidair te zijn en elkaar te ondersteunen bij zaken die onze aandacht vragen, kunnen 
we als stichting voor alle Chronoscholen het nodige betekenen! Daar ligt de meerwaarde voor de scholen. 
 
Vanuit Chrono willen we planmatig werken en plannen op elkaar aan laten sluiten.  
Een belangrijk basisdocument is  het Koersplan 2018-2022, wat u kunt vinden op de website van Chrono.      
De speerpunten daaruit zijn: 

 
  verdere uitbouw en implementatie van Passend Onderwijs 

  het vormgeven van ouderbetrokkenheid als educatief partnerschap (loopt door) 

  het inspelen op ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs in de scholen (verdiepen); zie ICT puzzel-beleid 

  continue ontwikkeling competenties van personeel (duurzame leerkracht/ continuous improvement)  

  uitbouw Chronoscholen naar IKC’s (samenwerking Welluswijs) 

  het inspelen op IHP (aandacht voor de schoolgebouwen) 

  wetenschap, techniek en talentontwikkeling, onderzoekend en ontdekkend leren (verplichte opname in 
het curriculum van 2020) 

  curriculumontwikkeling voor toekomst / onderwijs 2032 

 
Elke school werkt volgens het Schoolplan 2019-2023 en deze sluit aan op het Koersplan 2018-2022. Naast de 
speerpunten van Chrono zijn er speerpunten op schoolniveau.  
 
 
Een paar hele praktische voorbeelden van de meerwaarde van Chrono: 

• Alle personeel is in dienst van Chrono en dus niet van een school. Dit betekent, dat het personeel de 
mogelijkheid heeft op een andere school te gaan werken. Soms is dat noodzakelijk, bijvoorbeeld als de 
ene school minder leerlingen krijgt en een andere juist meer. Soms is dat wenselijk om persoonlijke 
(door-)groei mogelijk te maken. 

• We organiseren personeelsbijeenkomsten, waar ervaringen worden uitgewisseld. Zo kun je 
gemakkelijk van elkaar leren, bijvoorbeeld door het uitwisselen van lesmateriaal. 

• Op het gebied van ICT, bijvoorbeeld de aanschaf van computers en tablets, werken we nauw samen. 
De systeembeheerder werkt voor alle scholen, die hetzelfde systeem gebruiken. Dat maakt het 
onderhoud gemakkelijker. 

• Het bestuurscentrum ondersteunt de directeuren bij hun werk. Als je dingen voor één school uitzoekt 
en ander scholen daarover inlicht, scheelt dat moeite en tijd. Voorbeelden zijn vragen op het gebied 
van huisvesting en onderhoud, verlofaanvragen voor personeel, veiligheid van speeltoestellen.  

• In het directeurenoverleg worden zaken besproken, die voor alle scholen van belang zijn. 

• Bij scholing van personeel werken we nauw samen, zodat we bijvoorbeeld steeds vaker cursussen in 
Hardenberg, onder de vlag van de Chrono Academie, kunnen organiseren. 

• Onder de stichting valt, naast dertien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs: SBO De 
Oase. De expertise die in deze school aanwezig is, kan door alle Chronoscholen gebruikt worden. 

• De bestuurder en een aantal directeuren nemen deel aan overleg binnen de afdeling Coevorden-
Hardenberg van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart en Vecht  

   
De afgelopen schooljaren hebben we een systeem ontwikkeld voor kwaliteitszorg, op zowel schoolniveau als 
bovenschools. Daarmee krijgen directies, MR, GMR en Raad van Toezicht meer zicht op de kwaliteit van de 
diverse onderdelen die we belangrijk vinden. We willen zo voorkomen dat we verrast worden.  
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Het “Jaarverslag 2019” is te vinden op de website www.chronoscholen.nl. Mocht u liever een leesexemplaar 
willen; op elke school liggen een aantal exemplaren van het Jaarbericht klaar. U kunt deze verkrijgen via de 
directeur van de school. Door het lezen van het Jaarbericht weet u wat er speelt binnen Chrono en de scholen. 
 
De bedoeling van deze Schoolgids is om u als ouder een helder en duidelijk beeld te geven waar de school voor 
staat. Scholen verschillen, ook binnen onze stichting. De stichting  streeft naar “eenheid in verscheidenheid”. 
Dat betekent dat iedere school de nodige ruimte krijgt, om zichzelf te profileren in samenspraak met de directe 
omgeving van de school (team, ouderklankbord, MR en ouders). 
 
Daarnaast is het zo dat in de Schoolgids ook verantwoording wordt afgelegd door de school over de manier van 
werken en de resultaten. U als ouder hebt er recht op om te weten waar de school voor staat, maar ook waar u 
op mag rekenen. 
Uw kind(eren) brengt/ brengen veel tijd door op de basisschool. Als bestuurder ben ik blij dat u uw kind(eren) 
wilt toevertrouwen aan één van onze Chronoscholen. Ik wens u, samen met allen die bij de school betrokken 
zijn, een goede tijd toe. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de school. 
 
 
Henk Brink, 
Voorzitter college van bestuur Chrono 
 
 
 

Gegevens van het bestuurscentrum van Chrono 
 
Bestuurscentrum en postadres van het bestuur: 
 
Bestuurscentrum Chrono 
Stelling 8d 
7773 ND  HARDENBERG 
Tel.: 0523-272821 
 
De medewerkers zijn bereikbaar tijdens kantooruren (behalve vrijdag) 
e-mail: bestuurscentrum@chronoscholen.nl 
website: www.chronoscholen.nl 
 
Medewerkers bestuurscentrum: 
 
Henk Brink (voorzitter college van bestuur) 
Roelineke Gommer (beleidsmedewerker Personeel en Organisatie) 
Dalida Harders (beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT) 
Janine Murk (managementassistent en medewerker Personeelszaken) 
Monique van der Heide (administratief medewerker, ondersteuning beleidsmedewerker Financiën, 
Huisvesting en ICT) 
Margreet Rooseboom (administratief medewerker) 
 
 
Leden van de Raad van Toezicht, situatie per 1 augustus 2020: 
 
De heer S. van der Veen  Voorzitter 
Mevrouw W. Dunnink-Jentink 
De heer E. v.d. Grampel 
De heer W. Boonstra 
De heer B. Jonkers 

http://www.chronoscholen.nl/
mailto:bestuurscentrum@chronoscholen.nl
http://www.chronoscholen.nl/
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Klankbordgroep ouders 
 
De doelstelling is met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het 
beleid. Ervaringen met school, wat over de school gezegd wordt, waar de kinderen mee thuis komen: 
dit alles kan worden ingebracht. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team 
en medezeggenschapsraad. De besprekingen hebben een informeel karakter. De klankbordgroep 
heeft geen bevoegdheden t.a.v. besluitvorming. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de 
kinderen! 
Allerlei dingen, behalve groepsspecifieke zaken, kunnen door u worden ingebracht via het mailadres 
van de klankbordgroep: klankbordgroep-ark@chronoscholen.nl  
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad heeft als leidraad het algemeen belang van het democratisch 
functioneren op school. De medezeggenschapsraad is een orgaan dat inspraak heeft en meedenkt 
t.a.v. het beleid op school, plichten heeft ten aanzien van het bewaken van de goede gang van zaken 
en het recht heeft ingelicht te worden over alles wat de school aangaat en over die zaken te 
adviseren.  
Het functioneren van de raad is vastgelegd bij wet en ook beschreven in het Reglement voor de 
Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit zes personen, te weten drie leerkrachten en drie uit de 
gelederen van de ouders. De vergaderingen zijn openbaar en de datum wordt van tevoren op de 
“Loopplank” bekendgemaakt. De gesprekspartner van de MR is de directeur. Ouders kunnen over 
allerlei zaken contact opnemen met de MR: mr-ark@chronoscholen.nl  
 
GMR 
 
Op stichtingsniveau is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) actief. Deze 
GMR controleert het bestuur op tal van beleidszaken. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de 
MR-en van de scholen. Zij vertegenwoordigen niet de individuele scholen, want dan wordt de GMR 
wel erg groot, maar clusters van scholen. Onze school vormt samen met De Regenboog, Groen van 
Prinstererschool en CNS Balkbrug een cluster. Elke cluster is met twee leden (één ouder en één 
personeelslid) vertegenwoordigd in de GMR. De GMR houdt zich bezig met zaken van 
gemeenschappelijk belang. De gesprekspartner van de GMR is de directeur/bestuurder. 
 
Ouderraad 
 
De ouderraad heeft als voornaamste taak het verlenen van onderwijsondersteunende hulp. 
Die bestaat voornamelijk uit het verrichten van allerlei hand- en spandiensten, o.a. het helpen bij 
feesten/festiviteiten zoals het kerstfeest, Sinterklaas, de eindmusical. De ouderraad vergadert acht 
keer per jaar op maandag of woensdag. De ouderraad beheert ook de ouderbijdrage. 
 

mailto:klankbordgroep-ark@chronoscholen.nl
mailto:mr-ark@chronoscholen.nl
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Algemeen 
 
Het schoolteam 
 
De directeur, Hans Gort, werkt vijf dagen. Hij heeft geen lesgevende taak. Bij afwezigheid van Hans  
zijn de bouwcoördinatoren aanspreekpunt. 
Tineke Bakker is onderbouwcoördinator en Marijke Lugies bovenbouwcoördinator. 
De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het totale schoolgebeuren.  

 
Naast de directie bestaat het team uit leerkrachten 
die les geven aan een groep, een intern begeleider 
en een administratief medewerkster. De namen en 
mailadressen van het schoolteam vindt u achterin 
de schoolgids. 
De organisatie is zo opgezet, dat er wordt gewerkt 
in twee bouwen, namelijk de onderbouw (groep 1 
en 2), en de bovenbouw (groep 3 t/m 8). Er is 
regelmatig bouwoverleg tussen de leerkrachten. 
 

Ons streven is dat er niet meer dan twee leerkrachten in een groep werken. Soms doen zich situaties 
voor waarbij dit niet lukt.  In de meeste groepen komt op enig moment een stagiair(e) voor een 
bepaalde tijd. 

 
Voor overleg zijn er team- of bouwvergaderingen gepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen: 
- algemene teamvergaderingen; 
- inhoudelijke teamvergaderingen (over een specifiek onderwijskundig onderwerp); 
- bouwvergaderingen  
- groeps- en leerlingbesprekingen (over leerlingen met speciale hulpvragen). 
 
Groepenverdeling 2020-2021 
 
We verdelen de leerlingen over 10  groepen. We komen daardoor op een leerlingenaantal per groep 
dat gemiddeld  onder de 25 blijft.  In november 2020 wordt er gestart met een tweede groep 1.  
Bijna alle leerkrachten werken parttime, waardoor in de meeste groepen twee leerkrachten werken.  
We werken ook dit schooljaar met enkele combinatieklassen. Door de inzet van een aantal studenten 
onderwijsassistent kan extra ondersteuning worden gegeven waar nodig.  
 
Groepenverdeling 2020-2021  
Groep  Groep  
1 b + instroom (vanaf november) 5b/6a  
1 a  6b  
2  7a  
3  7b  
4  8  
5a  
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Instroom: Nieuwe leerlingen stromen in groep 1 in. Vanaf 1 november starten we met een tweede groep 1.De 
leerlingen van groep 1 gaan, naast de ochtenden, ook op maandag- dinsdag en donderdagmiddag naar school. 
Leerlingen die vanaf januari instromen gaan alleen op maandag- en dinsdagmiddag naar school.  
 
Continurooster 
Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er op De Ark gewerkt met een continurooster.  
 
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

's morgens:  08.30 - 12.00 uur 
’s middags:  12.30 - 14.30 uur 
op woensdag: 08.30 - 12.15 uur 

Om 8.20 u gaat het hek open en  lopen de leerlingen rechtstreeks naar hun klas.  
De bel gaat om 8.30 u zodat er met de lessen kan worden begonnen. 
Alle kinderen blijven tussen de middag over. Er is pauze van 12.00-12.30 u.  
 
Wat kinderen eten en wat ze meekrijgen voor tussen de middag is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Toch willen we als school wel een kritisch geluid laten horen. 
We verwachten dat de kinderen gezond eten en drinken meekrijgen naar school. 
 
Tijdens de middagpauze zijn er drie pleinwachtouders op het plein om toezicht te houden. Daarnaast 
loopt er een leerkracht pleinwacht die de eindverantwoording heeft.  
Mocht u het leuk vinden om pleinwacht te lopen dat kunt u zich melden bij Miriam Bongers.  
m.bongers@chronoscholen.nl  
 
Om 12.30 u beginnen de lessen weer. 
Na schooltijd gaat het hek om ±16.00 u op slot. 
 
Hieronder leest u het overzicht met daarin de tijden: 

 
GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

Instroomgroep 

vanaf januari 

8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-12.15 8.30-12.00 8.30-12.00 

Groep 1 t/m 4 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-12.15 8.30-14.30 8.30-12.00 

Groep 5 t/m 8 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-12.15 8.30-14.30 8.30-14.30 

 
Vrije middagen: 
Alle groepen:   woensdagmiddag 
Groep Instroom   donderdagmiddag 
Groep instroom en 1 t/m 4: vrijdagmiddag 
 
De leerlingen van de instroomgroep gaan 21¾ uur per week naar school; de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4  23¾ uur en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 25¾ uur.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben van 10.15 – 10.30 uur pauze. Voorafgaand aan de pauze 
krijgen de kinderen tijd om het fruit op te eten. Tijdens het fruit eten wordt er voorgelezen. 
 
 
 

mailto:m.bongers@chronoscholen.nl
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Benutting onderwijstijd 
 
Het vakantierooster en de studie(mid)dagen (voor zo ver nu bekend) staan achterin de schoolgids. De 
verdeling van de onderwijstijd over de vakken wordt jaarlijks ingevuld in de groepsroosters.  
Voor de verdeling van de tijd over de leerstofgebieden houden we de volgende richtlijn aan: 
1.  Nederlandse taal 30% 
2. rekenen/wiskunde 20% 
3.  oriëntatie op mens en maatschappij 15% 
4.  oriëntatie op natuur en techniek 15% 
5.  kunstzinnige oriëntatie 10% 
6.  bewegingsonderwijs en spel 10% 
De hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij Nederlandse taal en rekenen-wiskunde wordt 
indien nodig afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Absentiemelding 
 
Wanneer uw kind door ziekte of om andere redenen niet naar school kan komen, willen we dat graag 
van u horen. Belt u even naar school tussen 8.00 uur en 8.30 uur: 0523-615353. 
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig; wij kunnen derhalve geen toestemming geven voor extra 
vrije dagen of een lang weekend, tenzij in bijzondere gevallen (bruiloften, e.d.) Ook dan graag even 
een melding op school, zodat e.e.a. administratief geregeld kan worden (aanvraag bij 
leerplichtambtenaar). Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Toch rekenen we erop dat u aan 
school doorgeeft wanneer uw kind niet komt. 
 
 
Buitenschoolse opvang 
Chrono heeft in overleg met de aanbieders van buitenschoolse opvang gekozen voor het zgn. 
makelaarsmodel. Dit houdt in dat het bestuur van de Stichting Chrono de buitenschoolse opvang 
heeft uitbesteed. De school heeft geen rol in de organisatie van de kinderopvang, maar verwijst door 
naar een aanbieder van buitenschoolse opvang. 
 
Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Stichting 
Welluswijs verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in de regio Hardenberg. Wanneer u 
voorschoolse opvang afneemt, brengt de bso-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse 
opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar een opvanglocatie in de 
buurt gaan. Op deze locatie is een activiteitenprogramma opgezet waar kinderen aan deel kunnen 
nemen, daarbij komen aan de hand van thema’s diverse activiteiten aan bod. Van natuur- tot sport- 
en spelactiviteiten, van lees- tot knutselactiviteiten. 
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor BSO, wat betekent dat slechts een klein deel 
van de kosten zelf betaald dienen te worden. 
Voor verder informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Welluswijs: www.welluswijs.nl 

http://www.welluswijs.nl/
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Samenwerking Chrono en Welluswijs 

 
In 2018 heeft Chrono een intentieverklaring ondertekend, samen met kinderopvangorganisatie  
Welluswijs, om te komen tot verregaande inhoudelijke samenwerking richting de vormgeving  van 
IKC’s. 
In november 2019 is er een eerste bijeenkomst georganiseerd voor het team van De Ark en het team 
van Welluswijs. Het schooljaar 2020-2021 zal verder in het teken staan van kennismaken en het 
verkennen van de mogelijkheden om met elkaar samen te werken.  
 
Een eerste vorm van samenwerking is inmiddels zichtbaar vanaf het begin van dit schooljaar. De 
Buitenschoolse opvang vindt vanaf 17 augustus plaats op De Ark. Hiervoor is een lokaal ingericht 
waar kinderen onder toezicht van medewerkers van Welluswijs worden opgevangen.  
 
 
Klachtenregeling Chrono: 
 
“Een goed gesprek voorkomt erger” 
 
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Deze fouten kunnen leiden tot klachten, die vaak op 
te lossen zijn door met elkaar in gesprek te gaan. Veruit de meeste klachten zullen in onderling 
overleg op deze manier kunnen worden opgelost. 
Het te lang blijven lopen met een klacht is niet goed voor ons en voor u. Komt u er dus mee als er iets 
niet op een goede manier verloopt. Dan kunnen we er samen wat aan doen. 
Komt het niet tot een oplossing op schoolniveau, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter College 
van Bestuur. 
 
Contactpersoon: 
Iedere school heeft één of twee contactpersonen aangesteld. Als u met een klacht naar de 
contactpersoon gaat, zal hij/zij u uitleggen welke stappen u kunt zetten en u in contact brengen met 
de vertrouwenspersoon, de directeur/bestuurder of de klachtencommissie.  
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Vertrouwenspersoon: 
U kunt zich ook wenden tot de één van de twee vertrouwenspersonen van de Stichting voor CPO 
Chrono. De vertrouwenspersoon zal kijken of bemiddeling een oplossing kan bieden of dat u beter 
een klacht kunt indienen. Als u dat wilt, kan hij u hierbij ook helpen. Hij kan u ook doorverwijzen naar 
een organisatie die zijn gespecialiseerd in opvang en nazorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melden grensoverschrijdend gedrag 
Elke school heeft een meldingsplicht bij het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan 
gedrag zijn van leerlingen tegenover leerlingen en/of leerkrachten tegenover leerlingen en 
omgekeerd. Het gaat om gedrag in de schoolsituatie, niet bij de thuissituatie. De melding gaat dan 
naar de directeur/bestuurder. 
 
Klachtencommisie: 
De stichting voor CPO Chrono heeft een klachtenreglement en is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs.  
Het klachtenreglement van de stichting voor CPO Chrono is op te vragen bij de directeur van de 
school en staat ook op de website van de stichting; www.chronoscholen.nl 
 
Vertrouwenspersoon inspectie: 
Daarnaast is er een meldpunt bij de inspectie voor klachten over seksuele intimidatie, misbruik en 
fysiek of psychisch geweld.  
(zie ook beleidsplan ‘Agressie, geweld en seksuele intimidatie” op www.chronoscholen.nl)  
U kunt daarvoor terecht bij het meldpunt vertrouwenspersoon van de inspectie: 0900 1113111 
 

http://www.chronoscholen.nl/
http://www.chronoscholen.nl/
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Zijn er klachten op het gebied van sponsoring en bestuursbeleid, dan graag in eerste instantie 
melden bij de directeur/bestuurder. 
Namen en adressen voor melding van klachten: 
Contactpersoon/personen: 
Mevr. J. Molema-Hendrikse 
Tel. 0523-617580 
 

Vertrouwenspersonen van de stichting: 
Mevr. M.G. Oostenbrink-Otten Dhr. J. Kruiter 
Tel. 0523-657596 Tel. 0523-264462 
 
 
 
Voorzitter CvB:  Landelijke klachtencommissie: 
Dhr. H. Brink,  Postbus 82324, 
Stelling 8d,  2508 EH Den Haag 
7773 ND Hardenberg  Tel.070 386 16 97 
Tel. 0523-272821 www.klachtencommissie.org 
 Email: info@klachtencommissie.org 

 
Omgangsnormen Chrono 

 
Voor een goede samenwerking school en ouders. 
De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en vaak 
ouders elkaar ontmoeten. Wij vinden het erg belangrijk dat de relatie tussen de ouders en de school 
goed is. We werken ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan de opvoeding en ontwikkeling 
van het kind en zijn tevens “partners” om die ontwikkeling goed te kunnen begeleiden en volgen. In 
de bijlagen treft u een aantal aanbevelingen aan, die belangrijk zijn om goed te kunnen 
samenwerken. 

 
Ongevallenverzekering 
 
Het bestuur heeft bij de Besturenraad PCO een schoolongevallenverzekering afgesloten. Hierbij zijn 
alle leerlingen verzekerd voor ongevallen tijdens schooluren en tijdens evenementen in 
schoolverband (b.v. schoolreisjes). Deze verzekering geldt ook voor leerkrachten, vrijwilligers 
(ouders) en stagiaires. Voor de goede orde: Wanneer ten gevolge van een ongeval een fiets, kleding 
of bril wordt beschadigd, worden de kosten niet op grond van deze verzekering vergoed. 
 
Culturele Commissie 
 
Jaarlijks organiseert de Culturele Commissie voor de schooljeugd Avereest tal van activiteiten voor de 
leerlingen van basisscholen. Er is ieder jaar een gevarieerd keuzeaanbod, waarin onder meer zijn 
opgenomen: 
- Theater voorstellingen  
-  Schrijver op school  
- Dans  
- Theaterbezoek  
-  Bezoek molen ‘De Star’  
-  Kunstenaar in de klas  
- Bezoek Oudheidkamer  
- Bezoek voormalig kamp Westerbork 

http://www.klachtencommissie.org/
mailto:info@klachtencommissie.org


schoolgids 2020-2021 Chr. Basisschool “De Ark” 

  18 
 

De activiteiten vinden plaats onder schooltijd en er zijn voor de ouders geen extra kosten aan 
verbonden. Wel doen we een beroep op ouders waar het gaat om vervoer van en naar de 
activiteiten. 
 
Bibliotheekbezoek 
 
Regelmatig worden door verschillende groepen boeken geleend bij de plaatselijke openbare 
bibliotheek en/of worden projectcollecties aangevraagd bij de Bibliotheekdienst. Jaarlijks is er de 
mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken. Als school stimuleren wij het lidmaatschap van en het 
bezoek aan de bibliotheek!  We zijn trots op onze eigen bibliotheek, die te vinden is in de grote hal 
van school. De groepen 3 t/m 8 komen om de vier à vijf weken om boeken te lenen. Een groep 
bibliotheek ouders beheert het uitleensysteem. De kleutergroepen hebben een eigen bibliotheek. 
Deze is te vinden in de hal  bij de kleuteringang. 
 
Voorkoming lesuitval 
 
In eerste instantie wordt bij verlof of ziekte van een leerkracht een beroep gedaan op vervangers. 
Voor de organisatie van de vervanging zijn we aangesloten bij het Mobiliteitscentrum van ObT 
Onderwijsbureau Twente). 
We streven ernaar om per groep bij vervanging zoveel mogelijk dezelfde invallers in te zetten. Indien 
er geen invallers beschikbaar zijn, wordt een keus gemaakt uit de volgende mogelijkheden: 
- Inzet van stagiaires en/of leerkrachten die op dat moment een andere dan lesgevende taak 

hebben.  
- Verdelen van de leerlingen over andere groepen. 
 
Slechts als uiterste noodmaatregel  krijgen kinderen een dag of dagdeel geen les.  Wanneer dit het 
geval is, krijgen de ouders hier minimaal een dag van te voren bericht van en zorgt de school voor 
opvang wanneer de ouders dit zo snel niet kunnen regelen. 

Burgerschap 

 
Juist omdat er zoveel verschillende culturen en religies in Nederland zijn, is het belangrijk dat 
kinderen al vroeg leren over de waarden en normen in Nederland. De school kan daaraan een 
bijdrage leveren door kinderen op te voeden met waarden en normen die voor de inwoners van 
Nederland belangrijk zijn. Bij burgerschap draait het om de centrale vraag: wat is mijn 
verantwoordelijkheid en hoe ga ik vanuit die verantwoordelijkheid om met de wereld om me heen? 
Burgerschap is geen vak, maar een manier van doen! Het is geen kennisgebied, maar een vorm van 
ervaringsleren: je leert het door te doen! De school draagt op de volgende manier bij aan actief 
burgerschap: 
 
Wij zijn een christelijke school en in onze visie staat aangegeven hoe we onze leerlingen proberen op 
te voeden tot wereldburgers. Heel veel zaken die met burgerschap te maken hebben gebeuren bij 
ons op school. Zo hanteren wij op school een aantal schoolregels die duidelijk zichtbaar in de school 
hangen, kennen we een pestprotocol voor onze leerlingen en hebben we voor kinderen die dat nodig 
hebben Sociale Vaardigheidstrainingen, die door leerkrachten binnen onze stichting verzorgd 
worden.  
We willen ten aanzien van burgerschap planmatig handelen. Het is in dit verband belangrijk dat we 
weten in welke situatie leerlingen verkeren. In dit kader, maar ook in het kader van de kwaliteitszorg 
worden om het jaar een ouder- en een leerlingenquête afgenomen. Op een schaal van 1 t/m 4 
scoorde het schoolklimaat en de sociale veiligheid bij de laatste afname ruim boven de 3.  
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We willen gericht werken aan de ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen. Het 
doel daarvan is een prettig schoolklimaat te bevorderen en de leerlingen de nodige sociale bagage 
mee te geven. Om de leerlingen te volgen hanteren we de SCOL (Sociale Competentie Observatie 
Lijst).  

De afgelopen jaren zijn we als school bezig geweest met de implementatie van SWPBS. SWPBS 
(SchoolWide Positive Behavior Support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren 
bevordert en gedragsproblemen voorkomt en begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden 
die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze 
waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief 
bekrachtigd (beloond). Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke 
leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. 

In groep 8 wordt bij de leerlingen een schoolvragenlijst (SAQI) afgenomen. 
 
Verkeersouders 
 

Verkeersouders werken aan een veilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. 
Zij maken zich sterk voor: 
- betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen 
- goed verkeersonderwijs (incl. het theoretisch en praktisch verkeersexamen) 
- veilige schoolroutes 
- maken van afspraken met verschillende betrokkenen zoals de gemeente 
- verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in de breedste zin van het woord 

 
Zij nemen verschillende initiatieven om dit inhoud te geven. Hierbij valt te denken aan activiteiten op 
school (bijv. Streetwise, Dode hoek-project), acties om het halen en brengen van kinderen veilig te 
laten verlopen en overleg met verkeersouders van andere scholen, politie en 3VO over de veiligheid 
op de routes naar school. In Nederland werken meer dan 1900 scholen met verkeersouders. Op onze 
school hebben Aly Oosting en Ingrid Vedders deze taak op zich genomen. 
 
 

Onderwijs 
Ons onderwijs richt zich op: 
 
- de godsdienstige vorming 
- de sociaal-emotionele ontwikkeling 
- de verstandelijke ontwikkeling 
- het ontwikkelen van de creativiteit 
- het verwerven van de noodzakelijke kennis 
- het verwerven van culturele vaardigheden 
- het verwerven van lichamelijke vaardigheden 
 
Dagindeling 
 
Bij de kleuters hebben we een zogenaamde ‘open inloop’. Vanaf 8.20 u mogen  de kinderen naar 
binnen en ligt er op de eigen werkplek een activiteit voor de kinderen klaar, waar ze meteen mee aan 
de slag kunnen. Om 8.30 u gaat de bel en moeten alle kinderen binnen zijn. 
Iedere dag beginnen we met bezinning. Gebed, Bijbelverhalen, liederen, spel en gesprekken geven 
inhoud aan de godsdienstige vorming.  
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Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat ze vanaf 8.20 u naar binnen mogen. De bel gaat om 8.30  u.  
Als leidraad gebruiken wij het blad "Kind op maandag". Elke week staat er een nieuw thema centraal. 
De kinderen krijgen de ruimte op de verhalen te reageren. Over het algemeen gebeurt dat in de 
kring. De Bijbelverhalen die worden verteld worden wekelijks vermeld op De Loopplank. 
 
Kindvriendelijk 
 
We willen graag dat het kind zich thuis voelt op school. Het moet "lekker in zijn vel zitten". Het kind 
moet niet alleen leren, maar ook spelen. Door middel van spel, samenwerken en praten kan het kind 
op de ander reageren. 
Zo kan het kind zich thuis gaan voelen op school. 
Wij als leerkrachten dienen erop toe te zien dat het kind zich veilig voelt. Daarom streven wij een 
goede communicatie na met de collega-leerkrachten, de kinderen en de ouders. 
 
Wat leren de kinderen? 
 
Het zal duidelijk zijn dat de jongste kleuters op een andere manier leren, spelen en reageren dan de 
leerlingen uit groep 8. Toch leren zij ook door middel van spel, vertellen, luisteren, kijken, bewegen, 
reageren op de ander. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 houden de vorderingen nauwkeurig bij 
aan de hand van de leerlijnen. Vanuit de activiteitenblokken verzorgen wij ons aanbod. 
 
Leerlingvolgsysteem 
 
Het Leerlingvolgsysteem (LVS) laat van elk kind zien of het al op het juiste niveau is of dat het op een 
bepaald onderdeel uitvalt. Hiervoor gebruiken we de toetsen van het Cito LVS. Dit is een onderdeel 
van ons digitaal administratieprogramma ParnasSys. Hierin worden naast de toetsresultaten ook 
afspraken en verslagen, die over een kind gemaakt zijn, bewaard.  
 
Voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen zijn toetsen ontwikkeld. Ook in de groep 
2 worden eens per jaar toetsen afgenomen: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Indien 
nodig vindt een hertoetsing plaats. 
 
Methodes 
 
Op onze school maken we gebruik van de volgende methodes: 
- Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen  
- Voortgezet technisch lezen: Station Zuid 
- Taal: Taal in Beeld 
- Spelling: Spelling in beeld (i.c.m. ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ van José Schraven) 
- Begrijpend lezen: Grip  
- Schrijven: Pennenstreken 
- Rekenen: Alles telt! 
- Blink: Geïntegreerde methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie 
- Godsdienst: Kind op Maandag 
- Verkeer: Jeugdverkeerskrant (VVN) 
- Engels: Groove.Me (m.i.v. schooljaar 20-21) 
- Gymnastiek: Planmatig bewegingsonderwijs 
- Muziek: Eigenwijs Digitaal (vanaf augustus 2019)  
- Handvaardigheid: Moet je doen! 
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Doelen 
 
Zijn er doelen? 
Jazeker. Elke les heeft een lesdoel. De wet geeft ook nog eens aan wat men allemaal moet kennen en 
kunnen. 
We zorgen ervoor dat de kinderen na acht jaar basisonderwijs op "De Ark" het volgende hebben 
bereikt: 
- zich de instrumentele vaardigheden hebben eigen gemaakt. Ze kunnen zich op hun niveau zowel 

mondeling als schriftelijk uitdrukken; ze kunnen lezen; ze kunnen omgaan met hoeveelheden en 
getallen; 

- zich de noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden, hebben eigen gemaakt; 
- zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met 

creatieve uitingen van anderen; 
- zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijk 

verkeer; 
- om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen. 

 
Wij gaan ervan uit dat kinderen die dit beheersen zich staande kunnen houden in een voortdurend 
veranderende maatschappij. 
Wij richten ons onderwijs zo in dat de doelen voor het basisonderwijs (geformuleerd door het 
Ministerie) aan bod komen. Het team van leerkrachten doet zijn uiterste best bij te dragen aan het 
realiseren van deze de hoogst haalbare doelen! Dit kan per kind uiteen lopen 
 
Wat leert het kind nog meer en waar? 
De meeste tijd zit het kind in de klas. Daar krijgt het zijn opdrachten en daar is het vaak aan het werk. 
Maar de school heeft ook andere werkplekken, bijv. in de hal. De hal is ook erg geschikt om te 
tekenen of ruimtelijk met materialen bezig te zijn tijdens de handvaardigheid les. 
Af en toe gaat een groep erop uit, bijv. naar het bos voor een (herfst-)wandeling. Dat vinden de 
kinderen erg leuk. Het schoolplein is er voor de pauzes of voor andere activiteiten waar ruimte voor 
nodig is. 
In de gymzaal aan de Buizerdweg vinden de gymlessen plaats. 
 
Zelfstandig werken 
 
De leerkrachten kunnen vertellen, uitleggen, opdrachten geven, enzovoorts. Soms wordt er echter 
een beroep gedaan op een stukje zelfstandigheid van de leerlingen, want: 
a.  De leerling leert zelf de problemen op te lossen. 
b.  De leerkracht observeert en ontdekt/ziet andere dingen bij leerlingen. 
c.  De leerkracht helpt een leerling of een groepje en geeft specifieke instructie 
Wekelijks oefenen wij het zelfstandig werken.  
 
ICT 
 
Vanaf groep 5 werken de kinderen met Chromebooks.  Al deze “computers” zijn verbonden middels 
een netwerk en hebben een snelle verbinding met het internet. De kinderen werken namelijk met 
zgn. digi-lessen en kunnen soms verwezen worden naar informatiebronnen op internet. Daarbij 
werken we met het door ons opgestelde internetprotocol. 
 
Verschillende programma’s (rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde) kunnen voor iedereen 
aanvullend of ondersteunend ingezet worden. Voor de groepen 1 en 2 zijn iPads aangeschaft. Vanaf 
schooljaar 2017/2018 werken we in de groepen 5, 6, 7 en 8 voor o.a. rekenen, spelling, taal en 
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studievaardigheden met Snappet. De komende jaren zal ICT blijvend in ontwikkeling zijn. In het 
schooljaar 2020-2021 zullen de leerlingen van groep 5 ook gaan werken met Chromebooks. In het 
schooljaar 2020-2021 zal onderzocht worden hoe er in groep 4 (deels) gewerkt kan worden met de 
tablets van Snappet. 
 
Jaap Kievit is onze ICT-er. Hij is daarvoor één dagdeel vrij geroosterd (op dinsdag). Zijn belangrijkste 
taak is het computeronderwijs op onze school te verbeteren. Voor de technische ondersteuning 
kunnen we gebruik maken van de ICT-er van onze vereniging en bovenschoolse voorzieningen.  
 
We hebben een eigen website: www.dearkdedemsvaart.nl en een facebookpagina. 
In mei 2019 zijn alle groepen overgestapt op het gebruik van de Parro-app. Via deze app is het voor 
leerkrachten heel gemakkelijk om informatie uit te wisselen met ouders. De parro-app is het enige 
communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders. Daarnaast wordt er informatie verspreid via de 
mail van Parnassys. Te denken valt dan aan o.a. de nieuwsbrief.  
De uitnodiging voor de 10-minutengesprekken wordt ook via Parro verstuurd. 
 
Snappet tabletonderwijs 
 
Voor ons is ICT een middel en geen doel op zich. We werken in de groepen 5,6, 7 en 8 met Snappet. 
Alle leerlingen hebben een eigen Chromebook. Op hun Chromebook vinden de leerlingen de 
oefeningen die horen bij de lessen. Na de instructie van de leerkracht gaan de leerlingen niet verder 
in hun werkboek, maar op hun Chromebook. De leerkracht ziet op zijn/haar computerscherm 
continue de resultaten van de leerlingen. Hierdoor kan hij/zij snel hulp bieden waar dat nodig is. Na 
de gemaakte basisstof kunnen de leerlingen verder werken in het adaptieve gedeelte: elke leerling 
werkt dan op zijn/haar eigen niveau.  
 
Snappet heeft een aantal grote voordelen: 
- Directe feedback op het gemaakte werk. 
- Leerkracht heeft direct overzicht. 
- Leerkracht kan gericht oefeningen klaarzetten, zodat een leerling kan werken aan zijn/haar 

leerdoelen. Het onderwijs is meer op maat. 
- Leerlingen zijn gemotiveerd om op de Chromebook te werken. Meer oefenen zorgt voor een 

betere inslijping. 
- Voor de leerkrachten komt er meer tijd vrij voor lesvoorbereiding. 

 
Het is ondertussen een beproefd systeem. Binnen Chrono werken meerdere scholen met Snappet. 
We denken dat het goed bij onze school past en een aanvulling is op de kwaliteit van ons onderwijs.  

 
Schade veroorzaakt door leerlingen 
Het aanschaffen van Chromebooks plus koptelefoon is een grote uitgave voor de school en daarom is 
het belangrijk dat we hier goed en zorgvuldig mee omgaan. Elke leerling krijgt een “eigen” 
Chromebook  plus koptelefoon. Het “eigen” betekent dat steeds dezelfde Chromebook plus 
koptelefoon wordt gebruikt, die meegaat naar de volgende klas. Hierdoor leren de leerlingen 
verantwoordelijkheid te dragen en ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste wijze wordt 
behandeld. Als school zijn wij namelijk niet verzekerd voor schade, die is ontstaan door verwijtbaar 
en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling.  
Wanneer leerlingen schade veroorzaken aan materialen o.a. tablets, Chromebooks enz. van school, 
dan zijn de ouders/verzorgers daarvoor wettelijk aansprakelijk. De school zal daarom eventueel 
geleden schade ook verhalen op de ouders /verzorgers van leerlingen. 

http://www.dearkdedemsvaart.nl/
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Zo hopen we dat de Chromebooks/tablets het leren voor de leerlingen plezieriger zal maken en het 
gebruik er van zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs. Wij hopen dat u thuis 
ook wilt stimuleren dat kinderen zorgvuldig met hun spullen en die van de school om zullen gaan! 

 
Gymnastiek 
 
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal die naast de school staat. 
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een sportbroekje (kort broekje) en hemd of T-shirt of een 
gympakje en gymschoenen waarvan de zolen schoon zijn! 
We zien graag dat de gymspullen telkens weer mee naar huis genomen worden voor een wasbeurt. 
Goede hygiëne is immers belangrijk. Graag van tijd tot tijd controleren of alles nog past en de 
gymkleding meegeven in een aparte tas. Het gymrooster is te vinden in de bijlagen. Oudere 
leerlingen mogen deodorant meenemen maar dan graag in de vorm van een deo-roller i.p.v. een 
spuitbus, zodat  er niet onnodig gespoten wordt. 
 
Rapportage 
 
De leerlingen van alle groepen krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee naar huis.  Door 
middel van dit rapport en door gesprekken met de groepsleerkrachten willen we een goed inzicht 
geven in de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 
Wanneer kinderen naar een andere school gaan, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, dan krijgen ze het 
rapport mee, naast een onderwijskundig rapport, waarop o.a. ook staat aangegeven welke methodes 
gebruikt worden.  
 
Overgang naar het voortgezet onderwijs 
 
Informatieavonden 
In november worden er informatieavonden gehouden over het Voortgezet Onderwijs voor ouders 
van leerlingen uit groep 8.  
Op deze avond wordt o.a. de overgang naar het voortgezet onderwijs uitgelegd. De avonden  worden 
verzorgd door het  Vechtdal College en de Zeven Linden, beiden locatie Dedemsvaart. Ouders 
hebben dan ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de collega’s van het voortgezet onderwijs. 
 
Informatie inwinnen 
In de maanden november t/m februari ontvangen de ouders via school informatiematerialen van 
scholen voor voortgezet onderwijs, o.a. via De Loopplank. Hierbij zitten uitnodigingen voor 
informatieavonden (Open Huis). Ook worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld een dagdeel 
met het v.o. kennis te maken.  
 
Gegevensverzameling en overdracht bao-vo.  
Elk jaar is er twee keer overleg tussen de basisscholen (leerkrachten groep 8 en intern begeleiders) 
en de scholen voor voorgezet onderwijs in Dedemsvaart. Er zijn (ook in Ommen en Hardenberg) 
afspraken gemaakt over de informatie die overgedragen wordt bij de aanmelding van uw kind bij een 
school voor voortgezet onderwijs.  
Uitgangspunt daarbij is dat alle kenmerken/gegevens die belangrijk zijn voor het leren in beeld 
gebracht worden. Op basis daarvan wordt bekeken welk onderwijs het beste bij uw kind past. Het 
gaat om: 
- De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem over technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
- De gegevens van een IQ-test (NIO), die in groep 8 bij alle kinderen wordt afgenomen.  
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- Het advies van de basisschool met argumenten welk schooltype in het VO ons het beste lijkt voor 
deze leerling. 

- De mening en wensen van ouders/verzorgers en de kinderen. Deze zijn belangrijk, maar 
uiteindelijk niet doorslaggevend. 
 

Bij kinderen waarover twijfels bestaan zal het misschien nodig zijn nog eens een andere test of toets 
af te nemen in de aanmeldingsperiode of in het begin van leerjaar 1 op het VO.  Wanneer sprake is 
van dyslexie krijgen deze leerlingen vanuit de basisschool een dyslexieverklaring mee. 
 
Tweede gesprek 
In februari/maart houden we een tweede gespreksronde. Hierbij leggen we het schooladvies, de 
overdrachtsgegevens en de wensen van ouders/kind naast elkaar. Mochten we er in dit gesprek niet 
uitkomen, dan maken we na een bezinningsperiode een afspraak voor een afsluitend gesprek. 
 
Centrale Eindtoets 
Sinds 2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. 
Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. De 
eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. 
Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een 
hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar 
aansluiten.  
De eindtoetsen vinden later in het jaar plaats (april/mei). Dit is gedaan zodat scholen: 
- de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten en daardoor leerlingen zo veel mogelijk 

bijbrengen op het gebied van taal en rekenen (inclusief studievaardigheden); 
- de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan de school voor 

voortgezet onderwijs geven; 
- het schooladvies (en dus niet de eindtoets) centraal stellen bij de toelating tot het voortgezet 

onderwijs. 
Alleen als de score voor de eindtoets duidelijk hoger is dan het gegeven schooladvies gaan we 
daarover nader in gesprek. 
In het schooljaar 2020-2021 maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets van Route-8.   
 
De resultaten van het onderwijs 
 
Gedurende de basisschoolperiode wordt veel tijd en energie in de zorg van de leerlingen 
geïnvesteerd. We zouden kinderen tekort doen wanneer we dit enkel zouden weergeven in 
toetsscores. Een kind kan binnen zijn/haar mogelijkheden goede resultaten behalen, terwijl die nog 
beneden de daarvoor gestelde normen liggen! 
Zoals u kunt lezen in deze gids houden wij heel nauwkeurig en zorgvuldig bij welke resultaten de 
kinderen halen. Dat doen we met behulp van ons leerlingvolgsysteem. 
 
We registreren de vorderingen van o.a. lezen, spelling, rekenen. 
De scores van de verschillende toetsen laten zien welke kinderen een achterstand of voorsprong 
hebben of stagneren in hun ontwikkeling. Hier wordt dan extra aandacht aan besteed, dus er wordt 
bepaald wat ieder kind of juist de hele groep nodig heeft. Als bijv. blijkt dat  een toets over de hele 
linie slecht wordt gescoord, gaan we onderzoeken hoe dit komt. Er wordt dan een verbeterplan 
opgesteld.  
 
Voor de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem hebben we de volgende 
doelstellingen vastgesteld: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-referentieniveaus-nederlandse-taal-en-rekenen.html
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- Bij elke toets behalen de leerlingen een vaardigheidsscore. Wij hebben voor elke toets een 
minimaal te bereiken gemiddelde vaardigheidsscore voor de hele groep vastgesteld. Hierbij 
hebben we de lat niet laag gelegd!  

- De uitslagen van de landelijk genormeerde CITO toetsen worden weergegeven in de Romeinse 
cijfers I t/m V. Wij vinden dat het percentage IV- en V-scores niet boven de 25 mag uitkomen. 

 
Het afgelopen schooljaar hebben 41 leerlingen van groep 8 hun basisschoolloopbaan afgesloten.  
 
In het overzicht hieronder vindt u het uitstroomprofiel van de leerlingen over de afgelopen vier jaar. 
 

V.O. 2017 2018 2019 2020 

VWO 5 10 3  

HAVO/VWO 12 3 9 14 

HAVO 1 8 3 4 

VMBO TL/HAVO 15 7 8 8 

VMBO TL/VMBO-
Kader 

13 12 5 11 

VMBO-Kader /VMBO-
Basis 

1 8 2 4 

VSO/Praktijkonderwijs 1 1 2  

 
 
De eindopbrengsten worden dit schooljaar verantwoord met de resultaten van de verplichte 
Eindtoets. Onze school heeft met ingang van 2017 gekozen voor de eindtoets van Route-8. 
 

Jaar Eindtoets Landelijk gemiddelde Score school 

2017 Route-8 206 209,4 

2018 Route-8 206 206,8 

2019 Route-8 204 206,1 

2020  In het overzicht ontbreekt het jaar 
2020. Vanwege de Coronacrisis is er 
geen eindtoets gemaakt. 

 

 
 
Pesten op school 
 
Onder pesten verstaan we gedrag dat min of meer gericht is op één of meer kinderen èn dat tot 
gevolg heeft dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd of buitengesloten voelt. 
Dit kan incidenteel voorkomen: een opmerking, een enkele duw, een keer een voet uitsteken. Maar 
ook structureel: sommige kinderen zijn altijd het slachtoffer; sommigen gedragen zich continu als 
pester. Dit pesten vindt bijna altijd stiekem plaats, buiten de waarneming van ons als leerkrachten en 
van u als ouders! 
Pesten en gepest worden kan echter wel verstrekkende gevolgen hebben, zoals lagere 
schoolprestaties, een negatief zelfbeeld, eenzaamheid en onzekerheid in sociale relaties. 
Op onze school willen wij onze uiterste best doen om dit gedrag te voorkomen en rekenen hierbij 
volledig op medewerking van ouders. Daarvoor is een pestprotocol ontwikkeld. In dit protocol staat 
beschreven hoe wij met pesten om willen gaan, welke regels er gelden, hoe pestgedrag wordt 
aangepakt en wat de consequenties voor de pester(s) is/zijn.  
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Het jonge kind 
 
 
Visie 
De school creëert een veilige en uitdagende omgeving. Hierdoor komt het jonge kind al spelend tot 
leren. Binnen het spel komen alle leergebieden aan bod. De activiteiten worden gekoppeld aan de 
doelen van de leerlijnen jonge kind. 
 
Aanmelden en kennismaken  
Na aanmelding mag het kind, voordat het vier jaar is geworden, op school komen kennismaken. 
Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag wordt vanuit school een uitnodiging verstuurd. Het 
kind mag in totaal vijf keer een ochtend meedraaien. Als het kind vier jaar is geworden, mag het de 
hele schoolweek bij ons op school komen.  
Tijdens het eerste kennismakingsmoment wordt er met de ouders een aantal administratieve zaken 
doorgenomen en worden formulieren uitgereikt om in te vullen. We mogen daarnaast, wanneer de 
ouders daar toestemming voor geven, gebruik maken van gegevens van de peuterspeelzaal. Tijdens 
het eerste kennismakingsmoment mogen de ouders korte tijd in de klas blijven om een indruk te 
krijgen van hoe de start op de basisschool verloopt.  
Voor Chrono geldt een vastgesteld beleidsplan “Aanname en verwijdering van een leerling”. Dit plan 
ligt bij de directeur ter inzage. Enkele hoofdzaken uit het plan kunt u lezen in de bijlagen.  
 
Spelend leren  
In groep 1 en 2 ligt het accent op spelend leren. De kinderen leren om samen met anderen in een 
groep te zijn. Door spel ontwikkelen kinderen zich in de volle breedte. Dit willen we daarom graag 
stimuleren. 
We bewaken de doorgaande lijn door te werken met de leerlijnen van het jonge kind. Er wordt 
thematisch en zelfstandig gewerkt. De activiteiten worden bedacht aan de hand van de doelen uit 
Leerlijnen Jonge Kind. Op deze manier werken de kinderen aan de te behalen doelen. De 
leerkrachten stimuleren de kinderen om zelf hun planning en keuzes te maken.   
 
Binnenbrengen kleuters  
De kinderen mogen vanaf 8.20 u zelfstandig naar binnen.  De buitendeur gaat ’s morgens  
om 8.20 uur open en om 8.30 uur hoort iedereen in de klas te zijn.  
 
Nieuwe kinderen (instromers) mogen uiteraard de eerste week in de klas gebracht worden.  
 
Fruit eten  
Elke morgen is er voor de kinderen gelegenheid om het meegebrachte fruit op te eten en/of drinken 
op te drinken. Wilt u op trommeltjes, bekers, tassen de naam van uw kind zetten en bij voorkeur 
gezonde tussendoortjes meegeven?  
 
Speelgoed 
Het is niet de bedoeling dat kinderen speelgoed van huis meenemen naar school. Er zal gedurende 
het schooljaar een aantal keer een speelgoedmiddag worden ingepland.  
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Leerlingondersteuning  
 
Basisondersteuning 
 
“De Ark” wil een school zijn waar, binnen de vorm van het klassikale onderwijs, aandacht geschonken 
wordt aan de individuele begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze 
aandacht voor individuele begeleiding bereiken we door 
de basisondersteuning in de school: de leerkrachten geven kwalitatief goed onderwijs en spelen in op 
eventuele problemen die zich tijdens het lesgeven voordoen. Bij het geven van onderwijs wordt 
rekening gehouden met niveauverschillen. 
Mochten kinderen, nadat de toetsen en de groepsbesprekingen daar aanleiding toe geven, extra 
ondersteuning/uitdaging nodig hebben, dan kunnen we op “De Ark” die kinderen in de klas extra 
ondersteuning bieden door plaatsing in de hulpgroep/plusgroep van een groepsplan. 
Wanneer dit niet toereikend blijkt te zijn wordt samen met de intern begeleider gekeken wat de 
school verder aan extra ondersteuning/uitdaging kan bieden. 
 
De leerlingondersteuning op de basisschool is een belangrijk aandachtspunt en vormt onderdeel van 
het toetsingskader van de inspectie. De leerlingondersteuning op onze school is er op gericht om 
extra ondersteuning te bieden aan kinderen die daarop zijn aangewezen. Dit kan op cognitief gebied 
zijn, maar ook op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling of gedrag en werkhouding.  

Om alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen en hun niveau in kaart te brengen worden de 
leerlingen getoetst. Hiervoor gebruiken we methodetoetsen, Cito-toetsen en de afname van de 
NSCCT. De resultaten van deze toetsen, leerlingnotities, plannen e.d. worden genoteerd in ons 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken 
we SCOL.  
We proberen zo nauwgezet mogelijk de ontwikkeling van de kinderen op de betreffende gebieden te 
volgen. De resultaten van de Cito-toetsen worden besproken met de betreffende leerkracht en één 
van de Intern Begeleiders (IB’er). Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke kinderen extra 
ondersteuning nodig hebben, of wat we met de hele klas extra kunnen oefenen. De geboden 
ondersteuning wordt beschreven in de groepsplannen.  
 
Wanneer er gedragsmatig of op sociaal emotioneel gebied specifieke extra ondersteuning nodig is voor een 
leerling, wordt dit beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan ook opgesteld worden 
wanneer blijkt dat een leerling de einddoelen van groep 8 voor één of meerdere vakken niet gaat halen. Dit 
wordt in overleg met de leerkracht en de intern begeleider opgesteld en samen met ouders vastgesteld. Er 
wordt een eigen leerlijn uitgestippeld. Twee keer per jaar wordt gekeken of de leerlijn nog passend is bij de 
prestaties van de leerling of dat de leerlijn moet worden aangepast. 
 
Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling een 
bijzondere inspanning van de school wordt gevraagd, dan kan de school via de eigen orthopedagoog 
extra ondersteuning inzetten. Wat er nodig is voor het kind, de leerkracht en de ouders wordt 
beschreven in het OPP. De schoolbesturen hebben hiervoor van het samenwerkingsverband een 
budget gekregen en kunnen dit naar eigen inzicht inzetten voor kinderen die die extra ondersteuning 
nodig hebben. Dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van expertise die de school niet heeft, extra 
handen in de klas en/of specifieke materialen. Er wordt altijd gekeken of er thuis ook ondersteuning 
nodig is en dit kan dan gerealiseerd worden via Samen Doen. De school kan ambulante begeleiding 
inzetten vanuit de SBO De Oase of vanuit de SO scholen (Kentalis – cluster 2, bijvoorbeeld Boslust en 
De Twijn en van Ambulant begeleiders met cluster 4 ervaring (gedragsproblematiek). Er is binnen de 
besturen een interne ondersteuningsstructuur beschreven.  
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Soms blijkt dat een kind beter past op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of op het 
speciaal onderwijs (SO), dan zal het kind eerst bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) 
moeten worden aangemeld en besproken. De CAT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een 
speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 
Bovenstaande procedures worden te allen tijde in samenspraak met ouders en school doorlopen.     
 
Inzet specifieke personen en middelen 
 
Op ‘De Ark’ werkt één intern begeleider (IB’er): juf Adrianne van Lente. De IB’er draagt zorg voor het 
begeleiden en coördineren van alle extra ondersteuning binnen de school. 
Haar taken zijn o.a.: 
- Het bewaken van en het op de juiste wijze laten functioneren van het leerlingvolgsysteem 

ParnasSys.  
- Het leiden van leerling- en groepsbesprekingen. 
- Lid van het intern ondersteuningsteam en het managementteam. 
- Coördineren van de ondersteuning rondom de leerling. 
- Externe contacten met de orthopedagogen, logopedie, fysiotherapie, Samen Doen enz. 
- Ondersteunen van de leerkrachten. 
- Het onderhouden van contacten met het Samenwerkingsverband door het bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten.   
 
Samenwerkingsverband 
 
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit 
samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Coevorden-Hardenberg” wordt 
gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen 
in de gemeente Hardenberg. Doel van het samenwerkingsverband en de “Afdeling Coevorden-
Hardenberg” is de ondersteuning zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun 
eigen school kunnen blijven. 
Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de ondersteuningsvoorzieningen 
ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen 
doorlopen. 
Binnen de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” fungeert De Oase  als een speciale 
onderwijsvoorziening en expertisecentrum.  
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Passend onderwijs: 
“Het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven of wordt aangemeld is verantwoordelijk 
voor een goed onderwijsaanbod ook wanneer uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs.”  
 
Geen mens is het zelfde en ook als het op leren aankomt bestaan er grote verschillen. In onderwijs 
en opvoeding houden ouders en leraren meestal vanzelfsprekend rekening met die verschillen en 
stemmen zij als het even kan hun complimentjes, correcties, verwachtingen en doelen af op hun kind 
of de betreffende leerling. Ieder kind vraagt in onderwijs en opvoeding als het even kan “maatwerk” 
van de opvoeders. In de “gewone” school voor basisonderwijs betekent dit maatwerk bijvoorbeeld 
dat niet van alle leerlingen na acht jaar onderwijs verwacht mag worden dat zij dan even goed 
kunnen rekenen of lezen. Ook de wijze waarop leerlingen zich het rekenen en lezen eigen hebben 
gemaakt kan erg verschillen. De een heeft op onderdelen of de hele linie veel begeleiding of 
instructie nodig gehad en de ander leek het “aan te waaien”. Voor de meeste leerlingen lukt het de 
basisschool goed om rekening te houden met de wijze waarop kinderen leren. Soms echter vraagt 
een leerling om goed te kunnen leren zo’n gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding dat deze in 
de basisschool niet meer geboden kan worden. In die gevallen is dat de ouders en leraren meestal 
ook in een vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten worden dat de school 
onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm waarin 
beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft kan dan verwezen worden 
naar bijvoorbeeld een “speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”.  
Om in die gevallen te voorkomen dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school die goed 
“past” bij deze leerling van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de minister het 
onderwijs (de scholen voor gewoon onderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs) de opdracht 
gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Nu de “wet op passend onderwijs” op 1 
augustus 2014 van kracht is geworden, is het bestuur van het regulier onderwijs (deze wet geldt voor 
zowel basis- als voortgezet onderwijs) verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen 
(voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt aangemeld “passend onderwijs” te bieden. 
Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden 
waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden.  
 
In onze regio (Coevorden-Hardenberg, Mariënberg, Ommen en Slagharen) is deze wet voorbereid 
door de gezamenlijke besturen van basis en voortgezet onderwijs en de besturen van scholen die 
speciaal onderwijs in en buiten de regio aanbieden. In mei 2008 hebben zij hierover al een 
intentieverklaring ondertekend waarin zij verklaren samen te willen werken voor “passend 
onderwijs”. De besturen zijn hierin bovendien overeengekomen om het passend onderwijs zo “thuis-
nabij” mogelijk te realiseren. In 2013-2014 is het nieuwe samenwerkingsverband “Veld, Vaart en 
Vecht” waarin de besturen van onze regio samenwerken tot stand gebracht. De gezamenlijke 
besturen beschrijven in het “ondersteuningsplan” hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend 
onderwijs. In het verlengde van de vroegere intentieverklaring betekent passend onderwijs voor het 
SWV Veld, Vaart & Vecht dus ondermeer dat leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het 
speciaal onderwijs in de regio terecht moeten kunnen.  
De “ondersteuningsplanraad” (waarin de MR-en van alle besturen vertegenwoordigd zijn) en de 
betreffende gemeenten hebben met het ondersteuningsplan van “Veld, Vaart &Vecht” ingestemd. In 
het ondersteuningsplan wordt voor twee jaar beschreven welke afspraken over passend onderwijs 
gemaakt zijn, hoe voorkomen kan worden dat de ouders bij het zoeken naar een goede school van de 
ene naar de andere commissie verwezen worden, hoe het speciaal onderwijs zoveel mogelijk thuis 
nabij georganiseerd kan worden en hoe de ouders en leraren bij deze plannen betrokken worden. 
Ouders van leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen staan op basis van dit 
plan niet alleen in het zoeken naar een goede onderwijsvoorziening voor hun kind. Het bestuur van 
de school blijft - ook wanneer de school zelf het gewenste niet kan leveren - verantwoordelijk voor 
een goed passend alternatief.  In het Afdelingsplan van onze “Afdeling Coevorden-Hardenberg” 
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wordt de wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als partners samenwerken nader 
geconcretiseerd. Zowel het “ondersteuningsplan” van het SWV Veld, Vaart & Vecht als het 
“Afdelingsplan” van de Afdeling Coevorden-Hardenberg staat op de website van het SWV Veld, Vaart 
& Vecht, http://www.veldvaartenvecht.nl.  
 

 
 
CAT 
Toewijzen: 
De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is onder meer verantwoordelijk voor een goede 
toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale 
onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor SBO (speciaal basisonderwijs) van de afdeling ( De 
Oase) kan dat ook een school voor SO (speciaal onderwijs) zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij 
een andere school in aanmerking komt als “partner” betrokken bij een eventuele verwijzing. 
Vertegenwoordigers van de scholen voor S(B)O (expertise) maken deel uit van de CAT. Wanneer een 
beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt dan kunnen zij binnen een termijn 
van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing.  
 
Adviseren: 
Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijsondersteuning en 
jeugdzorg van belang is kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. Hiervoor maakt een 
vertegenwoordiger van Samen Doen van de gemeente Hardenberg deel uit van de CAT. In het 
ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De 
bespreking in de CAT sluit aan op de ondersteuningsteams op schoolniveau zoals deze in alle scholen 
van onze afdeling functioneren.  
 

Ondersteuningsteam 
In het ondersteuningsteam worden vragen van school en/of ouders over de ontwikkeling van 
kinderen besproken. Daarbij hebben we het vooral om vragen rond gedrag en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

http://www.veldvaartenvecht.nl/
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Bij een bespreking van een leerling in het ondersteuningsteam zijn altijd de IB’er, leerkracht en 
ouders aanwezig. Indien gewenst en afhankelijk van de hulpvraag, kunnen medewerkers van Samen 
Doen (jeugdverpleegkundige en/of schoolmaatschappelijk werker) aanwezig zijn.  
Doel van de bespreking is om samen na te gaan wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind zich 
goed kan (blijven) ontwikkelen. Zo nodig zorgt de Samen Doen medewerker er na afloop voor dat 
voor ouders en/of kind snel de ondersteuning wordt geregeld die nodig is.  Dat gebeurt natuurlijk 
altijd in overleg met de ouders.  
 
 

Samenhang met Afdelingsplan 
Zoals al eerder vermeld maakt onze school deel uit van de Afdeling Coevorden-Hardenberg van het 
SWV Veld, Vaart & Vecht. Een aantal directeuren van de deelnemende scholen vormen samen een 
stuurgroep en deze stelt jaarlijks een zogeheten Afdelingsplan voor de Afdeling Coevorden-
Hardenberg op. In dit plan staat beschreven wat er binnen de Afdeling allemaal gedaan wordt voor 
de leerlingen die extra-ondersteuning behoeven en hoeveel geld de scholen hier voor krijgen. De 
afzonderlijke scholen stellen bovendien een eigen “schoolondersteuningsprofiel” op. Hierin beschrijft 
de school onder meer de wijze waarop de ondersteuning in de school vorm en inhoud krijgt, welke 
“basis-ondersteuning” wordt geboden en hoe de “extra-ondersteuning” binnen de school wordt 
ingezet en welke de grenzen m.b.t. de afstemming binnen de school van toepassing zijn.  
Ons beleid is erop gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen 
kinderen.  Dit hebben we binnen onze school op verschillende manieren vormgegeven, zoals een 
goed systeem voor ondersteuning, een positief pedagogisch klimaat en zelfstandig werken binnen de 
groepen en een passend leerstofaanbod.  
In principe zijn ook kinderen met een handicap welkom op onze school. 
Wij vinden dat elk kind in beginsel de mogelijkheid moet hebben om samen met de vriendjes en 
vriendinnetjes uit de eigen leefomgeving naar school te kunnen gaan. 
De ondersteuning op onze basisschool is over het algemeen voldoende om onze leerlingen op te 
vangen binnen de eigen school. Voor kinderen met een handicap is deze ondersteuning echter niet 
altijd toereikend. Hiervoor kan de school wanneer zij meent dat met extra-ondersteuning (een 
arrangement) een leerling wel binnen de school kan blijven “extra-ondersteuning” aanvragen bij de 
Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). Bij elke aanmelding van een leerling met een handicap 
zullen we opnieuw de afweging maken of onze school met deze extra faciliteiten in staat zal zijn om 
de extra ondersteuning die dit kind nodig heeft te bieden. Als gedurende de schoolloopbaan wordt 
geconstateerd dat een leerling voor een arrangement in aanmerking komt, wordt ook de afweging 
gemaakt of onze school de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft kan bieden.  
Bij deze afweging spelen de volgende factoren een rol: 
- De omvang en de aard van de pedagogisch didactische behoefte van het aangemelde kind. 
- De mogelijkheden van de school. (Die worden mede bepaald door bv: het aantal leerlingen dat is 

aangewezen op extra-ondersteuning dat we al begeleiden op onze school, de groepsgrootte, 
eventuele combinatiegroepen, toegankelijkheid van het schoolgebouw etc.) 

- De mate waarin wij een beroep kunnen doen op specialistische hulp van de betrokken SO-school 
of andere externe instanties 

 
 
Intern Zorgteam 
 
Op school wordt gewerkt met een intern zorgteam. Hierin zitten de IB’er en de directeur. Hierin 
worden schoolorganisatorische ontwikkelingen m.b.t. de zorg besproken. 
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Meldcode basisonderwijs 
 
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons bestuur. 
 
Deze code is te vinden op de website van ons bestuur: 
http://www.chronoscholen.nl/documenten/ Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling 

 
 
‘Manifesto’ voor hoogbegaafde kinderen 
 
Sinds het schooljaar 2013-2014 hebben CNBS Windesheim, CBS De Fontein, CBS De Wiekslag, CNBS 
De Wegwijzer en Chrono twee bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8. De plusklas, Manifesto,  is een uitbreiding van ons aanbod op de 19 scholen voor 
basisonderwijs om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen. 
 
Om Manifesto te organiseren is er binnen ons samenwerkingsverband een werkgroep opgericht. 
Deze werkgroep heeft criteria opgesteld waaraan de kinderen moeten voldoen die in aanmerking 
komen voor de plusklas. De kinderen hebben bijvoorbeeld op begrijpend lezen en rekenen een 
voorsprong van minimaal anderhalf jaar en daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke 
karaktereigenschappen en leerlingkenmerken.  
 
Excellente kinderen hebben dezelfde behoeften als alle leerlingen. Voor hen is leren ook: oefenen 
met wat je nog niet kunt, grenzen verleggen en fouten maken. Ook zij moeten een wezenlijke 
inspanning kunnen leveren, zich soms gefrustreerd voelen, niet altijd meteen succesvol zijn en 
studievaardigheden ontwikkelen. 
Daarnaast zijn contacten met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk, omdat deze de mogelijkheid 
bieden sociale competenties op het eigen niveau te ontwikkelen. Het is goed om in 
ontwikkelingsgelijken herkenning te vinden en voor het zelfbeeld te ervaren: “Ik ben niet alleen, er 
zijn meer zoals ik”.  
 
Doel 
Het doel van de plusklas is om te voorzien in de onderwijsbehoeften van kinderen met een grote 
ontwikkelingsvoorsprong die meer aankunnen dan de verrijkingsstof die in de reguliere groep 
geboden wordt. 
Deze kinderen kunnen in de plusklas samenwerken met andere kinderen met een grote 
ontwikkelingsvoorsprong en op die manier meer, op hun niveau, uitgedaagd worden. De 
onderwerpen en methoden die in de plusklas worden aangeboden, worden gebruikt als aanzet en 
verrijking van het onderwijspakket dat in de reguliere klas wordt aangeboden. Door gebruik te 
maken van een digitale leeromgeving, kunnen de kinderen ook vanuit hun eigen scholen contact met 
elkaar hebben als zij niet in de plusklas zijn.  
 
Het lesaanbod 
Het aanbod in de plusklas is verdeeld in twee blokken. De dag wordt begonnen met sociaal-
emotionele vorming/ontwikkeling van de kinderen door bijv. het aanbieden van lessen filosofie. In de 
loop van de ochtend komt de cognitieve ontwikkeling aan bod. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt 
van Plannex (www.plannex.nl), waardoor ook een digitale leeromgeving beschikbaar is. De kinderen 
krijgen, vanuit de plusklas, opdrachten mee om op de basisschool verder uit te werken.  
Er wordt in de plusklas geen gebruik gemaakt van verrijkingswerk dat ook op de basisscholen van de 
kinderen aanwezig is.  

http://www.chronoscholen.nl/documenten/%20Meldcode%20huiselijk%20gewelden%20kindermishandeling
http://www.chronoscholen.nl/documenten/%20Meldcode%20huiselijk%20gewelden%20kindermishandeling
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In de plusklassen komen de kinderen iedere woensdagmorgen met gelijkgestemden bij elkaar.  
De Plusklas voor leerlingen  
 
Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 
 
Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/ verzorgers op eigen 
initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie, extra hulp inschakelen om extra zorg 
voor hun kinderen te organiseren, is er beleid opgesteld voor alle scholen van de Stichting Chrono, 
getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". 
T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend 
tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering 
worden gemaakt, mits gesproken kan worden over een geregistreerde, erkende behandelaar. 
In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract 
met daarin een "verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid" aan school te worden 
afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag, niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener 
geleverde diensten en/of producten. 
 
U vindt de beleidsnotitie op de website van Chrono. 
 

 
Logopedie op school  

 
Connect Logopedie en dyslexie op school 
Chrono heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken gemaakt met Connect logopedie, om logopedie 
en dyslexiebehandelingen op de basisscholen te organiseren. 
 
 
Waarom op de scholen? 
Door logopedische –en dyslexiezorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde 
omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de  
logopedisten van Connect intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor 
uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter. 
 
5-jarigen screening 
Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening. Deze screening wordt 
jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en 
objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon / dochter gewenst is. Een 
eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend logopedist. 
 
Connect logopedie en dyslexie op school 
Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning nu op 
school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind 
logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen (m.u.v. diagnostiek van 
dyslexie) hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte 
behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. 
In overleg met u en school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind. 
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Ouderbetrokkenheid 
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor 
uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook 
verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt 
aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en hierdoor 
altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen 
i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk 
voor de afstemming met de logopedist.  
 
Logopedie 
De Connect logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, lezen, spellen, begrijpen, 
vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. 
Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer lezen over deze onderwerpen. 
 
Praktisch 
Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern 
begeleider) bij ons aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. U kunt in 
overleg met de logopedist afstemmen of de logopedie het beste kan plaatsvinden onder of na 
schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste is voor uw kind. Er vindt een vrijblijvende intake plaats 
om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken 
plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met 
een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie vergoed vanuit het basispakket. 
 
Samenwerkingspartners 
Naast onze school werkt Connect logopedie samen met Dyslexienetwerk Pento (audiologisch 
centrum), diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), zorgverzekeraars en diverse 
partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.  
 
Kwaliteit 
De logopedisten van Connect logopedie staan ingeschreven in het (basis)kwaliteitsregister 
paramedici en zijn lid van de NVLF. Elke Connect logopedist heeft een eigen specialisatie binnen de 
logopedie waarvoor hij of zij ingeschreven staat in verschillende landelijke registers. Door een 
optimale samenwerking tussen collega’s met de bijbehorende bij-/en nascholingstrajecten streven 
wij naar de best mogelijke kwalitatieve zorg voor uw kind. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Mocht u een vraag hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Natuurlijk geldt dit 
voor uw kinderen van alle leeftijden. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Connect 
logopedie. U bent van harte welkom. 
 

  
Connect Logopedie 
Tel: 038 - 420 20 10 
Email: info@connectlogopedie.nl 
Website: www.connectlogopedie.nl 
 

 

http://www.connectlogopedie.nl/
mailto:info@connectlogopedie.nl
http://www.connectlogopedie.nl/
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Ontwikkeling van de school 

 
Schoolplan/jaarplan  
 
Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar. Hierin zijn de strategische 
visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan omvat in ieder geval het 
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden eigen specifieke beleidskeuzes 
beschreven. 
In het voorjaar van 2019 is er een nieuw schoolplan geschreven voor de komende vier jaar  
2019-2023  geschreven. Het schoolplan wordt geconcretiseerd in jaarplannen en jaarbegrotingen. In 
een jaarplan wordt in geoperationaliseerde termen beschreven welke (verbeter)doelstellingen de 
school wil bereiken in het betreffende schooljaar. Er wordt beschreven welke activiteiten worden 
ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Er wordt hierbij aangegeven wie betrokken zijn bij 
de uitvoering, wanneer de activiteiten plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.  
 
Het jaarplan voor “De Ark” bestaat voor het schooljaar 2020-2021 uit de volgende actiepunten: 
 

• Het ontdekkend leren zal verder worden uitgebouwd.  

• De “makerspace” zal verder worden ingericht. Een makerspace is een plek waar de leerling 
zelf een keuze kan maken, en niet iedereen aan het einde precies hetzelfde ‘werkje’ inlevert. 
Creativiteit, spelen, maken, experimenteren, falen, ontdekken, allemaal kernwoorden die je 
terugziet in een makerspace. 

• In de groep 5 zal gestart worden met het werken met Chromebooks. 

• In groep 4 zal gestart worden met het werken  met de 10 inch tablets van Snappet.  

• De muzieklessen in groep 5 gegeven krijgen een vervolg.  

• De  nieuwe muziekmethode “Eigenwijs digitaal” zal verder worden begeleid door Levi 
Akkerman de muziekdocent. 

• Na de zomervakantie wordt er gestart met een continurooster.  

• In augustus 2020 zal er worden gestart met een BSO (buitenschoolse opvang) in 
samenwerking met stichting Welluswijs.  

• PBS (Postive Behavior Support) is een traject dat nu een aantal jaren loopt. Ook dit schooljaar 
zullen de gedragsregels en lessen wekelijks worden besproken in de groepen. 

• Het pedagogisch klimaat, samen vieren en de Christelijke identiteit zullen worden 
geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.  

• In alle groepen vindt 75 % van de lessen plaats volgens het directe instructiemodel. 

• In het schooljaar 2020-2021 zal schoolbreed worden gestart met de nieuwe Engelse methode 
Groove.Me. 

• Talentontwikkeling bij leerlingen en leerkrachten zal verder worden uitgebouwd. 

• Didactisch coachen blijft de aandacht houden. Didactisch coachen focust op alle interventies 
van de leerkracht of coach: aanwijzingen, vragen en feedback.  

• Collegiale consultatie, waarbij leerkrachten bij elkaar in de groep kijken en hierover samen 
het gesprek aangaan. 
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Nascholing 
 
De nascholing is bij ons te verdelen in: 
a) team gerichte nascholing. 
Met het hele schoolteam worden cursussen/studiedagen gevolgd in het teken van 
veranderingen/vernieuwingen die we door de hele school willen invoeren. De afgelopen jaren waren 
de onderwerpen o.a. zelfstandig werken, coöperatief leren, model directe instructie. Dit jaar staan de 
studiemiddagen voor het visietraject centraal.  
 
b) Individueel gerichte nascholing. 
Leerkrachten volgen cursussen die te maken hebben met hun persoonlijke interesses en/of 
ontwikkelingen.  
Zo wordt er o.a. nascholing gevolgd op het gebied van rekenen, hoogbegaafdheid of anders leren.  
 
Evaluatie van de resultaten van ons onderwijs 
 
Bij deze evaluatie gaat het erom dat we aangeven of en in hoeverre we de gewenste resultaten 
hebben bereikt als gevolg van de gekozen organisatie en de inhoud van het onderwijsleerproces. Het 
is een kritische beschouwing van het door een leerkracht of het team ingerichte leerproces. Het gaat 
over vragen als: 
- hebben we de juiste leerstof gekozen; 
- hanteren we de juiste instructie; 
- was de groepering van de kinderen juist; 
- hebben we het juiste onderwijsleerpakket; 
- hebben we voldoende tijd besteed. 
 
Om hier achter te komen, gaan we als volgt te werk: 
- de directeur ziet erop toe dat we binnen de afgesproken kaders werken; 
- de leerkrachten doen verslag van hun werk in de groep in het bouwoverleg; 
- we nemen gestandaardiseerde toetsen af. De gegevens worden geanalyseerd. Er wordt nagegaan 

wat de consequenties daarvan zijn voor het onderwijs op groeps- en schoolniveau. Dit wordt 
opgenomen in het actieplan. 

- Twee keer per jaar worden alle opbrengsten met het gehele team besproken. 
 
Kwaliteitszorg 
 
Al enige jaren hanteren wij op school enkele kwaliteitsinstrumenten. Dit zijn o.a. de kwaliteitskaarten  
WMK-PO.  Deze instrumenten gebruiken we om te zien of we nog wel met de goede dingen bezig zijn 
en of we de dingen die we doen wel goed doen. Op alle scholen van Chrono volgen we voor 
kwaliteitszorg een identiek traject. De directeuren worden hier regelmatig in geschoold.  
Uitgangspunt daarbij is, dat het onderwijs op onze school op een kwalitatief hoog niveau gegeven 
wordt. De sterke punten willen we borgen en verbeterpunten moeten worden opgespoord en 
uitgevoerd.  Binnen de scholen van Chrono is gekozen voor het INK-model (Instituut Nederlands 
Kwaliteit).  
Het INK-model sluit goed aan bij hoe de schoolorganisatie functioneert: er wordt gewerkt voor 
resultaten (resultaatgebieden genoemd) en om dat te bereiken levert de school een inspanning 
(organisatiegebieden). Een sterk punt van het model is dat het bijdraagt aan het inzichtelijk en 
logisch beschrijven van de samenhang tussen de verschillende processen. 
Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en de 
resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven. In 
de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. 
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De  samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate waarin wij als school in staat zijn 
om te leren verbeteren en te excelleren.  

 
Communicatie 

 
Informatieverstrekking 
 
De school ziet alleen af van informatieverstrekking aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, 
indien daaraan een gerechtelijke uitspraak, waarin een contactverbod of een beperking van de 
informatieplicht is opgenomen, ten grondslag ligt. 
 
10 minutengesprekken 
 
Tijdens het schooljaar worden de ouders drie keer in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht 
van hun kind(eren) te spreken. In februari en juni/juli zijn deze gesprekken gepland in relatie met de 
rapporten die met de leerlingen worden meegegeven. U kunt van deze 10 minutengesprekken 
gebruik maken wanneer u vragen heeft, of gewoon zomaar wilt weten hoe het met uw kind gaat. De 
leerkrachten stellen het op prijs als er van het 10 minutengesprek gebruik wordt gemaakt. Alle  
gesprekken duren 10 minuten (Uiteraard bent u, wanneer er bijzonderheden of problemen zijn, voor 
of na schooltijd altijd welkom om er met de leerkracht van uw kind over te praten). 

In de week van 5 t/m 9 oktober staan de eerste 10 minutengesprekken gepland. Deze staat vooral in 
het teken van het welbevinden van de leerling.  Voor de 10 minutengesprekken ontvangt u een 
uitnodiging via de Parro-app. 
 
 
Informatieavonden 
 
Naast de bovengenoemde contactavonden, wordt er 1 keer per jaar, in september, voor de ouders 
van de leerlingen van elke groep een informatieavond georganiseerd in alle groepen. Voor de nieuwe 
ouders van groep 1 wordt er ook nog een avond in het voorjaar georganiseerd. De leerkracht vertelt 
dan over de werkwijze in de klas en school, de gebruikte methodes e.d. Op deze wijze kunnen de 
ouders zien waar de kinderen mee bezig zijn en hoe een en ander in de klas wordt behandeld. U 
krijgt hiervoor een uitnodiging via De Loopplank. 
 
Nieuwsbrief 
 
Elke vrijdag verschijnt onze nieuwsbrief: De Loopplank. In deze nieuwsbrief informeren we u over 
allerlei wetenswaardigheden van de school. Er staat ook altijd een agenda op, met daarop vermeld 
eventuele vrije dagen, contactavonden, vergaderingen zijn etc. 
 

Ouders 
 
Ouderbijdrage 
 
Om allerlei activiteiten op school te bekostigen waar we geen vergoeding voor krijgen, vragen we aan 
de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per jaar.  
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de kosten die gemaakt worden voor excursies, het 
Sinterklaasfeest, schoolreisjes, het houden van ouderavonden, eventuele schaatswedstrijden, enz. 
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Daarnaast wil de ouderraad ieder jaar een bedrag reserveren om grote uitgaven (denk aan 
sportshirts, een speeltoestel) te kunnen bekostigen. 
Binnen de ouderraad is een penningmeester aangesteld die de gelden beheert. Voor de volledigheid 
wijzen wij u erop dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, waar we niettemin op rekenen. 
Ouders wordt verzocht een machtiging af te geven voor automatische incasso van de jaarlijkse 
ouderbijdrage: rek. nr. NL06RABO0378929186 t.n.v. St. Vrienden van scholen PC onderwijs De Ark.  
De ouderbijdrage wordt twee keer per jaar afgeschreven in de maanden november en april. 
In november € 40,- indien u in één keer betaalt. In november én  april wordt  € 20,- afgeschreven 
indien u in twee termijnen betaalt. 
 
Ouderhulp 
 
Bij verschillende activiteiten op school wordt de hulp ingeroepen van ouders. We zijn blij dat we hier 
vrijwel nooit in teleurgesteld worden! 
Bij ouderhulp kunt u o.a. denken aan hulp bij lezen, het begeleiden van groepen kinderen tijdens 
uitstapjes, het vervoer van leerlingen tijdens excursies, helpen bij de laatste schooldag. Uiteraard 
gebeurt deze hulp op aanwijzing en onder verantwoording van de leerkracht(en).  
Elke groep heeft één of twee klassenouders. Deze ouders coördineren de hulp. Wanneer een 
leerkracht de klassenouder(s) inschakelt bij een activiteit, wordt het verder door hen geregeld.  
 

Ontspanning 
 
Schoolreisjes 
 
Een keer per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. In veel gevallen gaat dit per bus 
maar soms wordt gebruik gemaakt van auto’s in met name de kleutergroepen. De kosten van het 
schoolreisje worden betaald uit de ouderbijdrage (zie vorige blz.) 
 
Schoolkamp 
 
In groep 8 gaan de leerlingen dit schooljaar van 2 t/m 4  september op een driedaags schoolkamp 
naar Ameland. Dit kamp bestaat uit sport- en spelactiviteiten, fietstochten maar ook bezoeken aan 
bezienswaardigheden en musea. 
De kosten van het kamp bedragen ongeveer € 90,- en komen voor rekening van de ouders. Er wordt 
€ 25,- betaald uit de ouderbijdrage en voor de overige € 65,- ontvangt u een aparte brief/nota. 
Als begeleiders gaan een aantal leerkrachten en enkele ouders mee. Ruim voordat het kamp 
gehouden wordt, krijgt u nadere informatie.  
 
Sinterklaas 
 
Ieder jaar doet Sinterklaas natuurlijk onze school aan. Hij bezoekt ’s ochtends de groepen 1 t/m 4. 
Ook laten Sinterklaas en z’n knechten zich nog even in de andere groepen zien. 
Door de kinderen van groep 5 t/m 8 worden lootjes getrokken. We vragen de kinderen een gedicht 
en/of surprise bij hun cadeautje doen. 
Als dit feest op een hele schooldag valt, hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 ’s middags vrij en 
voor de kinderen van 5 t/m 8 is er een gezellig middagprogramma. Dit jaar is  
5 december op zaterdag en vieren we het op school op vrijdag 4 december. 
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Vieringen 
 
Aan het kerstfeest wordt uiteraard uitgebreid aandacht geschonken op school. In de weken voor 
kerst werken we aan het adventsproject uit Kind op Maandag, onze godsdienstmethode. De 
kerstviering is doorgaans op de donderdagavond vóór de kerstvakantie. Dit schooljaar vieren we met 
alle groepen kerstfeest in de Van Dedemkerk. Daar zijn alle kinderen en hun ouders/verzorgers van 
harte welkom.  
Ook aan Pasen, Hemelvaart en Pinksteren besteden we ruimschoots aandacht. De vorm verschilt 
echter ieder jaar. U wordt via De Loopplank op de hoogte gehouden over hoe hier bij stilgestaan 
wordt. 
Elk jaar organiseren we eenmaal een scholendienst. Deze wordt voorbereid door de werkgroep 
School en Kerk, die bestaat uit leerkrachten van de drie Prot. Chr. Basisscholen en de predikanten 
van de drie Prot. Chr. Kerken in Dedemsvaart. 
 
Traktatie 
 
Bij een verjaardag hoort natuurlijk een traktatie, maar we vragen u voor de traktatie van uw kind een 
verstandige keus te maken: niet te duur, niet teveel en graag gezond! Als kinderen een traktatie 
krijgen waarvan ze denken dat ze die niet mogen hebben, dan gaat die mee naar huis. Ouders 
kunnen dan zelf bepalen of en wanneer die wordt opgegeten. 
De traktaties op school tijdens activiteiten worden door de ouderraad verzorgd. Ouders van kinderen 
met een dieet zullen hierbij zelf voor een vervangende traktatie moeten zorgen.  
 
Schoolsportactiviteiten 
 
Jaarlijks bieden wij de kinderen de mogelijkheid mee te doen aan tal van sportactiviteiten die worden 
georganiseerd. Sommige van deze activiteiten worden in samenwerking met de andere basisscholen 
in Dedemsvaart en Balkbrug georganiseerd. 
Op het programma staan: 
- in september/oktober het schoolkorfbaltoernooi (leerjaar 8 mogelijk aangevuld met leerlingen uit 
groep 7; 
- in april het schoolvoetbaltoernooi (leerjaar 8 mogelijk aangevuld met leerlingen uit groep 7; 
- in april de Koningsspelen. Voor alle groepen zijn er spel en sportactiviteiten 
- in mei/juni de avond-4-daagse (alle leerjaren); 
Bij al deze sportactiviteiten staat het spelplezier voorop, waarbij wel de inzet van iedereen gevraagd 
wordt. Omdat het schoolteam niet alles alleen kan en wil organiseren en begeleiden, schakelen we 
bij de sportactiviteiten graag ouders in. 
 
 

Welzijn 
 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland.Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te 
kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg 
gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons 
terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.  
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Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind 
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek en komen we op school om voorlichting te geven. 
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de e-mail.  

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een 
ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het 
consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige. 

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 

Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. 
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld 
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op. 

► Als uw kind in groep 8 zit 

Op aanvraag van school komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een 
gezonde leefstijl.  

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal 
‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele 
adviezen van onze professionals. Inloggen kan via www.mijnkinddossier.nl.  

 

Tussendoor een vraag? 
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of 
loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. 
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 
Website www.ggdijsselland.nl  
 
 
Mobiele telefoons 
 
Het meenemen en gebruik hiervan door kinderen is bij ons op school niet toegestaan. Dringende 
berichten kunnen doorgegeven worden via het telefoonnummer van de school. 
 
Hoofdluiscontrole 
 
Ieder jaar steekt de hoofdluis wel weer de kop op. In principe worden alle kinderen na elke vakantie 
gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer er luizen worden geconstateerd bij uw kind wordt u daarover 
opgebeld door de leerkracht. Het is wel van belang dat u uw kind in dat geval daadwerkelijk 
behandelt tegen hoofdluis. Op school kunnen luizenzakken worden aangeschaft  à € 3,50. 
De bestrijding van hoofdluis is echter in de eerste plaats een taak van de ouders. Regelmatig thuis 
controleren is noodzakelijk (ook na een behandeling!). De school dient geïnformeerd te worden om 
verdere verspreiding te voorkomen. Via De Loopplank (of direct via een brief in de betrokken klas) 
wordt steeds de constatering van hoofdluis gemeld.   
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Samen Doen 
 
Vanaf 2015 is de gemeente het aanspreekpunt voor ondersteuning op het gebied van zorg, 
jeugdzorg, werk en inkomen. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij een van de Samen Doen teams in 
de gemeente. 
In de gemeente Hardenberg bestaan vier teams: Samen Doen Noord (Slagharen, Gramsbergen, De 
Krim en omgeving), Samen Doen Zuid (Bergentheim, Kloosterhaar, Mariënberg en omgeving), Samen 
Doen West (Dedemsvaart, Balkbrug en omgeving) en Samen Doen Kern (Hardenberg, Heemse en 
omgeving). 
De Samen Doen teams bestaan uit deskundige mensen, die werken bij zorg- en welzijnsorganisaties. 
Samen hebben ze veel kennis en een groot netwerk van organisaties voor allerlei vormen van 
ondersteuning en hulp. 
Het Samen Doen team organiseert de toegang naar ondersteuning dicht bij mensen in de buurt of 
wijk, zodat je makkelijk en snel hulp kunt krijgen als dat nodig is.  
 
Wanneer u zich aanmeldt (tijdens het spreekuur of via www.hardenberg.nl/samendoen) krijgt u één 
vast contactpersoon toegewezen. Samen met uw contactpersoon neemt u de situatie door. Daarna 
wordt gezocht naar een goede  oplossing. Eerst wordt bekeken wat u zelf kan doen, of wat er 
mogelijk is met hulp uit uw omgeving. Wanneer dit niet voldoende is, wordt gezocht naar een andere 
manier van ondersteuning. 
 
Soms is het niet mogelijk om de ondersteuning te vinden in uw omgeving en is er meer 
gespecialiseerde hulp nodig. Dan kan uw contactpersoon van Samen Doen u in contact brengen met 
een specialist. De medewerkers van Samen Doen kennen goed de weg in de wereld van 
maatschappelijke organisaties. 
Samen kunt u op zoek naar de juiste vorm van ondersteuning. Hier zitten soms kosten aan 
verbonden in de vorm van een eigen bijdrage. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
 
Inwoners uit de kernen Balkbrug, Dedemsvaart en Rheezerveen kunnen terecht bij het spreekuur van 
Samen Doen West op de volgende dagen: 
- Maandag van 13.30 uur tot 15.00 uur MFC de Baron in Dedemsvaart 
- Dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in MFC 't Trefpunt in Balkbrug  
- Donderdag van 11.00 uur tot 12.30 uur MFC de Baron in Dedemsvaart 
U hoeft zich voor het spreekuur niet vooraf aan te melden.  
 
NIEUW! Sam& Overijssel voor gemeente Hardenberg 
Maar liefst 315.000 kinderen van 0 tot 21 jaar groeien op in armere gezinnen. Per klas zijn dat 
gemiddeld 2 à 3 kinderen voor wie o.a. schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of 
een dagje uit niet vanzelfsprekend zijn. Om deze kinderen te ondersteunen is Sam& opgericht, een 
samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job 
en Nationaal Fonds Kinderhulp. In de gemeente Hardenberg werkt Sam& samen met de Stichting 
Vecht voor Jeugd! Ouders en/ of verzorgers en intermediairs kunnen bij Sam& een aanvraag doen. 
Bijvoorbeeld voor een jaarcontributie voor sportlessen, zodat een kind toch kan sporten of 
zwemlessen nemen. Maar ook om een verjaardag te vieren. Gemeente Hardenberg ondersteunt dit 
initiatief van harte (als één van de eerste gemeenten in Nederland).   
Ken of ben jij iemand van 0 tot 21 jaar die graag mee wil doen met leeftijdgenootjes, maar het niet 
kan betalen? Ga dan naar www.samenvoorallekinderen.nl  voor alle informatie en we helpen je graag 
verder. 
 

http://www.hardenberg.nl/samendoen
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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Jaarplanning 

 
Vakanties 
 
De data van de vakanties staan verderop in deze schoolgids. We vermelden ze ook altijd nog een keer 
op de nieuwsbrief. Deze data zijn van groot belang en we verzoeken u er rekening mee te houden bij 
uw eventuele vakantieplanning. Het is, tenzij in dringende gevallen, niet mogelijk om uw kind(eren) 
eerder van school te halen voor een vakantie. Wanneer u ergens vrij voor wilt vragen, dient u dat 
persoonlijk en ruim op tijd (telefonisch of schriftelijk) bij de directeur te doen, dus niet mondeling via 
uw kind! Verzoeken voor extra verlof verlopen altijd via de leerplichtambtenaar! 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim 
 
Regelmatig krijgen de ouders een folder van de gemeente mee met daarin de uitwerkingen van de 
leerplichtwet. Daar staat onder andere in dat wij (behalve in bijzondere gevallen) geen vrij mogen 
geven voor tussentijdse vakanties en/of een lang weekend weg buiten de schoolvakanties om. Met 
de leerplichtambtenaar is afgesproken, dat wanneer ouders toch hun (leerplichtige) kind om 
bovenstaande redenen van school laten verzuimen, wij dit zullen melden. 
 

Diversen 

 
Project 
 
Eens per jaar hebben we een tweewekelijks project op school. We kiezen dan een voor alle groepen 
aansprekend thema en geven gedurende 1½ week vanaf de pauze alle vakken rondom dat thema. 
Aan het eind worden alle resultaten gepresenteerd tijdens een inloopavond en mag iedereen komen 
kijken. 
 
Afscheid groep 8 
 
Aan het eind van hun schoolloopbaan presenteert groep 8 de eindmusical. De musical wordt 
opgevoerd in het Vechtdal College.  
In de laatste schoolweek nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. We nodigen de ouders 
daar ook voor uit en de kinderen krijgen dan o.a. een groepsfoto, een Bijbel en een bloem uitgereikt. 
 
Projectgeld/acties 
 
Instellingen, stichtingen en goede doelen benaderen ons veelvuldig voor het organiseren van een 
(spaar-)actie. Onze projectcommissie maakt hierin verantwoorde keuzes, mede op basis van de 
actualiteit. Op maandagochtend kunnen kinderen geld meenemen voor de spaardoelen waarover u 
via De Loopplank wordt geïnformeerd en die worden uitgekozen door onze projectcommissie. 
Wij steunen ook ieder jaar de landelijke Kinderpostzegelactie. Hier doen de leerlingen van groep 8 
aan mee. Om het jaar werken we mee aan de (praktische) actie Schoenmaatjes.  
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Sponsoring 
 
Op 19 februari 2009 heeft het Ministerie van Onderwijs een “”Convenant sponsoring onderwijs” 
afgesloten met partijen die het onderwijs, het bedrijfsleven, ouderverenigingen, scholieren en de 
overheid vertegenwoordigen. 
Chrono volgt de richtlijnen en aanbevelingen uit dit Convenant. Dat is de reden dat Chrono niet een 
eigen sponsorreglement heeft opgesteld. 
Voor directeuren, ouderklankbordgroepen en MR’n is het van belang kennis te nemen van dit 
Convenant op het moment dat er afspraken worden gemaakt over sponsoring. 
Als sponsoring gebeurt op een zorgvuldige wijze, is daartegen geen bezwaar. 
Het is goed nog op te merken dat er sprake is van donatie als er geen enkele tegenprestatie wordt 
gevraagd. Zodra dit wel het geval is, wordt het sponsoring. 
Het meest recente convenant, getekend  9  februari 2009,  is bijvoorbeeld te downloaden via Google 
onder: “Convenant sponsoring onderwijs”. 
 

 
Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf komt eens per jaar bij ons op school. Het ene jaar worden de kinderen allemaal 
individueel op de foto gezet, eventueel met broertjes en zusjes en ook met de groep. Het andere jaar 
worden er alleen groepsfoto’s gemaakt. In het schooljaar 2020-2021 komt de fotograaf in mei op 
school voor zowel de individuele foto’s als de groepsfoto’s. 
 
 
Video-opnamen in de groep. 
 
De onderwijspraktijk is continu in beweging en aan verandering onderhevig. Voor  begeleiding en 
ondersteuning van de leerkrachten of stagiair(e)s worden soms opnames in de klas gemaakt. Deze 
opnames worden alleen intern gebruikt en er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Als er geen 
gebruik meer wordt gemaakt van de opnames, worden ze gewist. 
In overleg met ouders worden ook video-opnamen gemaakt van hun kind in de groep. We willen dan 
nog beter zicht krijgen op het probleem en zodoende komen tot een nog betere hulpverlening. Deze 
beelden worden met de desbetreffende ouders bekeken en besproken. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het filmen van de groep waarin uw kind zit, dan kunt u dit schriftelijk 
aangeven bij de directeur. 
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Namen teamleden en mailadressen 
naam e-mail 
H.A. Gort, directeur  h.gort@chronoscholen.nl 

 

A. Bijker-Snijder 
Groep instroom 

a.bijker@chronscholen.nl 

A. v.d. Hulst-van Os 
Groep 3 

a.vanderhulst@chronoscholen.nl 

M. Koldenhof 
Groep 4 

m.koldenhof@chronoscholen.nl 

D. Hemme-de Vries 
Groep 3 

d.hemme@chronoscholen.nl 

B. de Blécourt-Lubbers 
Groep 5a 

b.deblecourt@chronoscholen.nl 

J. Molema-Hendrikse 
Groep 1 

j.molema@chronoscholen.nl 

T. Bakker 
Groep 2 

t.bakker@chronoscholen.nl 

M. Courtz-de Graaf 
Groep 1+2 

m.courtz@chronoscholen.nl 

E. Lennips 
Groep 5a, 6b en flex 

e.lennips@chronoscholen.nl 

G. van Elburg-Swankhuisen 
Groep 6b 

g.vanelburg@chronoscholen.nl 

I. Duiven-Pothof 
Groep 4 

i.duiven@chronoscholen.nl 

H. ter Wijlen-Meijerink 
Groep 5b/6a 

h.terwijlen@chronoscholen.nl 

J. Huisjes-Aasman 
Groep 5b/6a 

j.huisjes@chronoscholen.nl 

M. v.d. Velde-Veneman 
Groep 7b 

m.vandervelde@chronoscholen.nl 

M. Slot 
Diverse groepen + werkdrukverlichting 

m.slot@chronoscholen.nl 

N. Kreuze 
Groep 7b,8 

n.kreuze@chronoscholen.nl 

J. Kievit 
Groep 7a, ICT 

j.kievit@chronoscholen.nl 

M. Lugies-van Wijngaarden 
Groep 5a 

m.lugies@chronoscholen.nl 

R. Kroes-Lunenborg 
Groep 8 

r.kroes@chronoscholen.nl 

A. van Lente-Hertsenberg 
Intern begeleider 

a.vanlente@chronoscholen.nl 

M. Bongers-Beumer 
adm. medewerkster 

m.bongers@chronoscholen.nl 
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Medezeggenschapsraad 
 
mr-ark@chronoscholen.nl 
L. Rorije-Kuijer, oudergeleding, voorzitter 
P. Klein Kranenburg, oudergeleding 
H. Zomer, oudergeleding 
M. v.d. Velde-Veneman, personeelsgeleding 
A. van der Hulst-van Os, personeelsgeleding 
G. van Elburg-Swankhuisen, personeelsgeleding 
 
Ouderraad 
Tineke Hoogeveen, voorzitter 
Daniëlle Tanke, penningmeester 
Marielle Dilven, penningmeester 
Gerjanne Wolters  
Ellen van Haeringen 
Brenda Jonker 
Adinda Supusepa 
Djamilla van der Burg 
Paula Winkels, notulist 
Carin Brink 
Daniëlle Veuger 
Bianca Pothof 
Simone Giethoorn 
 
 
Klankbordgroep 
Samenstelling van de klankbordgroep: 
Brenda Jonker 
Manon Hoogeveen 
Marjolein Knol 
Norma Willighagen 
Renate van der Vecht 
klankbordgroep@dearkdedemsvaart.nl  

 
 
 
 

mailto:mr-ark@chronoscholen.nl
mailto:klankbordgroep@dearkdedemsvaart.nl
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Bijlagen 
Vakantierooster  2020-2021 
 

Herfstvakantie:  12 oktober t/m 16 oktober 2020 
Kerstvakantie:   21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie:  22 februari t/m 26 februari 2021 
Pasen:    2 april t/m 5 april 2021 
Meivakantie:   26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 
Pinksteren:   24 mei 2021 
Zomervakantie:  12 juli t/m 20 augustus 2021 

 
Collectieve vrije maandagen groep 1 + instroom leerlingen 
De leerlingen van groep 1 + instroom zijn vier maandagen in het schooljaar vrij.  
Data waarop de leerlingen van groep 1 + instroom op maandag vrij zijn, worden z.s.m. aan het begin 
van het schooljaar bekend gemaakt via de Loopplank. 
 
 
Belangrijke data 
 
De data van alle team studie(mid)dagen: 

• Op dit moment zijn er i.v.m. de onzekerheid door de Corona maatregelen nog geen data 
vastgelegd voor studiemiddagen.  

 
10 minutengesprekken  2020-2021  
1e contactavond in de week van 5 t/m 9 oktober 
2e contactavond in de week van 8 t/m 12 februari 
3e contactavond in de week van 28 juni  t/m 2 juli  
Opmerking: Deze data kunnen door omstandigheden wijzigen! 

 
Sportactiviteiten 2020 - 2021 
Schoolkorfbal:  30 september 
Schoolvoetbal:  14 april (reservedag 21 april) 
Avondvierdaagse:  8 t/m 11 juni 
Opmerking: In de loop van het schooljaar kunnen door omstandigheden data wijzigen! 
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Gymrooster 2020- 2021 

Dag Tijd Groep 

Dinsdagochtend 08.30-09.15 5b/6a 

 09.15-10.10 4 

 10.30-11.15 3 

 11.15-11.45 7b 

Dinsdagmiddag 12.30-13.15 6b 

 13.45-14.30 5a 

Woensdagochtend 08.30-09.15 1 

 09.15-10.00 2 

 10.00-10.45  

 10.45-11.30 7a 

 11.30-12.15 7b 

Donderdagochtend 08.30-09.15 7a 

 09.15-10.00 8 

 10.30-11.15 5a 

 11.15-12.00 6b 

Donderdagmiddag 12.30-13.10 3 

 13.10-13.50 4 

 13.50-14.30 5b/6a 

Vrijdagmiddag 12.30-13.15 8 

 14.00-14.30   
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VERDELING VAN DE LEERKRACHTEN OVER DE GROEPEN 2020-2021 
In schema wordt de verdeling als volgt: 
 

Groep   Ma mo  Ma mi   Di mo  Di mi  Wo  Do mo  Do mi  Vr mo  Vr mi  

Instroom  
Vanaf nov!!  

AB 
 
  

AB  AB  AB  *** 3 ***    ***    

  
1    
  

JM  JM  JM  JM  JM   MC  MC  MC    

  
2   
  

MC  MC  TB  TB  
  

TB  TB  TB  TB    

  
3  

AH  

  

AH   AH  AH   AH/DH * 5 DH  DH  DH    

  
4  
  

ID  ID  ID  ID  MK  ID  ID  MK    

5a  BB  
  
  

BB  BB  EL  ML  ML  ML  ML  ML  

  
5b/6a  
  

HW  HW  HW  HW  JH  JH  JH  JH  JH  

  
6b  
  

GE  GE  GE  GE  EL  EL  EL  GE  GE  

7a  JK  
  
  

JK  JK  
  
MS* 2 

JK  
  
ICT 
MS* 1 

JK   
  

JK  JK  JK  JK  

  
7b   
  

NK  NK  MV  MV  MV  MV  MV  NK  NK  

8 RK 
 
 

RK RK RK HW NK NK RK RK 

ICT    JK      

IB AL AL AL AL  AL AL   

Dir HG HG HG HG HG HG HG HG HG*4 

adm   MB MB    MB  

Conc. JZ JZ        
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*1 Juf Marlien vervangt meester Jaap op dinsdagmiddag vanwege de ICT- werkzaamheden van 
meester Jaap 
*2 Juf Marlien vervangt collega’s i.v.m.  consultatiegesprekken, toets afnames, besprekingen enz. 
*3 Op dit moment is nog niet bekend wie vanaf 1 november de instroomgroep op woensdag, 
donderdagmorgen en vrijdagmorgen zal invullen. 
*4 Meester Hans is om de veertien dagen op vrijdag afwezig. Juf Marijke vervangt hem op deze dag. 
* 5 Juf Anja en juf Dinanda stemmen onderling af wie er op woensdag in groep 3 werkt en wie  
collega’s vervangt  i.v.m. invulling werkdrukverlichtingsuren. 
 
 
 
 
De afkortingen staan voor: 
EL =  juf Edith Lennips HG =  meester Hans Gort 
AH =  juf Anja v.d. Hulst JK =  meester Jaap Kievit 
TB =  juf Tineke Bakker ML =  juf Marijke Lugies 
MV =  juf Mandy v.d. Velde ID =  juf Imre Duiven 
DH =  juf Dinanda Hemme JM =  juf Jeanette Molema 
BB =  juf Berthilde de Blécourt AB =  juf Alice Bijker 
NK =  juf Natasja Kreuze RK =  juf Roelinda Kroes 
MK =  juf Marja Koldenhof GE =  juf Geke van Elburg 

JH  =  juf Jorien Huisjes MS =  juf Marlien Slot 
MC =  juf Marianka Courtz AL =  juf Adrianne van Lente 
HW =  juf Herma ter Wijlen JZ =  conciërge Johan Zweers 
MB =  adm. medew. Miriam Bongers  
 

 
 
Omgangsnormen Chrono 
 
 
Voor een goede samenwerking school en ouders. 
De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en vaak 
ouders elkaar ontmoeten. 
Wij vinden het erg belangrijk dat de relatie tussen de ouders en de school goed is. We werken ieder 
vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind en zijn tevens 
“partners” om die ontwikkeling goed te kunnen begeleiden en volgen. Hierna treft u een aantal 
aanbevelingen aan, die belangrijk zijn om goed te kunnen samenwerken. 
 
Wat mag u van De Ark verwachten: 
 
A. Op “De Ark” draait alles om het kind: 
- wij doen ons best om ieder kind een kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen 

- wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving; de schoolresultaten zijn op het niveau van  
vergelijkbare scholen in ons land 

- wij nemen deel aan diverse projecten o.a. sport en cultuur  
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B.  Het welbevinden van uw kind krijgt veel aandacht:  
- wij werken met veel zorg aan een goede sfeer, waarbij elk kind zich veilig, geborgen en vrij mag 

voelen 

- elk kind krijgt les in een uitdagende (leer) omgeving en in een verzorgd schoolgebouw  

- wij hechten aan goede omgangsvormen; daarom letten wij op taalgebruik, eerlijkheid, respect; wij 
doen ons best zelf het goede voorbeeld te geven. 

 
C. CBS “De Ark” communiceert met u op een heldere wijze: 
- u hoort bij de aanmelding van uw kind over de wijze waarop de De Ark een christelijke school is 
- u hoort bij de aanmelding van uw kind hoe u door ons geïnformeerd wordt over de vorderingen 

van uw kind bijv. het rapport en handelingsplan  
- wij doen ons best om een goed leesbare schoolgids te schrijven, zodat u op de hoogte kunt zijn 

van de organisatie van de school                  
- wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders d.m.v. de nieuwsbrief, website, 

ouderspreekuur 
- het team staat open voor uw vragen en uw tips/adviezen rondom uw kind  
- het team is goed bereikbaar 
 
Wat mag CBS De Ark van u verwachten t.a.v.  
 
A. Het schoolgebeuren:  
- iedereen houdt zich aan de schoolregels 
- ieder doet zijn/haar best zich aan de schooltijden te houden  
- loyaliteit wordt getoond door respectvol met elkaar om te gaan 
- het schoolbeleid wordt gerespecteerd  
 
B. Het welzijn van uw kind:  
- u toont interesse in het schoolgebeuren door bijv. de schoolvorderingen met de leerkracht te 

bespreken en samen de zorg en het welbevinden te delen 
- samen te werken (school en thuis) aan de sociaal emotionele ontwikkeling 
- u staat open voor tips en adviezen die de school aandraagt 
 
 
C. Ondersteuning bij activiteiten:  
- betrokkenheid bij het schoolgebeuren te tonen door  o.a. medewerking te verlenen bij 

activiteiten (schoolpleincommissie, ouderwerkgroep, handvaardigheidouder e.d.)  
- mee te denken in de ontwikkeling van de school bijv. in de schoolcommissie en de 

medezeggenschapsraad.  
 
 
Etiquette Social Media (samengevat): 

1. Bedenk dat het aanwezig zijn op social media vergelijkbaar is met het aanwezig zijn op een 
feestje waar je vrienden, je collega's, je baas, de ouders en leerlingen ook zijn.  

 
2. Wat er tijdens dat feestje gezegd wordt, is iedereen na een week weer grotendeels vergeten. 

Op internet is dit eindeloos terug te vinden.  
 

3. Publiceer geen privacygevoelige informatie, garandeer de anonimiteit van leerlingen  
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4. Maak geen ruzie  
 

5. Maak duidelijk of je op persoonlijke titel of uit naam van de stichting spreekt  
 

6. Optreden als woordvoerder voor de stichting is weggelegd voor leidinggevenden  
 

7. Breng jezelf niet in verlegenheid met tekst, video- of fotomateriaal waarmee je niet 
geassocieerd wil worden.  

 
8. Maak eventuele bronnen kenbaar, respecteer het auteursrecht  

 
9. Geef fouten toe. Bied excuses aan wanneer nodig  

 
10. Spreek met respect over andere culturen  

 
11. Respecteer copyright, gebruik geen merkuitingen van anderen zonder toestemming  

 
12. Controleer de reacties op je blog en zorg ervoor dat ze net zo respectvol zijn als je eigen 

bijdrage  
 

13. Citeer geen collega's en gebruik niet andermans materiaal zonder toestemming.  
 

14. Plaats geen verdekte marketingboodschappen 
 

15. Lieg niet 
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PRIVACY 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet: De Algemene Verordening Bescherming 

persoonsgegevens (AVG).   

Op De Ark wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven 

van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van 

de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 

persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot 

informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en 

de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De 

leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft 

haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik 

wordt voorkomen.  

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor 

geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Na de zomervakantie zullen wij u (weer) om 

toestemming vragen voor het delen van beeldmateriaal en een beperkt aantal persoonsgegevens 

met andere ouders. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u hiervoor een brief. 

In de privacyverklaring op de website is uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met haar 

leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U vindt dit rechtsonder op de 

startpagina van de website. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar deze verklaring. Voor 

vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij de directie. 

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 

weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en 

video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen. 
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Onder “Toelating en verwijdering van een leerling” 
Voor Chrono geldt een vastgesteld beleidsplan “Toelating en verwijdering van een leerling”. Dit plan 
ligt bij de directeur ter inzage. In deze schoolgids vermelden we enkele hoofdzaken uit het plan. 
 
Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid. 
1. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen, in het kader van Passend Onderwijs, de 

zorgplicht om aangemelde leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend 

mogelijk onderwijsaanbod te doen. 

2. Ouders hebben een keuzevrijheid: zij zoeken een school die het beste aansluit bij hun eigen 

opvattingen en ideeën over goed onderwijs en die zij het beste vinden aansluiten bij aard en 

karakter van hun kind (levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische uitgangspunten). 

3. In principe zijn alle kinderen welkom op één van de scholen ressorterend onder het bevoegd 
gezag. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of 
handicap. 
 

4. Ouders moeten hun kind schriftelijk aanmelden(aanmeldingsformulier) vanaf de dag dat het 
kind drie jaar wordt en ten minste tien weken voor de datum waarop ze toelating vragen. 

 
5. Ouders zijn verplicht bij aanmelding aan te geven bij welke school ze eveneens om toelating 

hebben verzocht. 
 

6. De school die de het aanmeldingsformulier als eerste ontvangt, moet een zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod doen, dus een plek vinden op een school waar het kind daadwerkelijk 
geplaatst kan worden. 

 
7. Het bevoegd gezag (dit is gedelegeerd aan de schoolleiding) beoordeelt of een aanmelding een 

kind betreft dat extra ondersteuning behoeft en moet een oordeel vellen over de 
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. Hiertoe kan het bevoegd gezag/de 
school (via de CAT (commissie arrangeren en toewijzen), de ouders vragen gegevens te 
overleggen over stoornissen of handicaps van het kind of de beperkingen in de 
onderwijsparticipatie. 

 
8. De school waarvoor toelating wordt verzocht, toetst de ondersteuningsbehoefte aan het eigen 

ondersteuningsprofiel. Het profiel is te vinden op de schoolwebsite. 
 
9. De (on)mogelijkheden van de individuele basisschool zijn bepalend voor de plaatsing van een 

kind op de school waar het kind wordt aangemeld, deze staan beschreven in het School 
ondersteuningsprofiel, hierna te noemen SOP). Hierbij wordt o.a. gekeken naar: 

a. de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind; 

b. de groepsgrootte; 

c. de groepssamenstelling; 

d. de beschikbare huisvesting; 

e. de beschikbare personeelsformatie. 

 
10. De  toelating van een kind mag niet afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de ouders. 

11. Als een school een leerling die extra zorg behoeft moet weigeren, is zij verplicht er voor te 

zorgen dat deze leerling bij een andere school terecht kan. Dit is een resultaatverplichting. 
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12. Ouders en leerlingen dienen de bijzondere grondslag van de school te onderschrijven of te 
respecteren. 
 

13. Leerlingen zijn verplicht met alle activiteiten mee te doen; uitsluitingen, bijvoorbeeld van het 
bijwonen van vieringen en godsdienstlessen zijn niet mogelijk, één en ander met inachtneming 
van artikel 58 WPO. 

 
 

Procedure toelating van een kind 

• Aanmelding is mogelijk gedurende het schooljaar (zie ook nr. 4 Algemene uitgangspunten 
toelatingsbeleid). 

• Ouders die kun kind willen aanmelden op de school van hun keuze, dienen eerst contact op te 
nemen met de directeur van de school. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek 
waarin de ouders informatie ontvangen over het onderwijs op de school. Daarbij wordt in 
ieder geval de schoolgids aan de ouders overhandigd. 

• Ouders zijn verplicht alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan de school: het 
achterhouden van informatie kan het weigeren van de inschrijving tot gevolg hebben, ook met 
terugwerkende kracht. 

• Een toekomstige kleuter leerling wordt voorafgaande aan de definitieve plaatsing, zodra het 
de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, in de gelegenheid gesteld kennis te maken 
met de school, de kinderen en de leerkracht. De kennismaking omvat minimaal 1 en maximaal 
5 dagdelen. Definitieve plaatsing is mogelijk vanaf het vierde levensjaar. In het speciaal 
basisonderwijs bestaat, onder voorwaarde van goedkeuring door de inspectie, de mogelijkheid 
om op speciale gronden een leerling toe te laten vanaf de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden. 

• Indien de leerling afkomstig is van een andere basisschool, vindt voorafgaand aan  de 
inschrijving altijd overleg plaats met de directie van de andere basisschool. 

• De  directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van  inschrijving naar de 
school van herkomst. 

• De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te leveren 
aan de nieuwe school van het kind. (Art. 42 WPO) 

• Een  zorgdossier kan reden zijn om een kind niet toe te laten tot de school indien aantoonbaar 
is dat de benodigde zorg door de school niet geboden kan worden. Een kind heeft een 
zorgdossier wanneer: 

o het een speciaal onderwijsindicatie heeft, d.w.z. een lichamelijke of geestelijke 
handicap of een beschikking voor een school voor speciaal basisonderwijs; 

o het een pedagogisch-didactisch/psychologisch onderzoek heeft gehad, waarin een 
advies  voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs is opgenomen; 

o er sprake is van gedragsproblemen; 
o het een afwijkend programma volgt in een of meer vakgebieden. 

• Een beschikking van de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) / Zorg Advies Team (ZAT) 
waarbij een kind wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs, kan reden zijn 
om een kind niet toe te laten tot de school. 

• Plaatsing van een toekomstige leerling in een minder geschikte periode (december/ laatste 
weken van het schooljaar) wordt in overleg met de ouders afgesproken. 

• Ouders dienen het inschrijfformulier geheel en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. 
Indien het formulier niet volledig en/of niet naar waarheid is ingevuld kan plaatsing worden 
geweigerd. De school neemt hierbij de richtlijnen vanuit het privacyreglement in acht. 

• Leerlingen worden geacht verzorgd op school te verschijnen volgens algemeen gangbare 
normen, dit ter beoordeling van de schoolleiding. 
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• De schoolleiding heeft de bevoegdheid voorschriften te geven en te wijzigen terzake van 
uiterlijk en kleding van leerlingen. 

 
Toelating en (vrijwillige) ouderbijdrage 
Conform artikel 40 WPO, maar ook in de internationale verdragsteksten is opgenomen dat  het 
primair onderwijs kosteloos beschikbaar moet zijn. Er kan dus geen sprake zijn van een verplicht 
lidmaatschap van een school - of ouderraad waarvoor contributie wordt geheven. 
Het al dan niet heffen van een vrijwillige ouderbijdrage is een zaak van de aan de school verbonden 
M.R. / klankbordgroep. 
 
Time-out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De leerling wordt dan de 
toegang voor de rest van de dag tot de klas/school ontzegd. Time-out is geen officieel instrument, 
maar kan bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de klas/school. 
Het is een orde maatregel in het belang van de school. De time-out maatregel kan alleen worden 
toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  
 
Schorsing van een leerling 
Het bevoegd gezag kan (na overleg met de directeur) met opgave van de redenen een leerling voor 
een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de 
ouders bekend gemaakt. Het bevoegd gezag (gemandateerd aan de directeur)stelt de inspectie van 
een schorsing langer dan één dag op de hoogte in het internetschooldossier. Dit gebeurt schriftelijk 
en met opgave van redenen. 
 
Procedure voor verwijdering van een leerling 
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een bevoegd gezag (na overleg met de 
directeur) slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet nemen. Bij het zich 
meermalen voordoen van een ernstig  incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en 
/of onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. Tevens kan 
er sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en 
school en/of ouder en school.  
Wanneer het bevoegd gezag de beslissing tot verwijdering heeft genomen moet vervolgens de 
wettelijk vastgestelde procedure worden gevolgd. 
Stapsgewijs komt dat neer op het volgende: 
• Voordat het bevoegd gezag/de directeur tot verwijdering van een leerling besluit hoort het 

zowel de betrokken groepsleerkracht(en) als de ouders. 
• De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de 

mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. 
• Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering terstond aan de leerplichtambtenaar 

en de onderwijsinspectie. 
• Indien de ouders bezwaar maken hoort de bevoegd gezag/de directeur hen over dit 

bezwaarschrift. 
• Het bevoegd gezag/de directeur neemt binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift een besluit. 
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bevoegd gezag er voor heeft 
gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Het bevoegd gezag heeft een 
resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden. 
Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan neemt het bevoegd gezag contact opneemt met het 
samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.  
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Ouders kunnen bezwaar indienen tegen besluiten over de weigering van toelating of het 
schorsen/verwijderen van een leerling. Hiervoor kunnen ze terecht bij de Geschillencommissie 
Passend Onderwijs. Zie voor meer informatie de folders over de Geschillencommissie Passend 
Onderwijs voor ouders en besturen op www.onderwijsgeschillen.nl 
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