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Voorwoord

Beste ouders / verzorgers,

Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar
2020 - 2021. Met deze gids willen we ouders, 
verzorgers en belangstellenden informeren over allerlei 
zaken betreffende obs de Esdoorn. In de gids vindt u
praktische en algemene informatie over specifieke
leerlingenzorg, de leerkrachten, de resultaten van ons
onderwijs, huishoudelijke zaken etc. 
Een goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers 
en school vinden we zeer belangrijk. In deze gids wordt 
aangegeven dat een leer- en leefklimaat, gekenmerkt 
door wederzijds vertrouwen en een goede relatie, voor 
ons de ideale basis is voor een optimale ontwikkeling van 
het kind. Een goede vertrouwensrelatie tussen het kind 
en de leerkracht, tussen de kinderen onderling en ook 
tussen school en ouders / verzorgers geeft het kind (meer) 
zelfvertrouwen en zelfwaardering en leidt tot positieve, 
succesvolle leerervaringen.
In het hoofdstuk over ‘de ouders’ geven we aan op welke 
momenten we graag met u in contact treden en met u 
bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe we de 
begeleiding van het kind vorm geven.
De Esdoorn blijft zich richten op een grote betrokkenheid 
van kinderen en ouders bij de school, zorg voor kinderen 
en kwalitatief goed onderwijs. Namens de teamleden wens 
ik de kinderen en de ouders/verzorgers een heel leerzaam 
en plezierig schooljaar toe. 

Sandra Klemens
Locatiedirecteur obs de Esdoorn
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1. De school
Openbare basisschool de Esdoorn is sinds maart 2018 gehuisvest in een nieuw gebouw aan de 
Buiskoolstraat 1 in Weerdinge. 

Openbare basisschool de Esdoorn
De Esdoorn is een openbare basisschool voor daltononderwijs. 
De Esdoorn wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen. 
De leerlingen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen. 
De school heeft een regiofunctie en wordt bezocht door 
leerlingen uit omliggende dorpen en wijken. Sinds maart 
2018 heeft de school intrek genomen in een prachtig 
verbouwde school. De school is gebouwd volgens de meest 
recente duurzaamheidseisen en voorzien van de nieuwste 
moderne technologie. Ook de schoolomgeving, zoals het plein 
en het aangrenzende veld zorgt voor voldoende uitdaging.

Kindercentrum De Rommelpot
In het gebouw is ook kindercentrum De Rommelpot 
gehuisvest. De Rommelpot wil ouders ondersteunen bij het 
combineren van werk, studie en zorg voor hun kinderen, 
zodat ouders zich optimaal kunnen ontplooien. Tegelijkertijd 
willen zij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De 
Rommelpot verzorgt verantwoorde kinderopvang voor ouders 
en kinderen, onafhankelijk van hun achtergrond en identiteit. 

U kunt bij kindercentrum De Rommelpot terecht voor:
• Het kinderdagverblijf (KDV). Dit is dagopvang voor kinderen 

van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen kunnen de hele dag 
komen en kunnen geplaatst worden voor minimaal 2 
dagdelen en maximaal 10 dagdelen per week. 

• De buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 
4 jaar tot het moment dat de kinderen naar het voortgezet 
onderwijs gaan buiten de reguliere schooltijden om. 

Voorschool
Bij ons op school is het mogelijk om gebruik te maken van
voorschoolse educatie. De ‘voorschool’ maakt deel uit van de
basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een
fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10
uur per week verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen
de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend,
vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de 
basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten 
van de onderbouw. Het jaarprogramma en de activiteiten zijn 
op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang 
naar de basisschool makkelijker. De voorschool wordt op obs 
de Esdoorn verzorgd door ‘Kindercentrum De Rommelpot’. 
Meer informatie is op school verkrijgbaar.

Openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen 
kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun talenten maximaal 
kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis 
kunnen leggen voor hun latere leven. De gemeente Emmen
zorgt, in de rol van schoolbestuur, voor een uitdagende en 
kansrijke leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de 
nieuwste leermethoden aangeboden worden voor leerlingen 
en medewerkers. Kwalitatief goed onderwijs dichtbij
huis, is het uitgangspunt van Openbaar Onderwijs Emmen. 
Zo houden we onze dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt 
om creatieve oplossingen, zeker nu op sommige scholen het 
aantal leerlingen daalt. Het schoolbestuur van Openbaar
Onderwijs Emmen telt 28 openbare basisscholen, een 
speciale basisschool en een school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs. In een slagvaardige en toekomstbestendige
onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces centraal. We
streven naar een zo hoog mogelijke onderwijsopbrengst voor 
iedere leerling. Om dit te kunnen bereiken is in 2016 een 
verandering in de organisatiestructuur doorgevoerd.

Clusterindeling OOE
De scholen zijn geclusterd in 10 onderwijsteams, per 
onderwijsteam één clusterdirecteur en op elke school een 
locatiedirecteur. De clusterdirecteur geeft integraal leiding aan 
een cluster van scholen en hun locatiedirecteuren m.b.t. de
bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel. De locatie-
directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie 
op de school en is het aanspreekpunt voor ouders. De 
medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en 
organisatorisch nauw met elkaar samen. Op deze manier 
wordt er kennis en expertise gedeeld en uitgewisseld.

Cluster 4
Cluster 4 is samengesteld uit 4 scholen namelijk: obs de 
Brink en obs de Barg (wijk Bargeres in Emmen) locatie 
Hesselanden (reguliere basisschool dat staat op het terrein 
van de gezinslocatie van het Centraal Orgaan Asielzoekers 
in Emmen) en obs de Esdoorn in Weerdinge. Hiernaast is 
in het gebouw van obs de Brink het Expertisecentrum voor 
Anderstaligen gevestigd. Het E.C.A. is een onderdeel van 
openbare basisschool de Brink en is een school voor kinderen 
van groep 3 tot en met 8 (6 tot en met 13-jarigen) die de 
Nederlandse taal onvoldoende beheersen om onderwijs te 
kunnen volgen op een basisschool. Het onderwijsteam van 
cluster 4 werkt volgens het adaptieve onderwijsmodel. Naast 
het onderwijsmodel werken de scholen gezamenlijk aan 
de ontwikkelingen op het gebied van thematisch werken, 
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talentonderwijs, wetenschap en techniek, meertaligheid en de 
21ste eeuwse vaardigheden.

Levensbeschouwelijke identiteit
De Esdoorn is een openbare basisschool. Dat betekent dat de 
school in principe toegankelijk is voor alle kinderen tussen
de vier en twaalf jaar. De principiële gelijkwaardigheid van
opvatting staat voorop. Wij vinden dat een belangrijke 
voorwaarde om discriminatie op grond van godsdienst, 
ras, seksuele geaardheid of welke andere grond dan ook te 
voorkomen en emancipatie te bevorderen. De school is een 
afspiegeling van de samenleving.

Daltononderwijs op de Esdoorn
De Esdoorn is een daltonschool. Het officiële daltoncertificaat 
werd in 2012 uitgereikt. Dat wil zeggen dat de Esdoorn een 
volwaardige daltonschool is. Dit schooljaar zal de school 
opnieuw gevisiteerd worden. Een belangrijk onderdeel van het 
daltononderwijs is het zelfstandig werken. Dit gebeurt dagelijks 
door middel van taakwerk. De leerkrachten bepalen welke taken 
er gemaakt moeten worden en het kind bepaalt hoe, waar en in 
welke volgorde de taken worden afgewerkt. Bij het vaststellen 
van de keuzeactiviteiten hebben de kinderen inspraak. De 
kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij de bedoelingen 
van de opdrachten. Het gaat om het “leren leren”, het 
zelfstandig leren werken en het nemen van verantwoordelijkheid 
voor de gemaakte keuzes. De leerkracht begeleidt die keuzes en 
helpt daar waar nodig. Het optimale wordt verwacht, niet het 
onmogelijke. Al oefenend fouten maken mag.

obs de Esdoorn schooljaar 2020-2021
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2. Waar de school voor staat

Daltononderwijs
Het Nederlandse daltononderwijs kent van oorsprong drie
daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid
en samenwerken. Deze principes corresponderen inhoudelijk 
niet geheel met de oorspronkelijke principes van Parkhurst.
Ook de invulling is in de loop van de tijd geëvolueerd. 

Van drie principes naar vijf kernwaarden
De veranderingen op het gebied van ontwikkelings-
psychologie en didactische en maatschappelijke inzichten
hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de
daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden
ontwikkeld:
• Verantwoordelijkheid
• Samenwerking
• Effectiviteit
• Zelfstandigheid
• Reflectie

Op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging vindt
u uitgebreide informatie over het daltononderwijs. In het
daltonboek leggen we uit hoe we in de dagelijkse schoolpraktijk 
inhoud geven aan het daltononderwijs. Deze is te vinden op 
de website.

Brede ontwikkeling
Het basisonderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de
brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen
dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel,
cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien

en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.
Daarom besteden we naast de basisvaardigheden taal, lezen 
en rekenen ook uitdrukkelijk aandacht aan creatieve vakken,
techniek en wetenschap, cultuureducatie, sportactiviteiten en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Brede School
De Esdoorn is een partner in de Brede School Weerdinge. 
Vanuit de Brede School worden er diverse activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen. Opgave is mogelijk via de 
website www.actiefinemmen.nl. Aan de activiteiten zijn geen 
kosten verbonden.

Missie
Ondernemende en wereldwijze kinderen groeien binnen 
Kindcentrum Weerdinge op met lef!

Visie
Obs de Esdoorn biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilige 
en overzichtelijke leeromgeving waarbij samenwerken de 
basis is. Kinderen leren al van jongs af aan elkaar te helpen en 
dat je van en met elkaar kunt leren. Dit kan met de kinderen 
in de eigen groep, maar ook met verschillende leeftijden door 
elkaar. Ook wordt er door leerkrachten samengewerkt met 
de collega’s van kindercentrum De Rommelpot richting een 
Dalton (integraal) kindcentrum én met u. Als ouders bent 
u immers ervaringsdeskundige als het om uw kind gaat. 
Samen weten we meer en kunnen we beter aansluiten bij de 
behoeften en de ontwikkeling van uw kind.  
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3. De organisatie van de school

Inloop
Een schooldag op de Esdoorn start met een inloop van tien 
minuten. Om 8.15 uur zijn de leerlingen met hun ouders / 
verzorgers van harte welkom in de klas. Tijdens deze inloop is 
er even tijd voor een kort gesprekje met een leerling of ouder. 
Vijf minuten voor het begin van de lessen gaat de eerste bel. 
Bij de tweede bel om 8.30 uur starten de lessen. 

Pauze
Elke morgen hebben de leerlingen een korte pauze. De 
kinderen mogen dan het van huis meegenomen eten en 
drinken nuttigen. Geef uw kind geen koek, snoep of frisdrank 
mee. Graag zien we dat leerlingen alle dagen groente of 
fruit eten in de ochtendpauze. Een boterham is ook prima. 
Wij doen ons best om de kinderen vertrouwd te maken met 
gezonde voeding. 

Afwezigheid
Het is belangrijk dat uw kind iedere dag naar school gaat.
De aanwezigheid van de kinderen wordt dagelijks door de
leerkrachten bijgehouden. Als uw kind om 9.00 uur ‘s ochtends 
nog niet op school is en we hebben geen bericht over de 
afwezigheid van u ontvangen, dan nemen we contact met 
u op. Wanneer een kind thuis wordt gehouden zonder 
geldige reden en zonder overleg met ons, dan nemen we 
contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Veelvuldig verzuim is een onderdeel van onze zorg en wordt 
met de ouders besproken. Wij wijzen u er op dat u uw 
vakantieplannen afstemt op onze vakantieregeling. Deze 
regeling vindt u achter in deze gids.

Verantwoording van de uren
Het jaartotaal uren onderwijs voor het schooljaar 2020 - 2021
bedraagt:
• Voor groep 1en 2: 794 uur
• Voor groep 3: 931 uur
• Voor de groepen 4 t/m 8: 1010 uur

Continurooster
Met ingang van vorig schooljaar heeft de school een 
continurooster. Dit betekent dat uw kind tussen de middag 
blijft eten op school onder begeleiding van leerkrachten of 
onderwijsassistenten. De lunch duurt 15 minuten en daarna 
spelen de kinderen nog 15 minuten op het plein. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Verjaardag 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn natuurlijk in het zonnetje. 
Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. 

Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag 
stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei 
voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. 

Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten 
mee:
• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is 
 (één is genoeg en klein is oke).
• Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
• Denk eens aan niet eetbare traktaties.

schooltijden groep 1 en 2
maandag  8.30 - 14.30 uur
dinsdag  8.30 - 14.30 uur
woensdag  8.30 - 12.15 uur
donderdag  8.30 - 14.30 uur
vrijdag  vrij

schooltijden groep 3
maandag  8.30 - 14.30 uur
dinsdag  8.30 - 14.30 uur
woensdag  8.30 - 12.15 uur
donderdag  8.30 - 14.30 uur
vrijdag  8.30 - 12.00 uur

schooltijden groep 4 t/m 8
maandag  8.30 - 14.30 uur
dinsdag  8.30 - 14.30 uur
woensdag  8.30 - 12.15 uur
donderdag  8.30 - 14.30 uur
vrijdag  8.30 - 14.30 uur
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4. Onderwijs en activiteiten

Activiteiten voor de onderbouw
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op onze school vooral
op het wennen aan het naar school gaan. We hebben veel
aandacht voor vaste gewoontes en regelmaat. De kinderen
ontwikkelen zich al spelend. Ook bij de oudere kleuters is dat
zo, maar daar heeft de leerkracht een meer sturende
rol. De oudste kleuters maken spelenderwijs al kennis met
taal en rekenen. We starten ‘s morgens met een inloop 
waarbij de kinderen kiezen uit diverse materialen die klaar 
liggen op de tafels. Daarna wordt er opgeruimd en doen we 
een gezamenlijke dagopening in de kring. In de kleutergroep 
werken we aan de hand van thema’s. Op een speelse manier 
leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. We besteden 
veel aandacht aan taalvorming, omdat dit de basis is voor het 
leren op school. Eventuele leerproblemen bij jonge kinderen 
worden over het algemeen vroegtijdig door ons team opgepikt.

Muzikale vorming
Wekelijks wordt er muzikale vorming gegeven aan groep 
1 t/m 8. Dit doen we aan de hand van de digitale methode; 
1,2,3 zing’.

Gezond gedrag
Op school stimuleren we gezond gedrag. We organiseren veel
op het gebied van sport en bewegen. Ook de hygiëne neemt
een belangrijke plaats in. Voor de pauzes adviseren we het
eten van groente/fruit (gruiten) of een boterham.

Burgerschapsvorming
Burgerschap is geen vak. Bij burgerschapsvorming zijn kennis,
vaardigheden en houdingen belangrijk. Dit kan worden 
bereikt door het oefenen van democratische principes in 
de klas en op school, het bijdragen door leerlingen aan de 
kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheid en 
ruimte voor initiatieven te geven. Leren door doen dus. De 
school is een oefenplaats voor goed burgerschap.

Levelwerk
De daltonwerkwijze maakt het mogelijk om goed in te 
springen op verschillen tussen kinderen. Van kinderen die 
meer kunnen, verwachten we dat ze extra taken maken. 
Er zijn ook kinderen die nog meer aan kunnen. Hiervoor 
gebruiken we Levelwerk in de groepen 1 t/m 8. Via dit 
aanbod zorgen we ervoor dat leerlingen uitgedaagd worden, 
gemotiveerd blijven en verrijking op hun niveau krijgen.

Verrijkingsklas Esdal College
Leerlingen uit groep 8 die het Levelwerkprogramma volgen, 
kunnen in aanmerking komen om een aantal middagen deel 

te nemen aan de verrijkingsklassen op het Esdal College. Hier 
worden lessen gegeven in o.a. wiskunde, Spaans, Engels en 
filosofie.

Lichamelijke Opvoeding
In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen bewegingsonderwijs.
Als het mooi weer is, spelen de kinderen buiten en bij slecht
weer in het speellokaal of in de gymzaal. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week (op dinsdag 
en donderdag) lichamelijke opvoeding in de gymzaal van het 
dorpshuis of op het sportveld. Voor wat betreft de kleding 
worden geen eisen gesteld, maar een turnpakje of een 
sportbroek met shirt wordt aanbevolen. Wij raden het dragen 
van gymschoenen aan. 

Bibliobus
Wij vinden het belangrijk dat kinderen lezen. Door geregeld 
samen met uw kind(eren) de bibliotheek (Emmen centrum) 
of de bibliobus in het dorp te bezoeken, kunt u het lezen 
bevorderen. De Esdoorn leent van de bibliotheek wisselcollecties. 
Iedere week gaan de leerlingen van groep 1-2 een prentenboek 
uitzoeken. Dit boek mogen ze meenemen naar huis. De kinderen 
van groep 3 t/m 8 gaan om de week op vrijdagochtend naar de 
bibliobus om boeken te halen. Deze staat dan voor school. 

Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks komen diverse buitenschoolse activiteiten voor onder
andere:
-  voordrachtwedstrijd Drentse gedichten
- Koningsspelen
-  Atletiek voor groep 5 t/m 8
-  Korfbalwedstrijden in Emmen.

Drents Verkeersveiligheidslabel
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een 
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid 
een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij 
zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een 
verkeersveilige omgeving. In september 2018 heeft de school 
het DVL behaald en in ontvangst genomen.

Schoolreizen
Wij vinden schoolreizen belangrijk voor de kinderen. Wij gaan
er daarom vanuit dat alle kinderen meegaan. De groepen 1 
tot en met 6 hebben ieder jaar een eendaagse schoolreis. 
Groep 7/8 gaat ieder jaar op meerdaagse schoolreis in 
Drenthe. 
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Musical
De kinderen van groep 7/8 voeren om het jaar een musical in 
het dorpshuis op.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf schoolfoto’s maken. De 
kinderen hebben dan ook de mogelijkheid om met hun 
broertjes of zusjes op de foto te gaan.

obs de Esdoorn schooljaar 2020-2021
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5. De zorg voor kinderen

Intakegesprek
Indien u meer wilt weten over de school, dan kunt u een 
afspraak maken met de locatiedirecteur. Daar kunt u terecht 
met allerlei vragen over de school. De locatiedirecteur vertelt 
u waar de school voor staat en hoe er gewerkt wordt. Om 
een goede indruk te krijgen van het geheel, krijgt u een 
rondleiding door de school.

Instroom
Voordat uw kind 4 jaar wordt, kan uw kind vanaf 2,5 jaar 
gebruik maken van de voorschool. Als uw kind bijna 4 
jaar is, mag hij of zij meedraaien in de groep om alvast te 
wennen in groep 1. Ongeveer 5 weken van te voren vindt 
er alvast een warme overdracht plaats tussen de leidster van 
De Rommelpot, de leerkracht van groep 1 en de ouders /  
verzorgers. Ook uw kind mag dan mee naar school. Na de 
warme overdracht worden er direct afspraken gemaakt voor 
het proefdraaien. Het proefdraaien is 2 ochtenden per week 
en duurt 3 weken. De dag na de vierde verjaardag mag uw 
kind iedere dag naar school. Als uw kind instroomt van een 
andere basisschool, dan nemen we na de inschrijving contact 
op met de betreffende school. In onderling overleg maken we 
een afspraak over het moment waarop uw kind zal starten op 
de Esdoorn. De scholen regelen onderling de overdracht van 
informatie. Aan de start van ieder schooljaar is er na ongeveer 
6 weken een contactmoment met alle ouders. Het accent 
t.a.v. de inhoud ligt op sociaal-emotioneel gebied.

Procedure aanname leerling met specifieke
onderwijsbehoeften 
Een kind met een ontwikkelingsachterstand kan worden
toegelaten, indien we de gevraagde ontwikkelingsonder-
steuning kunnen bieden. Hiervoor is het noodzakelijk 
om grondig te inventariseren wat het kind nodig heeft 
en wat de school kan bieden. Hiervoor gebruiken we het 
stroommodel ‘Procedure aanname leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften.’ Een uitgebreide beschrijving van de 
procedure is bij de locatiedirecteur te verkrijgen.

Het volgen van de ontwikkeling
(leerlingvolgsysteem)
We volgen de leerlingen met behulp van methodegebonden
toetsen. Daarnaast gebruiken we de toetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem. Het functioneren van alle leerlingen
van de school wordt binnen het team regelmatig besproken
met de intern begeleider. Dit gebeurt in zogenaamde 
groepsbesprekingen. Daarbij komen specifieke begaafdheden, 
achterstanden en gedragsaspecten aan de orde en worden 
er zo nodig werkafspraken gemaakt. Deze afspraken worden 
besproken met de ouders.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We volgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind. Daarbij gebruiken we het volgsysteem SCOL. Hier 
komen ontwikkelpunten uit naar voren op school- / 
groepsniveau en op individueel niveau. We hebben veel 
speciale materialen om te werken aan de sociale vaardigheden 
(boeken, lespakketten, spelletjes). 

Leerlingdossier
Van elke leerling houden we een dossier bij. Daarin zijn 
gegevens opgenomen over het gezin, onderzoeken, 
handelingsplannen, toets- en rapportgegevens. De 
locatiedirecteur en de intern begeleider beheren de mappen 
en bewaken de privacy.

Interne Begeleiding
De Esdoorn heeft een intern begeleider die leerkrachten en 
kinderen helpt de leerprestaties en sociale vaardigheden van 
de kinderen te optimaliseren. Daarbij denken we niet alleen 
aan zwakkere leerlingen, maar ook aan kinderen die meer 
dan gemiddelde leerprestaties leveren en extra uitdagingen 
aankunnen. Als u vragen heeft over de zorg voor uw kind, 
dan kunt u een afspraak maken met onze intern begeleider.

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van 
kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
•  Reguliere en speciale scholen op het gebied van 

ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
•  Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling
 schriftelijk is aangemeld, dient te zorgen voor een passende
 plek indien er sprake is van zeer specifieke
 onderwijsbehoeften van een kind);
•  Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen
 aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit 

onderwijs en zorg;
•  Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er
 meer in de eigen regio geregeld kan worden.

Samenwerkingsverband
Onze school maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar
Onderwijs Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente 
Emmen en de gemeente Borger-Odoorn zijn verenigd in het 
Samenwerkingsverband (SWV) 22.02. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website www.swv2202-PO.nl.

Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar
vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties
geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. 
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Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning er is. 
De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen 
beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit 
profiel vinden op de website van school (www.obs-esdoorn.nl). 
Is onze school handelingsverlegen, met andere woorden kunnen 
we niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, 
dan wordt er allereerst binnen het bestuur gezocht naar een 
externe deskundige die samen met ons andere mogelijkheden 
voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook 
één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde 
nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies 
onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op onze 
school niet langer begeleid kan worden, dan zoeken we een 
andere, beter passende plek. Dat kan ook het speciaal (basis) 
onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet 
de school, samen met u als ouders / verzorgers, een 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van 
Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over 
het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de 
website van het samenwerkingsverband of via de school.
Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt 
dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te 

vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen 
Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Voor de overgang en begeleiding van onze leerlingen naar het
voortgezet onderwijs gebruiken we het ‘draaiboek voor de
overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs
(vo)’. U wordt daarover al vroegtijdig voorgelicht. Aan de hand
van de resultaten en de toetsscores van eerdere leerjaren
kan de leerkracht een (voorlopig) advies geven. In groep 8 
organiseren we een voorlichtingsavond en hebben we gesprekken 
met ouders. Verder zijn er voorlichtingsavonden en open dagen 
van de scholen van voortgezet onderwijs.

Onderwijskundig rapport
Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs, speciaal onderwijs of andere basisschool wordt een
onderwijskundig rapport ingevuld door de school met gegevens
over uw kind. De ouders worden gevraagd het onderwijskundig
rapport te ondertekenen. Uiteindelijk melden de ouders hun kind, 
via de school, aan bij een school voor voortgezet onderwijs.

obs de Esdoorn schooljaar 2020-2021
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6. De leerkrachten
Taken/functies
De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en 
gekoppeld aan functies.
•  De locatiedirecteur is formeel verantwoordelijk voor de
 schoolorganisatie en de dagelijkse gang van zaken.
•  De intern begeleider begeleidt het onderwijsproces en
 coördineert de leerlingenzorg.
•  De groepsleerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor de
 gang van zaken in hun groep.
•  Elke leerkracht heeft daarnaast nog een aantal andere 

taken (bijvoorbeeld het organiseren van sportactiviteiten, 
Sinterklaas etc.).

•  De onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten bij de
 onderwijstaken.

Humanistische vorming
In de groepen 7 en 8 wordt elke donderdagmorgen 
humanistische vorming gegeven. Dit wordt gegeven door 
Tinka Drenthen.

Cultuureducatie
Traditioneel besteedt de Esdoorn veel aandacht aan 
de culturele vorming. Voorbeelden zijn: het bezoeken 
van voorstellingen, filmfestival etc. In ons beleidsplan 
cultuuronderwijs zijn doorgaande leerlijnen opgenomen met 
betrekking tot ons cultuuronderwijs. Hierdoor wordt het 
cultuuronderwijs een vast onderdeel van de leerstof binnen 
school. Binnen het team is een leerkracht aanspreekpunt voor 
alle zaken omtrent cultuureducatie.

Onderwijsassistent
Soms is het voor de leerkracht niet mogelijk om alle leerlingen
in de groep voldoende te bedienen. Ter ondersteuning van de
leerkracht werken we daarom soms met een onderwijs-
assistent. Hiervoor werken we met een vast rooster. Kinderen 
met vergelijkbare problematiek worden geclusterd. De 
leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de gehanteerde 
plannen en het resultaat daarvan. Een deel wordt echter 
uitgevoerd door de onderwijsassistent.

Bedrijfshulpverlening
•  EHBO-koffers. De school beschikt over twee EHBO-koffers:
 één bij de entree van de school en één naast de trap.
•  Ontruimingsoefeningen. De Esdoorn heeft een
 ontruimingsplan. In verband daarmee worden er in de
 loop van het jaar (on)verwacht ontruimingsoefeningen
 gehouden. De leerlingen zijn door de leerkrachten
 voorbereid op deze oefeningen en weten precies wat
 ze moeten doen. Voor ouders die op het moment van
 

 
 een oefening in school aanwezig zijn: in de gangen en
 de hal zijn vluchtroutes opgehangen. De bedoeling is dat
 ouders de aangegeven vluchtroute volgen en zich naar de 

pannakooi begeven.
•  Om de bedrijfshulpverlening goed te laten verlopen,
 heeft een aantal teamleden een opleiding gevolgd.

Stagiaires
Ieder jaar bezoeken studenten van de Pabo (Pedagogische
Academie Basis Onderwijs) of het Drenthe College (opleiding 
tot onderwijsassistent) onze school. Zij doen in de
verschillende groepen praktijkervaring op. De begeleiding 
en inzet van stagiaires valt onder de verantwoording van 
de groepsleerkracht. Ze draaien zoveel mogelijk mee in het 
schoolprogramma.

Bijscholing van leraren
Ook leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold. Er vindt
individuele en collectieve scholing plaats. Dat regelen we 
via een jaarlijks op te stellen scholingsplan. De scholing kan 
op allerlei gebieden plaats vinden, zodat er optimaal les kan 
worden gegeven aan uw kind(eren).
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7. De ouders

Betrokkenheid van ouders is belangrijk
We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben 
met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind 
beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de 
ontwikkelingen op school en gaan er vanuit dat u ons op de 
hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Wij gaan 
ervan uit dat ouders nauw betrokken zijn bij het onderwijs 
aan hun kinderen. Kinderen ontplooien zich nu eenmaal het 
beste als school en ouders qua opvoeding en begeleiding zo 
veel mogelijk op één lijn zitten. Aarzel dus niet om langs te 
komen voor een gesprek!

Informatieavond
Jaarlijks kunt u een informatieavond bezoeken om 
kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Incidenteel worden er aparte informatieavonden 
georganiseerd. Na ongeveer 6 weken zijn er oudergesprekken. 
De bedoeling van deze gesprekken is, dat u aangeeft hoe het 
kind de eerste periode op school heeft ervaren. Gaat uw kind 
met plezier naar school? Is er een passende aanpak?
Begrijpt u de aanpak? We hopen hierdoor sneller en beter te 
kunnen inspringen op eventuele problemen of nog beter: we 
proberen deze problemen te voorkomen.

SchouderCom
De school maakt gebruikt van het digitaal communicatiemiddel 
‘SchouderCom’. Dit is een besloten online ouderportaal waar 
alle informatie over de school en de groepen te vinden is. Het 
is belangrijk dat u zich hiervoor aanmeldt. Op deze manier 
bent u altijd direct op de hoogte van de laatste informatie 
over de school en de groep van uw kind(eren).

Sociale media
De school heeft een eigen website www.obs-esdoorn.nl. 
Verder beschikt de school over een Facebookpagina. Via deze 
media houden we u op de hoogte van actuele zaken.  

Nieuwsbrief
Iedere eerste dinsdag van de maand komt er een nieuwsbrief 
uit. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie over 
rapportbesprekingen, ouderavonden, schoolreizen, etc. Lees 
de nieuwsbrief dus goed. De nieuwsbrief wordt verstuurd via 
SchouderCom en is ook te vinden op de website en in de hal 
bij de ingang van de school.

Rapportbespreking
Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van 
uw kind. Daarom organiseert de Esdoorn drie keer per jaar 
een 10-minutengesprek (na ongeveer 6 - 8 schoolweken 

en in februari en juni). Kinderen ontvangen twee maal per 
jaar een rapport. U ontvangt het rapport voorafgaand aan 
de gesprekken. Bij eventuele bijzonderheden nemen we 
tussentijds contact met u op.

Gesprek met de leerkracht
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat
altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even
een afspraak.

Hoek Ouder Informatie (HOI)
Bij de hoofdingang van de school vindt u de zogenaamde 
Hoek Ouder Informatie of korter HOI. In de HOI kunt u 
allerlei informatie vinden over de school. Soms gaat het om 
beleidsmatige zaken zoals verlofregelingen, schoolplannen, 
etc. Daarnaast proberen we ouders zo goed mogelijk te 
informeren over allerlei organisaties en activiteiten door het 
verstrekken van folders, posters, e.d.

Zakelijk verslag
Eens per jaar ontvangt u het zakelijk jaarverslag. De MR en OR 
leggen dan verantwoording af over het afgelopen schooljaar.

Medezeggenschapsraad
Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad 
(MR). De MR bestaat uit een oudergeleding en een 
teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de 
school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor 
andere zaken adviserend. De locatiedirecteur maakt geen deel 
uit van de MR, maar heeft een adviserende taak. 

Ouderraad
De Esdoorn heeft ook een ouderraad (OR). Deze bestaat 
uit een aantal ouders en één of twee leerkrachten. De 
OR organiseert en ondersteunt diverse activiteiten en 
evenementen voor kinderen en verricht daarnaast een aantal 
andere praktische taken.

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de activiteiten die de ouderraad voor de kinderen 
organiseert, vragen we een bijdrage. Hierbij moet u denken 
aan feesten als: Sinterklaas, Kerst, maar ook sport- en 
spelactiviteiten. Deze bijdrage is nodig, omdat het ministerie 
alleen de kosten betaalt die met het lesgeven te maken 
hebben. Voor extra activiteiten zoals hierboven genoemd 
wordt geen vergoeding gegeven. De gelden (het schoolfonds) 
worden beheerd door de penningmeester van de OR. De 
besteding daarvan wordt door de ouderraad bepaald. De MR 
legt in het zakelijk verslag in een jaarrekening en begroting 
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verantwoording af over haar financieel beleid, dat door de 
ouders goedgekeurd moet worden. De vrijwillige bijdrage 
die gevraagd wordt, is €30,00 per jaar per kind. Ouders op 
hun beurt hoeven deze bijdrage niet te betalen als ze dat 
niet kunnen of willen. Het kan dan wel zijn dat hun kind niet 
kan meedoen aan de activiteit. Dit geldt alleen voor zaken 
die niet binnen het lesprogramma verplicht zijn. Soms kan bij 
betalingsproblemen, voor de schoolreisbijdrage, schoolfonds of 
b.v. sportdeelname een beroep gedaan worden op:
•  Stichting Leergeld Emmen e.o.
 T 06-27289980; Email: leergeldemmen@live.nl.
•  www.participatiewebshop.emmen.nl
 Via deze webshop kunt u producten bestellen voor uw 

schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar.  Hierbij kunt 
u denken aan sport- of muzieklessen, schoolkosten, een 
abonnement of een bezoek aan het theater. Om gebruik te 
kunnen maken van de webshop, moet de participatieregeling 
schoolgaande kinderen worden aangevraagd. De 
voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de website.

• Jeugdsportfonds
 Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 

tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg 
geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te 
worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt 
Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de 
sportattributen. De aanvraag kan ingediend worden bij de

 Combinatiefunctionaris Sport Gemeente Emmen. 

Schoolreizen
Jaarlijks krijgt u het verzoek om het schoolreisgeld te storten op
bankrekeningnr. NL16RABO0104343249 t.n.v. Ouderraad OBS 
De Esdoorn. De bedragen van de schoolreizen in groep 1 t/m 6 
liggen rond de €30,00. In groep 7/8 maken de leerlingen een 
meerdaagse schoolreis. Dit bedrag ligt rond de €70,00. Indien 
uw kind niet meegaat op schoolreis, volgt het de reguliere 
lessen op school. 

Privacy
Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van 
onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze medewerkers 
wordt gerespecteerd. Hoe wij op school omgaan met de 
persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ 
verzorgers en medewerkers zijn, welke afspraken wij maken om 
de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op 
de site van www.oo-emmen.nl/privacyverklaring/” Openbaar 
Onderwijs Emmen. Deze reglementen en protocollen zijn met 
instemming van de GMR vastgesteld.
 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat 
nodig is voor het leren en begeleiden van leerlingen en voor 
de organisatie hiervan. In het privacyreglement kunt u lezen 
wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 
De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders (zoals bij 

het inschrijven van een leerling). Daarnaast registreren leraren 
gegevens over leerlingen, zoals toets- en observatiegegevens. 
Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als 
dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden 
opgeslagen in onze (digitale) administratiesystemen. Wij 
gebruiken hiervoor ESIS en Parnassys.

Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de gegevens 
zijn beperkt tot  medewerkers van Openbaar Onderwijs Emmen 
die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werkzaamheden.
 
Digitale leer- en lesmaterialen
Op onze school wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van 
diverse digitale lesmaterialen. Hiervoor is een beperkte set 
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te 
kunnen identificeren bij het inloggen. Openbaar Onderwijs 
Emmen heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 
over de gegevens die aangeleverd worden en deze afspraken 
zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. In deze 
verwerkersovereenkomsten geeft de betreffende leverancier 
aan welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze 
worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd. Om de digitale 
leer –en lesmaterialen aan de leerlingen te kunnen aanbieden 
maken de kinderen gebruik van mobile devices (IPads en  
Chromebooks).
 
Uitwisselen van gegevens met andere organisaties
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere 
organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, 
tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te 
verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar 
om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
 
Foto’s en beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, 
wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd 
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder 
gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft 
gegeven, wordt er vanzelfsprekend zorgvuldig met de foto’s 
omgegaan. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s 
kunt u terecht bij de locatiedirecteur. 
 
Rechten van betrokkenen
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun 
kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de 
informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u 
vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

obs de Esdoorn schooljaar 2020-2021
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Uitgebreide informatie over uw rechten en hoe u uw rechten 
als betrokkene kunt uitoefenen kunt u vinden op de website 
van www.oo-emmen.nl/privacyverklaring/” Openbaar Onderwijs 
Emmen.

Veiligheidsplan
Er is een bovenschools veiligheidsplan opgesteld. Daarin zijn
alle protocollen en beleidsstukken die te maken hebben
met veiligheid samengevoegd. Het is een plan met uitleg
en bruikbare protocollen, voor verschillende situaties die
met veiligheid en veiligheidsbeleving te maken hebben
voor zowel leerlingen als medewerkers. Jaarlijks wordt deze
veiligheidsbeleving middels een valide instrument gemeten. 
Het veiligheidsplan is te vinden op school. Het bevat o.a. 
de klachtenregeling, het gedragsprotocol, het pestprotocol, 
meldcode huiselijk geweld en het protocol verwijdering en 
schorsing van een leerling.

Klachtenprocedure
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te voeren.
Deze klachtenregeling is bedoeld om te zorgen dat klachten op 
een zorgvuldige manier worden behandeld. Daarmee wordt het 
belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van 
de school.
Als u klachten heeft over onze school of onze medewerkers,
dan kunt u die klacht bij ons indienen. Klachten kunnen gaan

over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten
of discriminatie. Een klacht kan alleen worden ingediend
als u met uw klacht niet ergens anders terecht kan. Met
andere woorden: de meeste klachten zullen in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en locatiedirecteur
op een juiste wijze worden afgehandeld. Op school ligt de
brochure “Klachtenregeling primair en (voortgezet) speciaal
onderwijs” ter inzage. De contactpersoon van onze school
is mevrouw D. Wever. De contactpersoon heeft uitsluitend
de bevoegdheid om mensen met een klacht te verwijzen naar de 
vertrouwenspersoon. Als u klachten heeft, dan vragen we u om 
dat zo spoedig mogelijk te melden.

Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 162
3440 AD Woerden
T 0348 40 52 45
W www.lgc-lkc.nl

Stichting Welzijnsgroep Sedna
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
T 0591 68 08 50
Contactpersonen Sedna:
Jennifer Bakker en Maarten de Wit
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8. De ontwikkeling van het
onderwijs in de school

Vorig schooljaar hebben wij als school op 5 gebieden gewerkt 
aan doelen en verbeteracties.

1. Zorg voor kwaliteit
Er is een drietal beleidsplannen opgesteld n.a.v. de 
Kwintookaarten. 

2. Onderwijs en leren
-  We hebben voor techniek en wetenschap de B-Bots 

aangeschaft. Deze worden ingezet bij de maandelijkse 
technieklessen in groep 1 t/m 8.

-  Een teamlid heeft de ICC-cursus afgerond. Er is een nieuw 
beleidsplan opgesteld wat als basis gaat dienen voor de 
komende schooljaren.

-  In groep 3 is de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen 
(Kim-versie) geïmplementeerd. De methode werkt naar 
volle tevredenheid en ook de leesresultaten zijn aanzienlijk 
verbeterd. 

-  In alle groepen is de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken 
geïmplementeerd. Deze sluit aan bij VLL van groep 3. Vanaf 
groep 3 wordt het verbonden schrift aangeleerd.

-  In groep 1 t/m 8 wordt 1x per week Engels gegeven uit 
de digitale methode Stepping Stones. Dit verloopt naar 
tevredenheid.

-  In maart 2020 is de Wereltijd succes scan afgenomen. Het 
rapport zal als basis dienen voor het zaakvakonderwijs. 

3. Zorg en begeleiding
Levelwerk is geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8. Volgend 
schooljaar zal dit worden uitgebreid met groep 1 en 2. 

4. Organisatie en management
Afgelopen schooljaar heeft de school verder gewerkt aan 
de profilering van het Kindcentrum. Het tweede halfjaar is 
de samenwerking met Kindercentrum de Rommelpot weer 
opgestart. 

 5. Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
Afgelopen schooljaar heeft het team veel gedaan aan 
professionalisering. Zo heeft de intern begeleider de opleiding 
tot IB-er afgerond en heeft het gehele team het Dalton/ 
Dalton+ certificaat in ontvangst genomen. De visitatie is 
door Covid-19 uitgesteld tot het nieuwe schooljaar. Voor een 
uitgebreid verslag verwijzen wij u naar het schooljaarverslag.

Voorgenomen verbeteracties en doelen schooljaar 2020-2021:
•  Leerlingen: Het afnemen van een tevredenheidspeiling 

onder de leerlingen. 
•  Onderwijs: Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn 

op het gebied van expressie en kunstzinnige oriëntatie voor 
groep 1 t/m 8.

• Als pilot twee projecten uitwerken voor het thematisch 
werken voor de zaakvakken i.c.m. ICC (leerlijn erfgoed) om 
meer ontdekkend en onderzoekend bezig te zijn.  

•  Aanschaf en implementatie van de nieuwe methode 
Schatkist in groep 1-2. 

•  Medewerkers: Als team meer kennis vergaren over de 
referentieniveaus van rekenen.  

•  Scholing volgen voor de digitale muziekmethode 1-2-3 
zing.

• Afnemen van een personeelsenquete t.a.v. 
veiligheidsbeleving en hier een voldoende op scoren.

• Ouders: het afnemen van een tevredenheidspeiling onder 
ouders.

• Leiding: Locatiedirecteur volgt scholing voor de 
herregistratie in het schoolleidersregister.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolplan.
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9. De resultaten van het onderwijs
Resultaten van de kinderen
Met ons onderwijs leveren we een bijdrage aan de cognitieve, 
sociaal-emotionele en motorische ontwikkelingsgebieden van 
elk kind. Deze drie gebieden zijn met elkaar verbonden en 
hebben direct invloed op elkaar. Met behulp van observaties, 
eigen gemaakte toetsen, methodeafhankelijke- en
methodeonafhankelijke toetsen (bijv. Cito) brengen we de 
ontwikkeling van de kinderen in kaart. De resultaten worden 
bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem Esis. De resultaten 
van de methodeonafhankelijke toetsen worden in februari 
en juni geanalyseerd en besproken. We maken trendanalyses 
op school- en groepsniveau. Methodeafhankelijke toetsen 
worden per blok geanalyseerd. Door de analyses kunnen we 
vaststellen of we onze schoolambities daadwerkelijk realiseren 
en welke consequenties de resultaten hebben m.b.t. onze 
onderwijsaanpak en keuzes.
In groep 8 doen de kinderen mee aan de eindtoets. We 
maken gebruik van de centrale eindtoets (CET) van het 
College voor Toetsen en Examens (CvTE), de zogenaamde Cito 
Eindtoets.

Overzicht van de scores van de laatste drie jaren:

Schooljaar  Wegings Landelijk inspectie Score  

 percentage gemiddelde Ondergrens  groep 8

   

2016-2017  2%  535,6   534,9  532,9  
2017-2018  1%  534,9   535,1  536,8  
2018-2019  2%  535,7  534,9  539,4  
2019-2020  geen gegevens i.v.m. Covid-19.

Resultaten naar de ouders
De resultaten van het onderwijs worden met de ouders 
besproken via tien-minutengesprekken. Doel van deze 
gesprekken is de ontwikkeling van het kind te bespreken. 
Ouders kunnen naast deze momenten een gesprek aanvragen 
met de leerkracht om de voortgang te bespreken indien er
aanleiding toe bestaat. Een leerkracht kan ook het initiatief 
nemen tot een (tussentijds) gesprek.

Resultaten in het vervolgonderwijs
We hebben middels ‘warme overdracht’ contacten met het 
vervolgonderwijs. Ook ontvangen we overzichten van de 
prestaties van de leerlingen. Overdracht en overzichten bieden 
ons inzicht inzake de juistheid van onze interventies en
schooladviezen. In onderstaand overzicht kunt u zien naar 
welke stromen van het voortgezet onderwijs onze
leerlingen zijn uitgestroomd:

Schooljaar  BB/KB  TL  Havo  VWO        totaal  
2016-2017  10%  36%  54%  0%  11  
2017-2018  42%  29%  29%  0%  17  
2018-2019  0%  62%  25%  13%  8  
2019-2020 25% 33% 33% 8% 12

Beoordeling inspectie
Tijdens het laatste reguliere inspectiebezoek in 2018 is de
school als voldoende beoordeeld. De conclusie van het 
rapport luidde:

Op de Esdoorn heeft de inspectie drie standaarden van 
Kwaliteitszorg en de standaard veiligheid onderzocht. Deze 
standaarden zijn als voldoende beoordeeld.
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10. Overige
Leerplicht
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar
school als het vier jaar is, maar dat is dan nog niet verplicht.
Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand 
die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. 
De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland 
wonen. Als school zijn we wettelijk verplicht de afwezigheid 
nauwkeurig bij te houden en schoolverzuim zonder 
toestemming te melden bij de leerplichtambtenaar. Alleen 
onze locatiedirecteur mag bij zeer dringende belangrijke 
omstandigheden toestemming geven. In zulke gevallen 
vragen we u vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te 
dienen bij de locatiedirecteur. Belangrijk daarbij is dat u de 
reden van het verzoek goed aangeeft. De locatiedirecteur 
beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij 
twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Schorsing en verwijdering
Als het gaat om drastische zaken zoals schorsing of 
verwijdering van leerlingen, maken we gebruik van de 
wettelijke regels. De inspectie van het primair onderwijs 
wordt bij een schorsing of verwijdering in kennis gesteld. 
Een kind kan niet verwijderd worden voordat er een nieuwe 
school voor hem of haar gevonden is. De procedures 
omtrent verwijdering, toelating en schorsing liggen ter 
inzage op school. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de locatiedirecteur en bij de leerplichtambtenaren van de 
gemeente Emmen.

Sponsoring
De school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet
aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn 
tussen alle landelijke organisatie van besturen, personeel, 
ouders en leerlingen. Deze uitgangspunten zijn:
•  de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de
 school.
•  de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in 

gevaar brengen.
• de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs 

kunnen blijven geven.

Mobiele telefoons
Steeds meer kinderen hebben een eigen mobiele telefoon.
Indien noodzakelijk mogen kinderen een telefoon meenemen
naar school (soms is dit handig voor de ouders in verband met
bereikbaarheid na schooltijd). Tijdens schooltijd mag de 
telefoon niet gebruikt worden. Indien dit toch gebeurt, wordt 
de telefoon door de leerkracht in beslag genomen voor de 
duur van de dag.

Schoolverzekering
De wettelijke aansprakelijkheid voor leerkrachten en overig
personeel van gemeentelijke scholen, alsmede leden van de
ouderraad, medezeggenschapsraad en personen werkzaam 
in het kader van ouderparticipatie is geregeld binnen de 
WA-verzekering van de gemeente Emmen. Schade aan 
eigendommen van anderen en letselschade vallen onder de 
eigen WA-verzekering van de veroorzaker.
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Team

Sandra Klemens
Locatiedirecteur 
ma - do

Daniëlla Wever
Intern begeleider
ma, wo, do
do groep 2

Tessa Hingstman
groep 1
ma - do
vr groep 7-8 

Mariëlle van Ginkel
groep 5-6
ma - vr

Annemarie Hoolhorst
onderwijsassistent
ma - vr

Han
Brummel
clusterdirecteur

Jantje Woltman
groep 2
ma - wo

Michiel van 
der Veen
groep 3-4
ma - vr

Renate Vedelaar
groep 7-8 
ma - do
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Vakantieregeling

Herfstvakantie   10 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie   18 december 12.00 uur t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie  20 t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag   2 april 2021

Paasmaandag  5 april 2021

Bevrijdingsdag   dinsdag 5 mei 2020 

Koningsdag   27 april 2021

Meivakantie   1 t/m 16 mei 2021

Hemelvaart   13 mei 2021

Pinkstermaandag  24 mei 2021

Zomervakantie  9 juli 12.00 uur t/m 22 augustus 2021

De overige vrije dagen staan vermeld op de jaarkalender. Deze kunt u 
vinden in SchouderCom onder het kopje ‘kalender’.
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