


Kracht vanuit gezamenlijkheid voor ieder kind!  

 

Dit hebben we samengevat voor de komende jaren in: 

 Openbaar onderwijs is voor ons een begrip met inhoud. De openbare onderwijsidentiteit komt tot uit- 

drukking in onze gezamenlijke kernwaarden. Ze vormen de basis en kracht bij alles wat wij doen.  
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Kwaliteit 

We halen het 

beste uit ieder 

kind. 

 

Respect 

We benaderen 

de ander res-

pectvol. 

 

Acceptatie 

We accepteren 

de verschillen 

in ieder mens. 

 

Communica-

tie 

We communi-

ceren open en 

geven  

elkaar oprechte 

feedback. 

 

Haalbaar 

We stellen 

haalbare doe-

len. 

Trots 

We zijn trots 

op wie we zijn 

en waar we 

voor staan.  

Bij Openbaar Onderwijs Westerwolde is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of                     

levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of 

overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voor-

keur voor één bepaalde opvatting. Onze scholen hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind.  

O 
penbare basisschool Interschool maakt deel uit van Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW). OOW telt 

zes basisscholen en een basisschool voor anderstaligen. De missie van OOW is als volgt geformuleerd: 
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V 
oor u ligt de schoolgids. Deze gids is 

bedoeld voor de ouders die nu kin-

deren op onze school hebben en voor 

ouders van nieuwe leerlingen. Scho-

len verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. 

In deze gids geven we u een indruk van onze 

school en wat u van onze school mag verwach-

ten.  

 

De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld en is 

geschreven in het Nederlands. De reden is dat 

de gezinnen, waarvan wij leerlingen ontvangen 

op onze school, afkomstig zijn uit steeds wisse-

lende landen. Wij vinden daarom het schrijven 

van een vertaling ondoenlijk. 

De medezeggenschapsraad heeft met de school-

gids ingestemd. Daarop heeft het bevoegd ge-

zag de schoolgids vastgesteld. De inspectie 

toetst of de schoolgids voldoet aan de wettelijke 

voorschriften. 

 

De schoolgids staat op onze website 

www.basisschool-interschool.nl en ligt ter inzage 

op school. Tijdens de inschrijving wordt aan de 

ouders/verzorgers een ouderinformatieboekje 

uitgereikt, waarin actuele informatie staat. Dit 

boekje is geschreven in de vier talen: Neder-

lands, Engels, Frans en Duits en de tekst wordt 

ondersteund door pictogrammen. 
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Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult 

lezen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gids u 

slechts een indruk kan geven. Wij zijn vanzelf-

sprekend bereid u alle verdere informatie te ver-

strekken. 

U bent van harte welkom, met uw kind(eren), een 

kijkje te komen nemen in onze school. 

 

Deze schoolgids bestaat uit drie delen. 

Het eerste deel wordt jaarlijks geactualiseerd en 

bevat alle data, tijden, adressen en telefoonnum-

mers die van belang zijn. 

In het tweede deel vindt u inhoudelijke informatie 

over de werkwijze en de organisatie.  

Het laatste deel bevat algemene informatie die 

voor alle openbare scholen in de gemeente Wes-

terwolde geldt. Hierin vindt u onder andere de 

klachtenregeling en informatie over logopedie. 

Ieder deel wordt voorafgegaan door een inhouds-

opgave. Zo kunt u de informatie gemakkelijk vin-

den. 

 

Rosie Meems-Smit (directeur) 

Anita Klompsma-Bolk (directeur) 
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Onze school verzorgt het onderwijs, aan de kin-

deren van 4 tot ongeveer 12 jaar, uit de GLO/

VBL, AZC en de COL/POL. 

Veel leerlingen wonen in het COA van Ter Apel, 

maar ook kinderen die zijn geëmigreerd naar Ne-

derland, kinderen van adoptieouders en kinderen 

van ouders die als gezin herenigd zijn in Neder-

land en wonen in de gemeente Westerwolde zijn 

welkom bij ons op school. De verblijfsduur van de 

leerlingen varieert sterk. Het varieert van een 

paar weken tot meer dan anderhalf jaar. 

Interschool biedt drie onderwijsarrangementen: 

 

Eerste opvangonderwijs (POL-klassen) 

In de POL-klassen zitten de leerlingen die de Ne-

derlandse taal helemaal niet beheersen. Deze 

leerlingen zijn net in Nederland aangekomen. In 

deze klassen is gewenning het voornaamste doel 

en daarnaast het redzaam worden in de Neder-

landse taal en de Nederlandse samenleving. 

 

Taalklassen (NT2) 

In de taalklassen krijgen de leerlingen die de Ne-

derlandse taal nog niet beheersen onderwijs. In 

deze klassen is het voornaamste doel om een 

leerling in één tot anderhalf jaar het Nederlands 

te leren om het vervolgens door te laten stromen 

naar een reguliere groep. 

 

Regulier onderwijs 

In de reguliere klassen worden de leerlingen ge-

plaatst die de Nederlandse taal (redelijk) beheer-

sen. De leerlingen in deze klassen werken in re-

guliere methodes en krijgen een onderwijsaanbod 

volgens de gestelde kerndoelen vanuit het minis-

terie van het onderwijs in Nederland. 

Iedere dag, de school uit met een high five en een  

glimlach. 

I 
nterschool, basisschool voor anderstaligen 

(vanaf nu basisschool Interschool) is een 

openbare school. Onder een openbare 

school wordt verstaan een school in stand 

gehouden door en onder uiteindelijke verant-

woordelijkheid van de overheid. Openbaar wil ook 

zeggen dat bij toelating het geloof, de huidskleur, 

de afkomst, de geaardheid en de achtergrond van 

leerlingen geen enkele rol speelt. Deze verschei-

denheid bevordert de ontmoeting met anders-

denkenden en het respect voor elkaars overtui-

gingen. 

De school tracht in samenwerking met ouders en/

of verzorgers de leerlingen zodanig geestelijk en 

maatschappelijk te vormen dat zij in hun gang 

naar de volwassenheid zelf een keuze kunnen 

maken uit de levensbeschouwelijke en maat-

schappelijke waarden. Uitgangspunt hierbij is dat 

verschillen tussen leerlingen en hun leraren op 

een positieve wijze worden gewaardeerd. Om 

deze reden worden personeelsleden aan openba-

re scholen niet geselecteerd op basis van achter-

grond en levensbeschouwing, maar op basis van 

de aanwezigheid van goede beroepskwaliteiten. 

 

Interschool, basisschool voor anderstaligen 

Basisschool Interschool is gevestigd op het ter-

rein van Centrale Opvang voor Asielzoekers

(hierna COA) in Ter Apel. Het COA vangt mensen 

op in verschillende locaties: een centrale opvang-

locatie (hierna COL), een vrijheid beperkende 

locatie (hierna VBL), een procesgeoriënteerde 

locatie (hierna POL), een gezinslocatie opvang 

(hierna GLO), een asielzoekerscentrum (hierna 

AZC) en een zogenaamde sobere opvang spoor 2 

locatie (hierna spoor 2).  
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obs De Vlinder 

Gelet op het specifieke karakter van het onderwijs 

aan kinderen van asielzoekers en nieuwkomers, de 

eigen organisatie en het gegeven dat basisschool 

Interschool gevestigd is in een apart gebouw, is 

ervoor gekozen een eigen schoolgids te schrijven.  

 

De adressen van de scholen zijn: 

 

Interschool, basisschool voor anderstaligen 

Bezoekadres: 

Ter Apelervenen 4, gebouw C 

9561 MC Ter Apel 

 

Postadres: 

Postbus 91 

9560 AB Ter Apel 

0599-481174 

 

directie.interschool@oow.nl 

www.basisschool-interschool.nl 

 

obs De Vlinder 

Bezoekadres: 

Jan Westerlaan 3 

9561 GN Ter Apel 

 

Postadres: 

Postbus 28 

9560 AA Ter Apel 

0599-583477 

 

directie.devlinder@oow.nl 

www.obsdevlinder.nl 

Basisschool Interschool is een nevenvestiging van 

obs De Vlinder, de zogenaamde moederschool. Bei-

de scholen hebben hetzelfde BRIN-nummer, de-

zelfde directeuren en zijn daardoor met elkaar ver-

bonden.  

Beide locaties hebben een gezamenlijke medezeg-

genschapsraad waarin het te voeren beleid wordt 

besproken.  

 

Interschool staat voor een school die onder-

wijs verzorgt aan kinderen met allerlei natio-

naliteiten, ´inter´ staat dan voor internatio-

naal. Interschool staat ook voor een school 

die fungeert als tussenstation voor de stap 

naar het volgen van onderwijs op een andere 

school in een ander land, ´inter´ staat dan 

voor tussen. 

De toevoeging, basisschool voor anderstali-

gen, is gekozen, omdat dit weergeeft dat wij 

een basisschool zijn die onderwijs kan verzor-

gen aan kinderen die anderstalig zijn en het 

niet uitmaakt dat deze kinderen wonen in een 

asielzoekerscentrum of vanwege een gezins-

hereniging in Ter Apel zijn komen wonen. 

mailto:pinocchio@picto.nl
http://www.interschool-nl.com
mailto:info@obsdevlinder.nl
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Directie 

Anita Klompsma-Bolk (0599-481174) 

Rosie Meems-Smit (eerste aanspreekpunt)  

 

Interne begeleiding (IB) 

Cindy Alting-Halmingh  

Sienie Brouwer-Rouw  

 

Internet en communicatie technologie (ICT) 

Ellen Drenth-Baas 

Chantal Hoving-Neef  

 

Rekencoördinatoren 

Janneke Boven 

Ilse Wesseling-Foekens 

 

Taal/leescoördinatoren 

Marissa Katoen 

Marjolijn Oosting-van Vondel 

 

Coördinatoren Sociaal emotioneel leren  

Charissa Nieuwland 

Inge Westerbeek 

 

Coördinator Burgerschap 

Mineke Abelen-Wegman 

 

Coördinatoren Wetenschap en technologie 

Anisa Smit 

Floor Vos-Doddema 

 

Coördinator Cultuur 

Jannet Eefsting-Huttinga 

Marie Timmer-van der Kuip 

 

 

 

 

 

Groepsleerkrachten 

Janine Ankum 

Mineke Abelen-Wegman 

Janneke Boven 

Ellen Drenth-Baas 

Jannet Eefsting-Huttinga  

Chantal Hoving-Neef 

Marissa Katoen 

Charissa Nieuwland 

Marjolijn Oosting-van Vondel 

Raisa Ottens-Dijkema 

Anisa Smit 

Floor Vos-Doddema 

Ilse Wesseling-Foekens 

Inge Westerbeek 

 
Onderwijsassistenten 

Inge de Jonge 

Rosalie Klein  

Jennifer Platen 

Melissa Tieben  

 
Administratief medewerker 

Margriet Wiebrands  

 
Vakleerkrachten gymnastiek 

Titia Deuling-Buurman 

Tom Stelpstra 

 
Speltherapeut 

Gesina Huisman  

 
Logopediste 

Mirjam Veenstra 

 
Conciërge 

Riëtte Huizing  

 
Schoolschoonmaaksters 

Linda Abelen  

Janine Epping 

1.1 Wie werken er op onze school? 
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Gymdagen 

Groep 1-2  Elke dag. 

Alle groepen 

 
Dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. 

Schooltijden 

 Alle groepen 

maandag 08.30 - 14.00  

dinsdag 08.30 - 14.00  

woensdag 08.30 - 14.00  

donderdag 08.30 - 14.00  

vrijdag 08.30 - 14.00  

Vakanties 2022-2023 

Herfstvakantie Maandag 17-10-2022 t/m vrijdag 21-10-2022 

Kerstvakantie Maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie Maandag 27-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023 

Goede vrijdag en Pasen Vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023 

Meivakantie inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag  Maandag 24-04-2023 t/m  vrijdag 05-05-2023 

Hemelvaart Donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023 

Pinksteren Maandag 29-05-2023 

Zomervakantie Maandag 24-07-2023 t/m vrijdag 01-09-2023 

1.3 Vakanties en margedagen 2022-2023 

1.2 Schooltijden en gymdagen 



Margedagen 2022-2023 
 

In ieder schooljaar maken we gebruik van zogenaamde marge-uren. De leerlingen zijn dan bepaalde dagen of dag-

delen vrij in verband met bijvoorbeeld een personeelsdag of een studiedag. Deze extra vrije dagen of dagdelen staan 

hieronder vermeld en worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief.  

De data voor het schooljaar 2022-2023 

Studiedagen (leerlingen zijn de hele dag vrij) 

Woensdag 21 september 2022 

Vrijdag 28 oktober 2022 

Maandag 16 januari 2023 

Maandag 20 februari 2023 

Dinsdag 28 maart 2023 

 

Studiemiddagen (leerlingen zijn om 12.00 vrij) 

Vrijdag 23 december 2022 

Woensdag 8 februari 2023 

Woensdag 19 april 2023 

Vrijdag 21 juli 2023 
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In het schooljaar 2022-2023 worden de  MR- en GMR-vergaderingen gehouden op: 

GMR-vergaderingen: MR-vergaderingen: 

Dinsdag 25 oktober 2022 Woensdag 12 oktober 2022 

Dinsdag 29 november 2022 Woensdag 23 november 2022 

Dinsdag 14 februari 2023 Woensdag 8 februari 2023 

Dinsdag 16 mei 2023 Woensdag 10 mei 2023 

Dinsdag 20 juni 2023 Woensdag 14 juni 2023 

  

  

 

 

 12 

1.4 Schoolfonds/schoolreis 
 
Er is geen schoolfonds voor de kinderen uit het 

asielzoekerscentrum in Ter Apel. De school ont-

vangt voor deze leerlingen een vergoeding van 

het COA. Overige leerlingen betalen op vrijwilli-

ge basis € 15,- schoolfonds per schooljaar en 

een bijdrage voor het kerstfeest en de school-

reis. Het bedrag van € 15,- kan voor 1 oktober 

overgemaakt worden op rekeningnummer NL76 

RABO 0343 5336 93 ten name van Interschool. 

Ook is het mogelijk om contant te betalen bij de 

directie van de school. Voor het Sinterklaasfeest 

en de schoolreis ontvangen ouders een aparte 

nota. 

 

1.5 Oud papier 2022-2023 
 
Eén keer per 2 weken wordt het oud papier bij 

school opgehaald. De container staat op het 

schoolplein bij de school. U mag uw oud papier 

in de container doen. De school ontvangt een 

vergoeding voor het verzamelde papier en ge-

bruikt dit voor schooldoelstellingen. 

1.6 Medezeggenschapsraad 
 
In de medezeggenschapsraad hebben zitting: 

namens de ouders: 

De heer H. Potze 

Mevrouw L. Sprik                      voorzitter 

De heer M. Schlimbach 

Mevrouw D. van Suchtelen-van der Haare  

 

namens het personeel: 

Mevrouw M. Bols  (GMR-lid De Vlinder) 

De heer J. Boonstra  

Mevrouw D. Gelling   

Mevrouw S. Brouwer-Rouw (GMR–lid Interschool) 

Mevrouw E. Drenth-Baas 

Mevrouw J. Boven 

 

adviserende leden: 

Mevrouw A. Klompsma-Bolk 

Mevrouw R. Meems-Smit  

 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn 

openbaar en worden gehouden in de school. Deze 

gaan meestal vooraf aan de gemeenschappelijk mede-

zeggenschapsraad van Openbaar Onderwijs Wester-

wolde. 



1.7 Ouderraad 
 

Het schoolteam bekijkt ieder schooljaar de mo-

gelijkheden om werkgroepen met ouders in te zet-

ten die activiteiten binnen de school mee organise-

ren. Op deze manier hoopt het schoolteam ouders 

meer te betrekken bij schoolse activiteiten. Het 

schoolteam denkt dan, in eerste instantie aan het 

Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de paasbrunch. 

Dit is in plaats van de ouderraad, die vanwege het 

structurele karakter moeilijker is te organiseren. 

 

1.8 Namen en adressen van 
instanties 
 
Basisschool Interschool is een praktijkschool voor 

studenten van de Pedagogische Academie Basison-

derwijs (pabo). Dit betekent dat studenten van de 

pabo, onder begeleiding van de leerkrachten, bij 

ons les mogen geven. 

 

Adres pabo 

NHL Stenden Hogeschool 

Postbus 2080, 7801 CB Emmen 

0591 – 853100 

 

Ook ontvangen wij studenten van het Drenthe Col-

lege die de opleiding Pedagogisch medewerker vol-

gen. Zij mogen op school ondersteunende werk-

zaamheden doen. 

 

Adres opleiding Drenthe College Welzijn – 

PW/OA 

Veldlaan 2, 7824 VH Emmen 

088 188 3901 

 

Basisschool Interschool maakt deel uit van Open-

baar Onderwijs Westerwolde (OOW). 
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Bevoegd gezag 

Gemeentebestuur Westerwolde 

College van burgemeester en wethouders 

Namens het college: De heer W. Potze, bestuurder. 

 

Basisschool Interschool wordt administratief onder-

steund door de Gemeente Westerwolde afdeling Sa-

menleving. 

 

Beleidsmedewerkers voor onderwijs (tevens de 

contactpersonen) 

Mevrouw L. ten Cate  

Mevrouw M. Prins 

Postbus 14 

9550 AA Sellingen 

l.tencate@westerwolde.nl 

m.prins@westerwolde.nl  

 

Leerplichtambtenaar Westerwolde 

De heer R. Tammenga (leerplicht) 

 

COA Clusterkantoor Groningen 

Nulweg 1 

9561 MA Ter Apel 

088 715 8300 

 

GZA Ter Apel 

Ter Apelervenen 4 

9561 MC Ter Apel 

088 715 4614 

 

Vertrouwenspersoon (GIMD) 

Mevrouw Gineke Lucas  

g.lucas@gimd.nl 

06 10719978  

 

GGD 

050 – 36 74 000 

Informatie Centrum Gezondheid van de GGD 

Werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur 

050 3674000 

informatie op www.ggdgroningen.nl 

http://www.ggdgroningen.nl/


 

Landelijke klachtencommissie voor het openbaar  

Onderwijs (ook voor klachten over de PCL) 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht   

tel: 030 280 9590  

mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl  

 

Inspectie basisonderwijs 

088 669 6060 

www.onderwijsinspectie.nl   

 

Vertrouwensinspecteurs Onderwijsinspectie  

0900 111 3111 (lokaal tarief) 

 

Vragen over onderwijs? 

0800 5010 

www.50tien.nl 
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Anti-pest coördinator OOW 

Mevrouw S. Prins-Moes 

mailadres: s.moes@oow.nl  

 

Aandachtsfunctionaris OOW 

Mevrouw S. Prins-Moes 

mailadres: s.moes@oow.nl  

 

Speltherapeute 

Mevrouw G. Huisman  

mailadres: speltherapeut@oow.nl  

 

Logopediste 

Mevrouw M. Veenstra  

mailadres: m.veenstra@westerwolde.nl  

 

Kinderopvang Rzijn 

Kapelweg 13 

9560 GA Ter Apel 

0599 582417 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.50tien.nl/
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2.1 De inhoud van het 
onderwijs, onze     missie 

en onze visie 
 
In dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijven we 

wat een leerling bij ons op school leert. De leerstof is 

beschreven in het schoolplan. Ouders kunnen dit 

schoolplan altijd op school inzien. 

Elke school moet weten welk doel zij dient door het 

bestaansrecht van de school te beschrijven: de mis-

sie. De missie van basisschool Interschool is als 

volgt beschreven: 

 
 

Naast een missie heeft elke school een gezamenlijk 

richtpunt, een visie, nodig. Een visie geeft een ideaal-

beeld van een gewenste toekomst, werkt uitdagend 

en inspirerend, motiveert tot vernieuwing en levert 

als zodanig een bijdrage aan het toekomstig beleid. 

Kortom, een visie is richtinggevend, motiveert en 

geeft binding. De visie van basisschool Interschool is 

als volgt geformuleerd: 

 
 

Interschool biedt een veilige en voorspelbare 

leeromgeving, waarbij we de leerlingen succes-

ervaringen bieden, waardoor het zelfvertrou-

wen van de leerlingen kan groeien.  

Op Interschool bieden we thematisch onder-

wijs vanuit de zone van de actuele ontwikke-

ling van leerlingen. Bouwend aan de ontwikke-

ling van sociaal-emotionele en cognitieve 

vaardigheden van onze leerlingen, houden we 

rekening met hun wereldse ervaringen. Dit is 

nodig voor vervolgonderwijs in Nederland of 

elders in de wereld.  

  

De centrale ruimte 
wordt altijd 
thematisch 
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2.1.1 Wat vinden wij belangrijk 
op onze school? 
 
Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust 

en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe om-

geving. Het kind moet zijn houding ten opzichte van 

die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onze-

ker en door de vele externe prikkels, denk aan: 

transfers van het ene centrum naar het andere, de 

invloed van de asielprocedure op het gezin, uitzetting 

van vrienden of familie en bekenden uit het asielzoe-

kerscentrum, wordt de innerlijke rust van het kind 

verstoord. De ontwikkeling van het kind op school is 

hierdoor niet altijd stabiel en in opgaande lijn, maar 

stagneert dikwijls of ontwikkelt zich in neergaande 

lijn. De zogenoemde terugval van het kind na een 

traumatische gebeurtenis. 

De school wil met onderstaande kernkwaliteiten de 

waarden en kwaliteiten van de missie verwezenlijken 

op een wijze die past binnen de visie van de school. 

Hiermee wordt richting gegeven aan het gedrag bin-

nen de schoolorganisatie en wordt aangegeven welke 

gewenste onderwijsresultaten/onderwijsopbrengsten 

de school wil realiseren. 

 

Onderwijs 

Er wordt onderwijs op maat gegeven; dit betekent 

werken in stamgroepen op leeftijd, en niveaugroepen 

voor de vakgebieden: Nederlandse taal, rekenen en 

lezen. Andere belangrijke vakgebieden zijn: expres-

sie, sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische 

ontwikkeling. In de lessen wordt consequent het di-

recte instructiemodel gehanteerd. Het product (of de 

resultaten) en het proces van het leren zijn allebei 

belangrijk. 

 

Leerlingen 

Voor kinderen uit een COA zijn veiligheid, duidelijk-

heid en structuur belangrijk. 

Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van talen-

ten, van zelfstandigheid en van verantwoordelijk-

heidsgevoel; iedereen wordt gerespecteerd en we 



 

Problematieken 

Bij het onderwijs aan de leerlingen op basisschool 

Interschool moet er rekening worden gehouden met 

de fluctuaties in aantallen leerlingen, het verschil in 

niveau, het cultuurverschil en het onderwijs dat de 

leerling (niet) heeft gehad voordat het bij ons op 

school is gekomen. Als de leerlingen voor het eerst 

op basisschool Interschool komen, zien we de volgen-

de problemen: 

• communicatieproblemen; 

• cultuurproblemen; 

• socialiseringsproblemen (moeite met sociale 

vaardigheden); 

• hechtingsproblemen (moeite met het vertrou-

wen van mensen); 

• het vertonen van overlevingsgedrag; 

• kinderen zonder onderwijsverleden; 

• kinderen van Ouders met Psychische Proble-

men (KOPP); 

• depressiviteit bij zowel kinderen, als ouders. 

 

Prioriteiten 

Door de sterk verschillende situaties ten opzichte van 

de reguliere basisschool heeft het onderwijs aan kin-

deren van asielzoekers en nieuwkomers andere prio-

riteiten. De nadruk ligt op: 

• het creëren van een sfeer waarin de leerlingen 

zich veilig voelen; 

• de leerlingen leren om te gaan met vrijheid; 

• het begeleiden van de ontwikkeling op sociaal-

emotioneel, cognitief en expressief gebied; 

• het bevorderen van de sociale redzaamheid; 

• het voorbereiden van de leerlingen op een toe-

komst in het onderwijs in Nederland of elders 

in de wereld; 

• het leren van de belangrijkste maatschappelij-

ke begrippen, zodat de leerlingen zich kunnen 

redden in de maatschappij. 
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leren samenwerken. De leerlingen worden onderwe-

zen onder voorspelbaar leerkrachtgedrag.  

 

Personeel 

De talenten van de personeelsleden worden ingezet 

en verder ontwikkeld. De leerkrachten hebben kennis 

van de omstandigheden van leerlingen die wonen  

in een COA en er is professionele betrokkenheid. We 

vormen een schoolteam met respect voor elkaar; er 

wordt met, aan en van elkaar geleerd. We spreken 

elkaar aan op goede en minder goede resultaten of 

processen; om elkaar als collega te helpen in de ont-

wikkeling, door iemand te wijzen op zijn/haar unieke 

bijdrage maar ook op de fouten die worden gemaakt. 

We denken in en werken aan oplossingen.  

De directie van Interschool werkt binnen de kwali-

teitszorg met gespreid leiderschap volgens de De-

mingcirkel. Hierbij worden per vakgebied coördinato-

ren aangesteld die daarvoor zelfstandig ontwikkel-

plannen opstellen. Deze ontwikkelplannen worden 

uitgevoerd en geëvalueerd met ontwikkeldoelen, re-

paratiedoelen en onderhoudsdoelen. Deze ontwikkel-

plannen vormen samen het schooljaarplan en het 

schooljaarverslag. De coördinatoren dragen hun ken-

nis over tijdens inhoudelijke teamvergaderingen.  

 

Sociale context 

De school is verbonden aan het COA in Ter Apel en 

ontvangt de daar wonende kinderen in de leeftijd 

vanaf vier tot ongeveer twaalf jaar. Daarnaast wil het 

schoolteam kinderen ontvangen die vanuit de ge-

meente Westerwolde worden aangemeld voor de taal-

klas. In de taalklas wordt NT2 onderwijs gegeven, dat 

als doel heeft om leerlingen zo snel mogelijk Neder-

lands te leren begrijpen, spreken en lezen. 

 

Onderwijsarrangementen 

De school streeft daarom naar balans in het onder-

wijsaanbod, waarin de drie onderwijsarrangementen 

een rol spelen in wisselwerking met haar omgeving 

en we streven naar het adequaat in kunnen springen 

op de verschillende doelgroepen. 



 

Binnen de drie onderwijsarrangementen werken 

we aan de kernkwaliteiten. Hoe en wat er wordt on-

derwezen staat in het schoolplan. Ouders kunnen het 

schoolplan op school ter inzage vragen. 

Ieder kind is uniek, heeft zijn sterke en minder sterke 

kanten. Ons ideaal is het kind dat te leren wat het 

aan kan en het kind moet de kans krijgen zich naar 

eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. 

Daarbij willen wij er naar streven dat de leerlingen 

met plezier naar school gaan. Verwacht mag worden 

dat dit een positieve uitwerking heeft op het leren en 

de totale ontwikkeling van de kinderen. 

 

2.1.2 Wat leren de kinderen op 
onze school? 
 

Groep 1 en 2 

In alle onderwijsarrangementen van groep 1 en 2 

wordt gewerkt vanuit thema’s die aansluiten bij de 

belevingswereld van het kind. De zintuigelijke erva-

ring van de wereld om je heen is essentieel bij het 

leren van een (tweede) taal. Op deze manier wordt 

aangesloten bij reeds aanwezige kennis en ervarin-

gen, maar leerlingen krijgen zo ook de kans om nieu-

we ervaringen op te doen. We hebben ervoor gekozen 

om gebruik te maken van kansrijke momenten waar-

in doelen centraal staan. Meestal worden doelen ge-

koppeld aan thema’s zoals bijvoorbeeld: Rupsje 

Nooitgenoeg, school of de seizoenen. De duur van de 

thema’s varieert tussen twee weken in de POL-klas 

(aanvangsgroep) tot van vakantiemoment tot vakan-

tiemoment in de taalklassen (NT2) en regulier.  

 

.Aanvangsgroep 

In een aanvangsgroep (wordt ingericht afhankelijk 

van de behoefte) worden de leerlingen geplaatst die 

in het land van herkomst nog geen enkele vorm van 

onderwijs hebben genoten. Deze leerlingen hebben 

door traumatische ervaringen soms last van separa-

tieangst. Ouders zijn welkom om de lessen bij te wo-
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nen en mee te werken aan het zelfvertrouwen van 

hun kind. In de aanvangsgroep volgen kinderen van 

vier jaar gedurende de ochtend onderwijs. Het onder-

wijsaanbod is gericht op spel. Na ongeveer zes weken 

stromen ze door naar de volgende groep.  

 

Arrangement Eerste opvangonderwijs (POL-

klassen) 

In de POL-klas staat schoolgewenning centraal, waar-

in we werken vanuit het welbevinden en de betrok-

kenheid van de leerlingen. Daarnaast wordt ook ge-

werkt vanuit de doelen van Stichting Leerplanontwik-

keling Nederland (hierna SLO). De leerlingen volgen 

ongeveer zes weken onderwijs in dit arrangement. 

Als de leerlingen de schoolgewenningsdoelen hebben 

behaald, stromen zij door naar de taalklas (NT2) on-

derbouw. 

  

Arrangement taalklas (NT2)/ regulier onderwijs 

Interschool heeft er voor gekozen thematisch te wer-

ken in groep 1 en 2. Hierbij worden de nieuwkomers-

doelen van Driestar als uitgangspunt genomen. Door-

dat de doelen en niet de activiteiten centraal staan, 

kan de leerkracht gebruik maken van kansrijke mo-

menten om een doel te behalen. Aan de hand van de 

doelen is een beredeneerd aanbod geschreven, waar-

bij verschil wordt gemaakt tussen groep 0, 1 en 2. In 

dit aanbod zijn de vakken taal, rekenen, motoriek, 

sociaal emotionele ontwikkeling en spel geïntegreerd. 

  

Groep 3 tot en met 8 

Door de fluctuaties in leerlingenaantallen op Inter-

school moet er elk schooljaar opnieuw bekeken wor-

den hoe we de groepen moeten inrichten. Ook tijdens 

het schooljaar komt het geregeld voor dat de groeps-

samenstelling verandert. Het team gaat hier heel 

flexibel mee om en zorgt dat de leerlingen hier geen 

hinder van ondervinden. 

Op basisschool Interschool hebben alle groepen een 

kleur en er wordt binnen de school gepraat over 

groep grijs in plaats van over groep 7/8. De reden 



Arrangement eerste opvangonder-

wijs (POL-klassen) 

In de POL-klassen wordt in een eigen programma 

gewerkt aan de doelen van de taalgewenningsfase. 

De taalverwerving bestaat uit vier fases: de gewen-

ningsfase, de redzaamheidsfase, de omgangsfase en 

de leertaalfase. Van deze fases wordt alleen de eerste 

door ons beoordeeld en beschreven in een individueel 

onderwijsplan, omdat het verblijf in de POL kort is: 

maximaal zes weken. Het POL-programma is geba-

seerd op die zes weken.  

Het programma bestaat uit drie thema’s van twee 

weken. De themawoorden worden aangeboden m.b.v. 

de methodes: 

• ‘Prisma Mondeling Nederlands’ (nieuw aanbod)

(POL bovenbouw ) 

• ‘Zeggen Wat Je Ziet’ 

• ‘Klein Beginnen’ 

• ‘Total Physical Response’ 

• ‘Veilig Leren Lezen’ (POL bovenbouw) 

• ‘LOGO 3000’  

 

De thema’s die aan bod komen gedurende de zes we-

ken zijn: de school, het lichaam en eten en drinken.  

Naast de eerder genoemde methodes worden ook 

gebruikt: 

• www.taalklas.nl 

• www.sclera.be 

 

Arrangement taalklassen NT2 

De taalklassen zijn overbruggingsklassen voor kin-

deren van 6 tot en met ongeveer 12 jaar.  De kin-

deren worden in de taalklas in anderhalf jaar tijd 

voorbereid op het volgen van regulier onderwijs. 

Noodzakelijk daarvoor is het redelijk beheersen van 

de Nederlandse taal. In een dagprogramma werkt de 

taalklas aan Nederlands, technisch en begrijpend le-

zen, schrijven, rekenen en sociale en creatieve com-

petenties. 

 

  

Bij het zelfstandig 
werken worden de 
blokjes op rood 
gezet. De kinderen 
mogen dan niet 
overleggen. 
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hiervoor is dat het schoolteam vindt dat het voor kin-

deren prettiger is om les te krijgen in groep blauw in 

plaats van in groep 5/6 als de stamgroep bijvoorbeeld 

7/8 is. 

Voor iedere leerling wordt een individueel onderwijs-

plan gemaakt op basis van de plaatsingsgegevens die 

we bij de aanmelding van het kind krijgen. Naar aan-

leiding van toetsgegevens worden realistische doelen 

gesteld voor het individuele kind. Op deze manier 

verwachten wij dat we het kind goed in beeld hebben 

om van daaruit onderwijs op maat te bieden. 

 

2.1.2.1 Nederlandse taal 
 
Bij taalonderwijs komen veel onderdelen aan de orde. 

Er wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding 

van de woordenschat, het luisteren en het spreken, 

de spelling en het schrijven van de Nederlandse taal. 

Dit komt op verschillende manieren aan de orde. In 

de taalklassen wordt bij het taalonderwijs ‘Wereld vol 

Woorden’ thematisch ingezet. 

Daarnaast wordt in de taalklassen en reguliere groe-

pen de methode ‘Staal’ ingezet. Dit wordt zowel 

schriftelijk als digitaal aangeboden.  

In het arrangement eerste opvangonderwijs (POL-

klassen) worden de doelen voor taalonderwijs gesteld 

binnen thema’s, met behulp van de SLO-sublijst 1 en 

2 voor nieuwkomers. 

In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan het 

leren van het Nederlands als tweede taal.  

  

Wij vinden het belangrijk dat: 

• de leerlingen de Nederlandse spreektaal begrij-

pen en zich in voorkomende situaties op een 

persoonlijke en begrijpelijke wijze verstaanbaar 

kunnen maken; 

• de leerlingen door te luisteren naar andere 

mensen de Nederlandse taal leren begrijpen; 

• de leerlingen eenvoudige teksten kunnen lezen 

en begrijpen. 

 

 



 

 
Methodes taalklassen  

 

‘Wereld vol Woorden’ en ‘LOGO 3000’  

‘Wereld vol Woorden’ is speciaal ontwikkeld voor 

nieuwkomers op de basisschool in de leeftijd van 6   

t/m 12 jaar. Met Wereld vol Woorden bied je, onder-

steund door de materialen van ‘LOGO 3000’, de eer-

ste basis van het Nederlands thematisch aan. Leer-

lingen leren de frequente basiswoorden (BAK) en oe-

fenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrach-

ten. Hierbij is veel aandacht voor interactie tussen 

leerling en leerkracht en tussen de leerlingen onder-

ling. In ‘Wereld vol Woorden’ wordt ook nadrukkelijk 

ruimte gegeven aan de eigen taal van de leerlingen.  

Naast deze methodes gebruiken we ook: 

 

• T.P.R. 

• ‘Horen zien en schrijven’ (digitaal) 

• ‘Zien is snappen’ van Josee Coenen 

 

Arrangement taalklassen/regulier onderwijs 

Bepaalde methodes worden in zowel het arrangement 

taalklas als het arrangement regulier onderwijs ge-

bruikt. Deze worden hieronder beschreven.  

 

Lezen 

In de groepen besteden wij aandacht aan boekoriën-

tatie en verhaalbegrip, zodat wij de leerlingen kennis 

kunnen laten maken met de functies van geschreven 

taal. We vinden het belangrijk dat kinderen veel ple-

zier hebben in het lezen. Daarom wordt er in alle 

groepen voorgelezen, mogen de kinderen regelmatig 

voor zichzelf lezen en in de kring over deze boeken 

vertellen.  

Daarnaast werken we een aantal keer per jaar met 

een prentenboek volgens de didactiek van ‘Zien is 

snappen’ (Josee Coenen). 
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‘Veilig leren lezen, KIM-versie’ 

‘Veilig leren lezen’ is een structuurmethode voor het 

basisonderwijs waarin de leerlijnen technisch lezen, 

spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en 

luisteren en leesbevordering aan bod komen. 

 

Nieuwsbegrip 

‘Nieuwsbegrip’ wordt ingezet als methode voor het 

technisch leesonderwijs. Deze methode biedt 

aangepaste teksten voor anderstaligen, namelijk AA-

Alfa teksten. Hiermee spelen we in op de cognitieve 

vaardigheden van onze leerlingen. Middels de 

methodiek van RALFI-lezen, wordt een leestekst 

aangeboden.  

Ook krijgen risicolezers extra leestijd en aan sterke 

lezers wordt meer uitdaging geboden. Verder biedt 

‘Nieuwsbegrip’ actuele teksten, die aansluiten bij de 

belevingswereld van de leerlingen.  

Op advies van de logopedist, verbonden aan onze 

school vanuit OOW, wordt tevens ‘Connect Woordher-

kenning’ ingezet bij leerlingen die dit nodig hebben. 

Dit is een programma voor leerlingen in het aanvan-

kelijk leesproces die bijna alle letters vlot en goed 

kunnen benoemen, maar moeite hebben met de 

volledige omzetting van alle letters binnen een woord 

(Smits, 2005). 

 

Schrijven 

Het is de bedoeling dat de kinderen een handschrift 

ontwikkelen dat goed leesbaar is. Ze moeten weten 

dat geschreven taal, gelezen kan worden en dat er 

een boodschap mee overgebracht kan worden. We 

gebruiken hiervoor de methode 

‘Pennenstreken’ (blokschrift). 

 

2.1.2.2 Rekenen en wiskunde 
 

Naast het taalonderwijs neemt het rekenonderwijs 

ook een belangrijke plaats in binnen de onderwijspro-

gramma’s op Interschool. Aangezien we op Inter-

school met verschillende doelgroepen werken, is er 

voor elk arrangement een passend rekenaanbod.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisonderwijs_%28algemeen%29


Het is belangrijk dat de kinderen zo snel mogelijk een gemeenschappelijke taal 
ontwikkelen, het Nederlands, zodat de kinderen zich kunnen uiten tegenover de 
leerkracht en de klasgenoten. 

In de bovenbouw worden er naast de 

methode ‘Rekenroute’ thematische rekenlessen 

aangeboden. Deze lessen behandelen de domeinen: 

geld, tijd en meten. 

Ook wordt er ingezet op automatiseren door middel 

van drempelspellen. 

 

Arrangement taalklassen NT2 

Omdat de basis van de rekenontwikkeling begint bij 

getalbegrip en de basis voor meten en meetkunde 

gevormd wordt door het opdoen van concrete en be-

tekenisvolle ervaringen,  is er voor gekozen om de 

domeinen getalbegrip en meten en meetkunde in de 

onderbouw inzichtelijk te maken door middel van pei-

lingsactiviteiten.  

Er wordt uitgegaan van de peilingsactiviteiten ontwik-

keld door het SLO: ‘Als kleuters leren tellen… Peilen 

en stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen’ en 

‘Als kleuters leren meten… De ontwikkeling van me-

ten en meetkunde bij jonge kinderen’.  

In de taalklassen midden- en bovenbouw is het re-

kenaanbod vooral gericht op instroom in de reguliere 

rekenmethodes. Kinderen die nog niet op het niveau 

van hun kalenderleeftijd rekenen, worden door mid-

del van een instaptoets in de rekenmethode 

‘Rekenroute’ geplaatst. Rekenroute is een rekenme-

thode waarbij wordt ingezet op hiaten. Wanneer leer-

lingen op het gewenste rekenniveau rekenen, gaan 

ze werken in de methode ‘Getal & Ruimte Junior’.  

 

Arrangement regulier onderwijs 

In de onderbouw komt de rekenleerstof spelenderwijs 

aan de orde tijdens allerlei activiteiten in de klas, in 

de kring, in de hoeken en bij het spelen, binnen of 

buiten. De basisbegrippen worden hier aangeleerd 

met behulp van de methode ‘Onderbouwd’ en de pei-

lingsactiviteiten ontwikkeld door het SLO: ‘Als kleu-

ters leren tellen…Peilen en stimuleren van getalbegrip 

bij jonge kinderen’ en ‘Als kleuters leren meten… De 
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Arrangement eerste opvangonderwijs (POL-

klassen) 

Het beheersen van de basale rekenvaardigheden is 

essentieel voor de rekenontwikkeling van leerlingen. 

Als de basale rekenvaardigheden niet of in onvoldoen-

de mate zijn ontwikkeld, blijven leerlingen tellend reke-

nen en is de kans aanwezig dat ze ernstige rekenwis-

kunde problemen ontwikkelen. Omdat de basis van de 

rekenontwikkeling begint bij getalbegrip en de POL-

leerlingen maar maximaal zes weken onderwijs volgen 

op Interschool, is er voor gekozen om het getalbegrip 

in de onder- en middenbouw inzichtelijk te maken door 

middel van peilingsactiviteiten. Via spel wordt het ge-

talbegrip gestimuleerd. 

De opgedane observaties vanuit de peilingsactiviteiten 

kunnen we gebruiken bij de uitstroom van de leer-

lingen. We brengen dan voor de nieuwe basisschool in 

beeld wat het rekenniveau van de leerling is. De ont-

vangende basisschool kan hierop aansluiten bij het re-

kenonderwijsaanbod voor de leer-

ling.  

In de onderbouw wordt hierbij uit-

gegaan van de peilingsactiviteiten 

ontwikkeld door het SLO: ‘Als peu-

ters leren tellen…Peilen en stimule-

ren van getalbegrip bij jonge kin-

deren.’ 

In de middenbouw wordt gebruik 

gemaakt van de peilingsactivitei-

ten horend bij ‘Als kleuters leren 

tellen… Peilen en stimuleren van 

getalbegrip bij jonge kinderen’. 

Voor leerlingen met een goed ont-

wikkeld getalbegrip biedt de leer-

kracht de rekenmethode ‘Rekenroute’ aan. Ook wordt 

er ingezet op automatiseren door middel van drempel-

spellen. 

 



ontwikkeling van meten en meetkunde bij 

jonge kinderen’. De opgedane observaties vanuit 

de peilingsactiviteiten kunnen we gebruiken bij de 

uitstroom van de leerlingen. De rekenactiviteiten 

worden thematisch aangeboden en staan dagelijks 

ingepland op het groepsorganisatieplan van onder-

wijsactiviteiten. 

Ook in de midden- en bovenbouw staat het rekenon-

derwijs dagelijks op het groepsorganisatieplan van 

onderwijsactiviteiten. In deze groepen wordt gebruik 

gemaakt van de rekenmethode ‘Getal & Ruimte Juni-

or’. Het gaat niet alleen om het werken met getallen, 

het technisch rekenen en het aanleren van rekenbe-

grippen, maar ook om het leren ‘denken’, leren door 

samen met andere kinderen oplossingen te bedenken 

voor een vraagstuk. Ook wordt er ingezet op automa-

tiseren door middel van drempelspellen. 

 

2.1.2.3 Engelse Taal 

Op Interschool hebben wij er bewust voor gekozen 

om geen Engels aan te bieden, zodat de nadruk op de 

Nederlandse taal blijft liggen. Dit geldt echter niet 

voor de bovenbouwgroepen van het arrangement re-

gulier onderwijs. Hier wordt Engels gegeven met de 

methode ‘Groove me’. 

‘Groove me’ is de eerste complete lesmethode Engels 

waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Met 

muziek leren de kinderen Engels op zoveel mogelijk 

verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, 

luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. 

‘Groove me’ wordt aangeboden aan de hand van les-

sen op het digibord. In de lessen wordt de song, de 

artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te le-

ren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De 

lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de 

song, maar worden uitgebreid met woorden passend 

bij het thema van de les. Het accent op Interschool 

ligt op mondeling taalgebruik. 
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2.1.2.4 Oriëntatie op jezelf en de 
wereld 
 

Met oriëntatie op jezelf en de wereld bedoelen we 

lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur 

(biologie), burgerschapsvorming, lessen over gezond 

gedrag, sociale competentie (onder andere gedrag in 

het verkeer) en maatschappelijke verhoudingen 

(staatsinrichting). 

 

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en gees-

telijke stromingen 

Elke dag wordt er in de groepen wel gesproken over 

de wereld om ons heen, de natuur, het heden en het 

verleden. In de lees- en taalboeken komen deze on-

derwerpen ook aan de orde. 

 

Arrangement POL-klassen (eerste opvangon-

derwijs) 

In de POL-klassen maken we gebruik van kansrijke 

momenten om kinderen met de natuur in aanraking 

te laten komen. Dit kan zijn tijdens een sneeuwbui 

naar buiten gaan met een microscoop om ijskristallen 

te bekijken, maar ook het ontleden van een 

“toevallig” gevonden bloem, of het naar buiten gaan 

tijdens harde wind om de leerlingen wind te laten 

voelen. 

 

Arrangement taalklassen en regulier onderwijs 

Als methode voor wereldoriëntatie gebruiken wij de 

methode ‘Blink Wereld’. ‘Blink Wereld’ biedt een to-

taalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en 

met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend 

leren vormt de basis.  

‘Blink Wereld’ heeft een volledig en flexibel pakket 

waarbinnen de leerkracht keuzes maakt die passen 

binnen de visie van onze school. Door te werken met 

‘Blink Wereld’ wordt volledig tegemoet gekomen aan 

de kerndoelen geformuleerd voor wereldoriëntatie.  

Naast de methode maken wij ook gebruik van 

‘Schooltv’ (schooltv.nl). Er wordt dan onder andere 



Arrangement POL-klassen 

(eerste opvangonderwijs) 

Voor de POL-klassen wordt gebruik gemaakt 

van de methode ‘Een doos vol gevoelens’. Aanvullend 

zijn er lessen geschreven rondom de basisgevoelens: 

blij, bang, boos en verdrietig. Deze lessen zijn verwe-

ven met de 3 thema’s waarbinnen gewerkt wordt bin-

nen het POL-arrangement en zijn terug te vinden in 

de themamappen. Ook worden er lessen persoonlijke 

hygiëne gegeven. Daarnaast wordt er aandacht be-

steed aan het verkeer d.m.v. ‘Het Schoolpleinpakket’ 

van Veilig Verkeer Nederland. Met de praktijklessen 

van het schoolpleinpakket oefenen de kin-

deren levendig, realistisch en actief verkeerssituaties. 

De opdrachtkaarten van het pakket vormen samen de 

leerlijn 'Lopen en fietsen in de praktijk'. Met elke op-

drachtkaart oefenen de kinderen een vaardigheid. En 

daarmee vergroten ze hun verkeerskennis en het vei-

ligheidsbewustzijn. De opdrachten versterken de hou-

ding van de kinderen als voetgangers en fietsers. Aan 

het begin van het schooljaar wordt het project 

‘Welkom in Nederland’ aangeboden. Tijdens dit pro-

ject worden verschillende facetten die te maken heb-

ben met Nederland aangeboden (molens, eten, cul-

tuur, koningshuis etc.).  

Om de kinderen kennis te laten nemen met onze cul-

tuur, worden op Interschool feesten en vieringen vol-

gens de Nederlandse standaard aangeboden en uitge-

voerd. 

  

Naast kinderen en 
hun sociale 

talenten voor 
sociaal emotionele 
vorming, gebruiken 

we kinderen en  
hun morele 

talenten voor actief 
burgerschap. 
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gekeken naar ‘De Buitendienst’, ‘Studio Snugger’, of 

voor de jongere leerlingen ‘Huisje, Boompje, Beestje’. 

 

Sociale competentie en burgerschap  

In de Wet op het Primair Onderwijs (vanaf nu WPO) 

staat: ‘Het onderwijs is mede gericht op het bevorde-

ren van actief burgerschap en integratie’. Actief bur-

gerschap is volgens Bron (2006) de bereidheid en het 

vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap 

en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale 

integratie is de deelname van burgers aan de samen-

leving, in de vorm van sociale participatie, deelname 

aan de maatschappij en haar instituties en bekend-

heid met en betrokkenheid bij uitingen van de Neder-

landse cultuur. Onder actief burgerschap wordt ver-

staan: het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen 

door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen 

en/of buiten school. Burgerschapsvorming brengt 

volgens het SLO (z.d.) kinderen de basiskennis, vaar-

digheden en houding bij die ze nodig hebben om nu 

en straks actief te kunnen meedoen in de samenle-

ving. 

 

 
 

Vanuit onze visie hebben wij een missie: 

 

 

Wij willen alle leerlingen op Interschool   

leren dat ze zich respectvol gedragen ten 

opzichte van de algemeen aanvaarde nor-

men en waarden in de (Nederlandse) 

samenleving, waarbij ze leren zorgdragen 

voor de school en de samenleving. 

We willen structureel, systematisch en          

methodisch werken aan de ontwikkeling van 

sociaal en moreel competent gedrag, zodat  

leerlingen zich redzaam leren te gedragen in 

sociaal opzicht. 



 

Arrangement taalklassen en regulier on-

derwijs 

Basisschool Interschool heeft een structureel aanbod 

op sociale competentie en burgerschap. Naast het 

aanbod voor het POL-arrangement gebruikten de 

taalklassen ook de methode ‘Kinderen en… hun more-

le talenten’. Deze methode is geschikt voor kinderen 

die vaardig zijn in de Nederlandse taal en wordt hier-

om ook gebruikt in het arrangement regulier onder-

wijs en in de taalklassen omdat deze leerlingen meer 

Nederlands taalvaardig zijn.  

De methode gaat uit van acht algemeen maatschap-

pelijk aanvaarde waarden en normen: weldadigheid, 

rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, zelfbeheersing, 

fatsoen, vrijheid, tolerantie en solidariteit. 

 

Gezond gedrag 

Het belangrijkste doel is de leerlingen te helpen bij 

het zelfstandig nemen van beslissingen in zaken die 

te maken hebben met hun eigen gezondheid en die 

van iemand anders. Hierbij sluiten wij aan bij kern-

doel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 

anderen. 

Structureel komen lessen persoonlijke hygiëne aan 

bod. Hier komen o.a. de thema’ s: wassen, tanden-

poetsen (a.d.h.v. het project ‘Hou je mond gezond’) 

en uiterlijk aan bod. Naast de persoonlijke hygiëne 

werken wij met zowel actuele onderwerpen alsook 

met geplande onderwerpen. Bij de eerste groep ho-

ren o.a. de volgende onderwerpen: kinderziektes, 

ziekenhuis, huisarts, eet- en drinkgewoonten, slapen, 

gebruik toilet, handen wassen, uiterlijke verzorging, 

douchen na sport, omgaan met elkaar enz.  

Gepland wordt in alle groepen gesproken over tand-

zorg, voeding, persoonlijke gezondheidszorg, toilet-

gebruik en lichamelijke activiteit en veiligheid. 

 

Sociale redzaamheid (en verkeer) 
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In de onderbouw gaat het om het bevorderen van de 

zelfstandigheid. Dit heeft te maken met wassen,  

aankleden, veterstrikken enz. Verder wordt er aan-

dacht besteed aan het veilig omgaan met materialen. 

Dit komt ook in andere groepen aan de orde.  

Tijdens verkeerslessen wordt er aandacht besteed 

aan het verkeer d.m.v. ‘Het Schoolpleinpakket’ van 

Veilig Verkeer Nederland. Met de praktijklessen van 

het schoolpleinpakket oefenen de kinderen levendig, 

realistisch en actief verkeerssituaties. De opdracht-

kaarten van het pakket vormen samen de leerlijn 

'Lopen en fietsen in de praktijk'. Met elke opdracht-

kaart oefenen de kinderen een vaardigheid. En daar-

mee vergroten ze hun verkeerskennis en het veilig-

heidsbewustzijn. De opdrachten versterken de hou-

ding van de kinderen als voetgangers en fietsers. 

 

Sociaal-emotioneel leren en sociale competentie 

Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij leer-

lingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardighe-

den verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen 

omgaan met zichzelf en de ander.  

Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een scala aan 

sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een an-

der kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, sa-

men werken, anderen helpen, conflicten voorkomen 

en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoor-

delijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, deel 

uitmaken van een groep en het deelnemen aan 

groepsgebeurtenissen biedt kinderen de mogelijkheid 

voor het opdoen en ontwikkelen van sociale compe-

tenties.  

De visie van Interschool op sociaal emotioneel leren 
is als volgt geformuleerd: 

Vanuit onze visie hebben wij een missie: 

 
Een positief en veilig schoolklimaat cre-
ëren zodat iedere leerling met een glim-
lach op het gezicht naar huis gaat. 

Op Interschool voelen medewerkers en 
leerlingen zich veilig, zodat iedereen 
zich met zijn eigen wereldse ervaringen 



• We werken oplossingsgericht. 

We zijn ons in alle situaties bewust 

van onze voorbeeldrol. 

• We stimuleren positief gedrag door dit gedrag 

te modellen.  

• Leerkrachten en leerlingen werken volgens de 

principes van Positive Behavior Support (PBS). 

 
We maken dit zichtbaar binnen de school door middel 

van:  

• Wekelijks wordt er per klas een held van de 

week gekozen.  

• We nemen structureel veiligheidsenquêtes af 

bij de leerlingen en analyseren de uitkomsten. 

• Dagelijks bespreken we klassikaal het naleven 

van de klassen- en schoolregels.  

• Dagelijks worden diverse SEL-doelen geobser-

veerd.  

• Meerdere malen per jaar nemen de Taalklassen 

en Reguliere groepen ‘Zien!’ en een sociogram 

af en analyseren de uitkomsten.  

• Opbrengsten worden door middel van foto’s 

zichtbaar gemaakt op de ‘Ik ben blij muur’. 

 

Pestpreventie met PBS 

Ieder schooljaar wordt er op Interschool veel aan-

dacht besteed aan pestpreventie door middel van 

‘Positive Behaviour Support’ (hierna PBS). Er is een 

pleinservice ontwikkeld die gekoppeld is aan een een-

voudige versie van PBS. Om ervoor te zorgen dat 

pestpreventie overal gestalte krijgt, zal ook het ko-

mende schooljaar de pleinservice verder worden uit-

gebreid: leerkrachten helpen leerlingen op het plein 

bij het spelen en contacten leggen. Daarnaast onder-

steunen leerkrachten de leerlingen bij het toepassen 

van de driestappenreactie: “stop-loop-praat”.  Hier-

mee wordt een basis gelegd voor een schoolklimaat 

waarin leerlingen zich veilig voelen en waar pesten 

geen kans krijgt. Door pestpreventie met PBS in te 

zetten, leert iedereen op school de driestappenreactie 

op pestgedrag, waardoor pestgedrag niet wordt ver-
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Arrangement POL-klassen (eerste opvangon-

derwijs) 

Voor de POL-klassen wordt gebruik gemaakt van de 

methode ‘Een doos vol gevoelens’. Aanvullend zijn er 

lessen geschreven rondom de basisgevoelens: blij, 

bang, boos en verdrietig. Deze lessen zijn verweven 

met de 3 thema’s waarbinnen gewerkt wordt binnen 

het POL-arrangement en zijn terug te vinden in de 

themamappen. 

 

Arrangement taalklassen en regulier onderwijs 

Basisschool Interschool heeft een structureel aanbod 

op sociaal-emotioneel leren en gebruikt voor de taal-

klassen de methode ‘Een doos vol gevoelens’ en het 

kaartspel sociale talenten ‘welles nietes’. Dit aanbod 

is gericht op kinderen die weinig taalvaardig zijn in 

het Nederlands en wordt daarom ingezet in de onder-

bouw en de taalklassen. 

Naast ‘Een doos vol gevoelens’ en ‘welles nietes’ is de 

methode ‘Kinderen en… hun sociale talenten’ beschik-

baar. Deze methode is geschikt voor kinderen die 

vaardig zijn in de Nederlandse taal en kan hierom 

gebruikt worden in het arrangement regulier onder-

wijs en in de taalklassen bovenbouw omdat deze 

leerlingen meer Nederlands taalvaardig zijn.  

 

Veiligheidsbeleving  

In onze leeromgeving staan welbevinden en betrok-

kenheid voorop. We hechten waarde aan de veilig-

heidsbeleving van de leerlingen, zodat zij zich opti-

maal kunnen ontwikkelen binnen de school.  

 
Om dit mogelijk te maken werken wij vanuit een aan-

tal principes: 

• Het team kent onze doelgroep en stemt de be-

nadering daarop af: duidelijke kaders, voor-

spelbaar gedrag, positieve benadering.  

• We handelen preventief en vinden belonen een 

belangrijker instrument dan straffen. We zijn 

gericht op groeimogelijkheden en benutten 

kansrijke momenten. 



sterkt, maar zal uitdoven. Daarnaast 

worden leerlingen beloond voor het juist reage-

ren op pestgedrag en voor het ingrijpen bij medeleer-

lingen die gepest worden. De leerlingen kunnen door 

het juist reageren en ingrijpen “Held van de week” 

worden.  

 

De drie onderstaande pictogrammen zijn overal in het 

gebouw te zien en dienen als visuele ondersteuning. 

 

 

 

 

 

Door het volgen van teamscholingen, het inrichten 

van een PBS-team, het verzamelen van data en door 

te werken met een bekrachtigingssysteem wordt de 

eigen ontwikkelde aanpak geoptimaliseerd en ge-

borgd. 

 

Anti-pestcoördinator (APC’er) 
Op 1 augustus 2015 trad de anti-pestwet in werking. 

Alle basisscholen moesten vanaf dat moment een anti

-pestmethode gebruiken, die voldoet aan een aantal 

criteria. Tevens moesten scholen de sociale veiligheid 

monitoren en een vertrouwenspersoon annex anti-

pestcoördinator hebben. Om dit te bewerkstelligen 

heeft Interschool twee coördinatoren sociaal emotio-

neel leren en op bovenschools niveau is een anti-

pestcoördinator aangesteld; mevrouw Stephany Prins

-Moes. 

 

2.1.2.5 Kunstzinnige oriëntatie 
 
Met kunstzinnige oriëntatie bedoelen we lessen over 

muziek, tekenen, handvaardigheid en drama. 

 

Muziek 

In alle arrangementen wordt aandacht besteed aan 

muziek. Er wordt muziek beluisterd, er wordt gezon-

gen, geïmproviseerd en er wordt over muziek gespro-
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ken. Ook wordt er aandacht besteed aan het bewe-

gen op muziek. 

Muziek heeft vele raakvlakken met alles wat er om 

ons heen gebeurt en dus ook met dat wat in de klas 

gebeurt. Met muziek kun je iets uitdrukken en je kunt 

er zelfs mee communiceren. Het kan een belangrijke 

plaats innemen in de vrijetijdsbesteding. Muziekon-

derwijs vindt plaats in speciale lessen muziek en 

wordt gegeven door de groepsleerkracht. Ook op  

andere momenten krijgt muziek in de breedste zin 

van het woord aandacht binnen de groep. Daarnaast 

werken wij samen met de Muziekschool Zuid-

Groningen. 

Eén van de muziekcoördinatoren van Interschool 

heeft onderzoek gedaan naar de verschillende mu-

ziekmethodes die op de markt zijn en ze heeft haar 

keuze laten vallen op “123ZING”. Deze methode is 

een doorlopende leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8 

via een laagdrempelige digitale lesomgeving en om-

vat alle domeinen en kerndoelen op het gebied van 

muziekonderwijs. 

 

Handvaardigheid, tekenen en drama 

Veel kinderen bij ons op school hebben dusdanig veel 

meegemaakt dat de veiligheid, het zich veilig voelen 

in alle groepen prioriteit heeft. Er moet veel ruimte 

zijn voor de emotionele en sociale ontwikkeling. Dit 

betekent dat er wekelijks aandacht is voor expressie, 

omdat de kinderen zich hierin kunnen uiten. Onder 

expressie verstaan wij handvaardigheid, tekenen en 

drama.   

 

2.1.2.6 Bewegingsonderwijs 
 
De lessen lichamelijke oefening zijn geen vrijblijvende 

speeluurtjes. Deze lessen worden heel gericht gege-

ven om zodoende een aantal specifieke doelstellingen 

te verwezenlijken. In de praktijk betekent dit, dat de 

kinderen in de onderbouw dagelijks kleutergymnas-

tiek krijgen. Dit houdt in dat kinderen een spelles, 

een gymles of gelegenheid tot vrij spel krijgen, in de 

sporthal, in het speellokaal of buiten op het plein. 



prestatie en vooruitgang van jezelf 

belangrijk is. 

• Het leren omgaan met agressie en pesten kan 

voor een wezenlijk deel tijdens de gymlessen 

worden behandeld. Bijvoorbeeld door het ge-

ven van stoeispelen, groene spelen en 

teamplay. 

 
2.1.3 ICT 
 
De digitalisering neemt een grote plaats in onze 

maatschappij in. De maatschappij van nu vraagt van 

onze leerlingen ICT-kennis en ICT-vaardigheden, 

daarom leren we onze leerlingen planmatig om te 

gaan met ICT-middelen.  

 

ICT is een middel waarmee we met onze leerlingen 

aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden 

werken,  vaardigheden die leerlingen nodig hebben 

om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan 

onze huidige kennismaatschappij. 

 

De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en bor-

gen dat onze leerlingen leren om onder andere om te 
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Hier kunnen de kinderen in diverse speelsituaties ver-

schillende algemeen motorische vaardigheden oefe-

nen. De leerlingen van de onderbouw gymmen in het 

speellokaal met de groepsleerkracht. De leerlingen 

van de middenbouw en de bovenbouw gymmen twee 

keer per week in de sporthal bij de school. De lessen 

worden verzorgd door een vakleerkracht. Het dragen 

van gymschoenen tijdens de gymles wordt aanbevo-

len. Omdat de taken van de groepsleerkrachten 

steeds omvangrijker worden en de gymlessen een 

toch wel specifieke begeleiding vereisen, heeft Open-

baar Onderwijs Westerwolde bewust voor de aanstel-

ling van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding ge-

kozen. Om de lessen op elkaar aan te laten sluiten, is 

er door de vakleerkrachten een leerplan ontwikkeld, 

die een opbouw van oefenstof geeft. 

De algemene doelstellingen zijn: 

• Kinderen leren plezier te hebben en behouden 

in het bewegen.  

• Leerlingen handvatten geven ter bevordering 

van hun eigen motorische ontwikkeling. 

• Leerlingen een zo gevarieerd mogelijk pro-

gramma aanbieden voor de ontwikkeling van 

hun eigen bewegingscultuur. 

• Leerlingen leren omgaan met hygiëne en ge-

zondheid in het algemeen. 

• Een tegenpool bieden aan het bewegingsar-

moedig spelen van de huidige jeugd. 

 

De meer specifieke doelstellingen zijn: 

• Door leerlingen gericht te laten samenspelen of 

groepsopdrachten uit te laten voeren, worden 

de sociale vaardigheden gestimuleerd en ont-

wikkeld. 

• De leerling als individu, en niet de gemiddelde 

leerling, wordt gezien als uitgangspunt voor het 

aanbieden van de oefenstof. Dit d.m.v. het 

aanreiken van verschillende bewegingsniveaus. 

Hierdoor leer je de kinderen omgaan met het 

feit, dat niet de prestatie van anderen, maar de 



• Spelling 

• Woordenschat 

• Technisch Lezen 

• Begrijpend lezen 

 

Verder zijn wij bezig om de SLO doelen behorende bij 

de 21e-eeuwse vaardigheden haalbaar te maken voor 

onze anderstalige leerlingen, hierbij hoort ook het 

onderdeel Mediawijsheid. Vanuit Interschool willen we 

in samenwerking met onze burgerschap coördinator 

een visie op Mediawijsheid formuleren en vanuit deze 

visie ons onderwijs verder vorm geven. 

 
2.1.4 Wetenschap & Technologie 
 

In de POL-klassen zijn techniekkisten ontwikkeld die 

gebaseerd zijn op het boek: ‘Owie en het geheime 

ding’. In de lessen komen de volgende techniekdo-

meinen aan bod: spiegelen, drijven en zinken, lucht, 

mengen en perspectief. In het schooljaar 2020-2021 

heeft de  coördinator zich georiënteerd op het vorm-

geven aan wetenschap & technologie binnen de the-

ma’s die in de taalklassen, POL-klassen en het regu-

lier arrangement aangeboden worden. In het school-

jaar 2021-2022 is dit verder uitgewerkt. Ook wordt 

wetenschap & technologie een hoofdspeerpunt binnen 

OOW en zal dit onderwerp behandeld worden tijdens 

het OOW-café. Daarnaast wordt er ook aandacht aan 

besteed binnen het Nationaal Programma Onderwijs.  

 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 werken we met de 

Techniektorens, deze bevatten een doorlopende leer-

lijn waarbij alle technische thema’s aan bod komen. 

De lessen van de Techniektorens zijn gekoppeld aan 

de lessen Nederlands. Op deze wijze oefenen de leer-

lingen meermaals de woorden die zijn aangeboden 

tijdens de lessen van LOGO3000 en Wereld vol 

Woorden. In de POL-klassen zijn de lessen gekoppeld 

aan de thema’s school, lichaam en eten en drinken. 

Ook deze leerlingen oefenen op deze manier 

meermaals met de aangeboden woorden. De tech-
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gaan met digitale middelen en digitale informatie 

goed te analyseren en te gebruiken. De lessen kun-

nen door de inzet van het internet, kennisnet en de 

digitale software op een inspirerende en levendige 

manier gegeven worden, een manier van ondersteu-

ning waar zeker onze doelgroep veel baat bij heeft. 

 

Er wordt daarbij ook in alle groepen gewerkt met een 

digitaal schoolbord en het is daarom van groot belang 

dat onze leerlingen zo jong mogelijk met de computer 

vertrouwd raken. Ze vergroten en ontdekken zo met 

plezier hun wereld en bereiken sneller een steeds 

groter aantal voor hen gestelde doelen. 

 

Leerlingen kunnen veel profijt hebben van de inzet 

van ICT. Door ook gebruik te maken van digitale leer-

middelen kunnen ze  nog meer onderwijs volgen op 

hun eigen niveau en tempo. 

Uiteraard onder begeleiding van een leraar die de 

regie heeft over het leerproces. De software kent de 

leerlingen immers niet, de leerkracht wel. 

 
Passend onderwijs wordt aangestuurd door de inzich-

ten van de leerkracht, niet door de digitale software.  

 

Het aanbod van leermiddelen groeit en er worden 

steeds meer programma’s ontwikkeld voor specifieke 

leervragen. Echter benadrukken wij nogmaals dat ICT 

voor ons een middel blijft om leerdoelen te behalen 

naast de inzet van onze boeken, werkboeken, schrif-

ten en ander materiaal. Wij zullen de ontwikkelingen 

en het aanbod voor ICT nauwlettend maar ook kri-

tisch volgen om te waarborgen dat ICT op de juiste 

manier ingezet blijft worden op Interschool, passend 

bij onze visie en geschikt voor onze anderstalige leer-

lingen. 

 

Op Interschool wordt in (bijna) alle groepen door 

leerlingen ter ondersteuning met computers gewerkt.  

 

Computers worden vooral gebruikt om te oefenen bij 

de onderdelen: 

• Nederlandse Taal 



hand van deze methodegebonden toet-

sen bekijken of de stof beheerst wordt. 

En in de derde plaats houden we de resultaten bij 

met behulp van het leerlingvolgsysteem. Het leerling-

volgsysteem bestaat uit een aantal methodeoverstij-

gende toetsen van CITO waarmee we de leervorde-

ringen over een langere periode (een half jaar tot een 

jaar) bijhouden.  

 

Wij werken met het administratiesysteem ParnasSys 

en daarin verwerken we alle gegevens van gemaakte 

toetsen. 

 

Binnen ParnasSys zit ook ZIEN! Dit is een pedago-

gisch expertsysteem dat de voorwaarden om tot leren 

te komen en het sociaal functioneren van kinderen in 

kaart brengt. Dat gebeurt zowel op individueel als op 

groepsniveau. Wanneer daar aanleiding toe is, geeft 

het programma indicaties voor hulp. Door deze indi-

catie-uitspraken te wegen, bepaalt de leerkracht de 

ingang waardoor de leerling versterkt kan worden. 

ZIEN! geeft vervolgens doelen waaraan gewerkt 

wordt om de sociaal emotionele vorming te verster-

ken. 

 

Na afname van een toets wordt een analyse gemaakt 

en deze analyse wordt beschreven in het individueel 

onderwijsplan van het kind. In het individueel onder-

wijsplan kunnen we over een langere periode zien 

hoe de ontwikkeling van het kind op dat onderdeel is. 

Tijdens de oudergesprekken wordt het individueel 

onderwijsplan van uw kind met u besproken. 

 

Uitstroom leerlingen groep 8 

U wordt gedurende de periode dat uw kind op Inter-

school onderwijs krijgt, op diverse manieren geïnfor-

meerd over de ontwikkeling van uw kind. 

De resultaten van ons onderwijs zijn vast te stellen 

via het ontwikkelingsperspectief van de afzonderlijke 

leerlingen. Leerlingen die vanuit onze school door-

stromen naar het voortgezet onderwijs hebben veelal 

meerdere scholen bezocht en daar onderwijs ontvan-

niektorens zijn laagdrempelig, bieden in de lessen 

veel visuele ondersteuning en zijn kerndoelen-

dekkend. De leerlingen leren Onderzoekend en On-

twerpend leren en werken aan hun fijn motorische 

ontwikkeling, zelfredzaamheid en creativiteit. Tevens 

worden de leerlingen uitgedaagd om samen te 

werken.     

 
2.1.5 De resultaten van ons  
onderwijs 
 
In de vorige paragrafen hebben we beschreven wat 

we de kinderen op onze school willen leren. Dit is 

zeer gevarieerd. Het gaat om: 

• kennis, bijv. weten waar de belangrijkste plaat-

sen in Nederland liggen, de betekenis van 

woorden kennen; 

• vaardigheden, bijv. kunnen uitrekenen hoeveel 

je in een winkel moet betalen, het kunnen om-

gaan met woordenboeken; 

• attituden / houding, bijv. hoe ga je met je me-

deleerlingen om, wat is je houding t.o.v. het 

milieu. 

 

In alle groepen gaan we regelmatig na of de leer-

lingen ook die resultaten bereiken die we graag met 

hen zouden willen bereiken. Dit is voor kennis en 

vaardigheden gemakkelijker dan voor attituden. Bij 

het vaststellen van de resultaten willen we steeds ook 

rekening houden met de verschillen tussen de leer-

lingen. 

 

Hoe houden we de resultaten bij? 

In de eerste plaats vinden er (vooral in de onder-

bouw) regelmatig observaties plaats. We kijken dan 

of de leerlingen bepaalde puzzels kunnen maken, hoe 

ze omgaan met de andere kinderen, hoe de taalont-

wikkeling is etc. 

In de tweede plaats gebruiken we toetsen die bij onze 

methodes horen. Als we de leerlingen in een bepaal-

de periode iets hebben geleerd, kunnen we aan de 
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De Regionale 
scholengemeen-

schap (RSG) is de 
enige middelbare 

school in Ter Apel. De 
school is gebouwd in 

de bouwstijl van 
de Amsterdamse 

School. 
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We vinden het zorgvuldig in kaart brengen van de 

mogelijkheden van kinderen in groep 8 uiterst be-

langrijk. Kinderen in groep 8 zijn vaak korter dan een 

jaar bij ons op school en daarom proberen wij, indien 

mogelijk, de overgang naar het voortgezet onderwijs 

via een ‘warme overdracht’ plaats te laten vinden. 

De betrokkenheid van de ouders vinden wij erg be-

langrijk en waardevol. Ouders kennen hun kind het 

beste en kunnen een bijdrage leveren aan het plaat-

sen van hun kind op het juiste niveau. Indien nodig 

worden er extra toetsen afgenomen via het voortge-

zet onderwijs om ieder kind op het juiste niveau te 

plaatsen. 

 

. 

Bovenstaande foto is van “De Catamaran”. 

 

Toetskalender 

Op de volgende bladzijden vindt u de toetskalender 

van Interschool.  

http://wikikids.nl/index.php?title=Amsterdamse_School&action=edit&redlink=1
http://wikikids.nl/index.php?title=Amsterdamse_School&action=edit&redlink=1
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Toets sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni 

Screeningsinstrument 

beginnende geletterdheid 
 B2-B3    M3 M2   E3 

CITO Technisch Lezen     M3-M8     E3-E7 

CITO Begrijpend Lezen     M4-M8     E3-E4 

CITO Spelling *     M3-M8     E3-E7 

CITO Woordenschat      M3-M8      E3-E7 

CITO Rekenen-Wiskunde     M3-M8     E3-E7 

CITO eindtoets **        8   

ZIEN! ***  1-8   1-8  1-8   1-8 

* De spellingtoetsen nemen we af na kern 7 van Veilig Leren Lezen. 

**Leerlingen die langer dan 4 jaar in Nederland zijn en op het niveau van groep 8 werken, nemen deel aan deze 

toets. 

*** Startmoment voor het afnemen van ZIEN! is in oktober. Daarna wordt ZIEN! afgenomen in januari, maart en 

juni. Indien een leerling tussentijds binnenstroomt, zal de eerste observatie na 6 weken worden afgenomen en 

gaat het  vervolgens mee in de toetscyclus. 

Toetskalender 2022-2023 voor de reguliere groepen 1 tot en met 8 
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Toets sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni 

Screeningsinstrument 

beginnende geletterdheid 
  2-3  2-3   2-3  2-3 

Technisch Lezen D.M.T. 

(AVI) 
  3-8  3-8   3-8  3-8 

CITO Begrijpend Lezen   3-8  3-8   3-8  3-8 

PI dictee   3-8  3-8   3-8  3-8 

Mondeling Nederlands   3-8  3-8   3-8  3-8 

CITO Rekenen-Wiskunde/ 

Niveau Test Rekenen 
  3-8  3-8   3-8  3-8 

Taaltoets Alle Kinderen   3-8  3-8   3-8  3-8 

ZIEN! *  1-8   1-8  1-8   1-8 

Algemeen: 

De leerlingen worden bij instroom in de taalklas in een leerlijn geplaatst. De toetsen behorende bij de leerlijn wor-

den in de toetsweken afgenomen. 

* Startmoment voor het afnemen van ZIEN! is in oktober. Daarna wordt ZIEN! afgenomen in januari, maart en juni. 

Indien een leerling tussentijds binnenstroomt, zal de eerste observatie na 6 weken worden afgenomen en gaat het  

vervolgens mee in de toetscyclus. 

 

Toetskalender 2022-2023 voor de taalklassen 1 tot en met 8 



2.2 DE ORGANISATIE 
VAN ONS ONDERWIJS 

 
Het leerlingenaantal op Interschool fluctueert nogal 

en wordt bovenal gekenmerkt door het zeer grote 

verloop van leerlingen: de ervaring leert dat de ver-

blijfsduur sterk varieert. In de afgelopen jaren heb-

ben we gezien dat we meer dan 90% van de inge-

schreven kinderen, in een kalenderjaar, binnen een 

jaar weer hebben uitgeschreven. De directie is eind-

verantwoordelijk. Daarnaast zijn twee leerkrachten 

interne begeleiders en zij coördineren de zorgverbre-

ding. (Dit is beschreven in het hoofdstuk “De zorg 

voor uw kind”).  

Vanuit het gespreid leiderschap zijn coördinatoren 

aangesteld. Deze coördinatoren zijn leerkrachten op 

basisschool Interschool die vanuit hun eigen talent 

een vakgebied coördineren. Iedere coördinator coör-

dineert het beleid binnen zijn vakgebied om te zorgen 

dat het team en de school zich blijven ontwikkelen, 

ontplooien en verrijken. Een coördinator wordt ge-

koppeld aan een vakgebied waarbij affiniteit en/of 

talent voor het vak centraal staan. We streven naar 

twee coördinatoren per vakgebied, mocht er iemand 

uitvallen dan pakt de ander het volledig op. 

Hieronder een opsomming van de verschillende rollen 

binnen onze school: 

• twee taalcoördinatoren 

• één cultuurcoördinator 

• één coördinator burgerschap 

• twee ICT-coördinatoren  

• twee coördinatoren sociaal-emotioneel leren 

• twee coördinatoren rekenen en wiskunde 

• twee coördinatoren wetenschap en technologie 

 

De school gaat iedere ochtend om twintig over acht 

open. De onderwijsassistenten vangen de leerlingen 

op bij de deur en begeleiden ze naar de klas.  

Om onnodig rennen door de gang en in de klas te 

voorkomen, kunt u met uw kind binnenkomen als de 
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school open gaat. Probeer dit binnen brengen gelei-

delijk aan af te bouwen. 

De leerlingen hebben iedere dag een ‘eetpauze’ van 

een kwartier tussen 10.00 uur tot 10.30 uur en tus-

sen 12.00 uur tot 12.30 uur.  Het andere kwartier 

gaan de leerlingen naar buiten en houden de leer-

krachten toezicht via de visie op pleinservice en ‘held 

van de Week’.  

De wet schrijft voor dat de leerlingen van de groepen 

1 t/m 4 over deze vier jaar tenminste 3520 uur naar 

school moeten. Gemiddeld is dit 880 uur per jaar. De 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten tenminste 

1000 uur per jaar naar school. Over 4 jaar gerekend 

dus 4000 uur. Interschool hanteert sinds 2016 een 

continurooster. 

Ieder jaar wordt een urenberekening in beeld ge-

bracht. In 2022-2023 voldoet Interschool aan de wet-

telijke verplichting.  

 

2.2.1 De zorg voor de kinderen 
op basisschool Interschool 
 
Op basisschool Interschool vinden wij dat een leerling 

gebaat is bij een leerkracht die meer doet dan alleen 

leerstof aandragen en vorderingen vastleggen.  

Evaluatie van het eigen handelen is hierbij een heel 

belangrijke factor. 

• Was de uitleg duidelijk genoeg? 

• Zijn er andere manieren om deze kennis over 

te brengen? 

• Sluit de leerstof aan bij het niveau van deze 

leerling? 

 

De evaluatie van de resultaten van de leerling is een 

tweede belangrijke factor: niet alleen signaleren en 

registreren, maar met name analyseren, plannen en 

realiseren is van belang. Op Interschool wordt hande-

lingsgericht gewerkt (vanaf nu HGW).  

Met HGW wordt de kwaliteit van het onderwijs en de 

begeleiding van alle leerlingen verbeterd. De HGW-

cyclus ziet er in schema als volgt uit: 



Na elke toetsronde vindt er een 

groepsbespreking plaats tussen de leerkracht 

en de interne begeleider. In deze bespreking worden 

alle leerlingen besproken: de kindkenmerken, de 

toetsgegevens, de handelingsplannen. Daarnaast 

worden afspraken en actiepunten afgesproken en 

vastgelegd. Van deze besprekingen wordt door de 

interne begeleiders een verslag gemaakt en in de 

groepsbesprekingenmap gedaan.  

De interne begeleiding bespreekt de afspraken en 

actiepunten vanuit de groepsbesprekingen met het 

zorgteam. 

 

Het zorgteam 

Een keer in de drie weken heeft het zorgteam van de 

school overleg met elkaar. In dit overleg bespreekt 

het zorgteam de zorgstructuur en kan alles wat daar-

mee te maken heeft, worden besproken. Het zorg-

team organiseert en coördineert alle activiteiten bin-

nen de zorgstructuur. Dit team bestaat uit: 

• de interne begeleiders; 

• de speltherapeut; 

• de directie. 

 

Het zorgteam neemt initiatieven binnen de kaders 

van het schoolplan. De directeur is eindverantwoor-

delijk. 

 

Passend Onderwijs 

Via het samenwerkingsverband 20.01 ontvangt het 

bestuur van OOW middelen om ondersteuning te 

kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijs-

behoeften.  

Er kan via de beleidsmedewerker ‘Passend Onderwijs 

OOW’ hulp worden aangevraagd.  Deze hulp kan bij-

voorbeeld een observatie, een onderzoek, een ad-

viesgesprek, etc. zijn.  

Indien de school voor een leerling hulp wil inschake-

len, zal dit altijd in overleg en met toestemming van 

de ouders gebeuren. 
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Het is een systematische manier van werken, waarbij 

de leerstof is afgestemd op de onderwijs- en de ba-

sisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de 

kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbe-

hoeften de leerling heeft. Het onderwijs wordt daarop 

aangepast. 

Het team en de directeur blijven attent op het didac-

tisch klimaat binnen de school. Knelpunten, vragen, 

problemen, e.d. worden gezamenlijk besproken in het 

team. Uiteraard wordt deze vorm van “didactische 

kwaliteitsbeheersing” ook vanuit de directie geïniti-

eerd en verschijnt daarom met enige regelmaat op de 

agenda van de teamvergaderingen.  

Bij zorgverbreding gaat het onder andere om het tij-

dig signaleren van leerlingen met leer- en/of gedrags-

problemen. Een belangrijk onderdeel van de zorgver-

breding betreft het leerlingvolgsysteem.  

Het leerlingvolgsysteem is gedigitaliseerd en dit 

houdt in dat we minimaal een keer per jaar toetsen 

afnemen voor voorbereidend rekenen en de taalont-

wikkeling in 2 en twee keer per jaar landelijk genor-

meerde toetsen afnemen voor technisch lezen, be-

grijpend lezen, spelling,  (lees) woordenschat en re-

kenen en wiskunde in de groepen 3 t/m 8.  Deze 

toetsen worden afgenomen naast de methode-

gebonden toetsen. De toetsgegevens van het CITO 

worden verwerkt in het digitaal administratie- en 

leerlingvolgsysteem ParnasSys.  



In de spelkamer kan het kind zijn gedachten uitspe-

len of op een andere creatieve manier uiten. Zo kan 

het kind zich uiten en de speltherapeute ondersteunt 

het kind in het spel. 

Bijna alle kinderen vinden het fijn om naar spelthera-

pie te gaan, ze hebben plezier met spelen. Spelen 

lijkt misschien niet belangrijk, maar het is een serieu-

ze zaak.  

De speltherapie stopt wanneer het kind zich in de 

klas weer op zijn gemak voelt. Het kan zich nu vol-

doende concentreren en zich aan de regels houden.  

Het kind gaat op eigen kracht weer verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan-

melding van nieuwe leerlingen op school 

Nieuwe leerlingen kunnen zich samen met hun ouder

(s) of verzorger(s) aanmelden op school bij de inter-

ne begeleiding op de dinsdag. Op deze ochtend wor-

den vanaf 10.30 uur intakegesprekken gehouden met 

(nieuwe) ouders over hun kind. Tijdens dit intakege-

sprek wordt er samen met de ouders besproken in 

welke groep het kind wordt geplaatst. Vervolgens 

wordt er een rondleiding gegeven in de school.  

De interne begeleiding zorgt ervoor dat het onder-

wijskundig rapport wordt overgedragen aan de  

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn 

om een leerling aanvullend te (laten) testen. Het 

is soms niet eenvoudig om de aard van een probleem 

even snel op te sporen. Het testen kan door de inter-

ne begeleider gebeuren, maar ook door een externe 

deskundige. Ook deze stappen zullen altijd in overleg 

en met toestemming van de ouders gaan . 

 

De volgende stappen worden ondernomen wanneer 

leerkrachten een kind willen aanmelden voor spelthe-

rapie: 

• leerkracht meldt leerling aan bij IB; 

• aan de hand van ZIEN! wordt een leerling ge-

observeerd op welbevinden en betrokkenheid; 

• de leerling wordt besproken in het zorgteam; 

• IB/speltherapeut nodigt ouders uit; 

• speltherapeut vult samen met ouders het inta-

keformulier “aanmelding speltherapie” in, 

waarin ook toestemming wordt gevraagd voor 

speltherapie; 

• speltherapie start; 

• speltherapeut koppelt terug naar het zorgteam; 

• speltherapeut koppelt terug naar leerkracht. 

 

Speltherapie 

Veel kinderen bij ons op school vertonen hechtings-

problematiek of laten andere problemen zien in de 

sociaal emotionele ontwikkeling. Voor deze kinderen 

hebben wij een speltherapeute op school. 

Wanneer kinderen in de klas opvallen door hun ge-

drag, dan wordt dit door de leerkracht besproken met 

de interne begeleider. We kijken of het goed voor het 

kind zal zijn om naar speltherapie te gaan. De ouders 

worden op school uitgenodigd voor een gesprek met 

de speltherapeut en de interne begeleider. In dit ge-

sprek bespreken we samen wat we zien bij het kind 

en wat we eraan kunnen doen om het kind te helpen.  

Er wordt dan om toestemming gevraagd van de ou-

ders om speltherapie te geven.  
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rangement werken worden de vorderingen bijgehou-

den in een Individueel Onderwijs Plan (IOP) of een 

leerlijn met doelen. Wij schrijven voor deze leerlingen 

geen ontwikkelingsperspectief.  

 

Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onder-

wijs omschrijven we basisondersteuning als het door 

het samenwerkingsverband afgesproken geheel van 

preventieve en lichte curatieve interventies die de 

school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en 

op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel 

met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. 

In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de 

onderwijsbehoefte van de leerling beschreven. De 

onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft 

om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen 

onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoef-

ten tegemoet te komen en bieden daarvoor een be-

paalde mate van ondersteuning. Wanneer een kind 

specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet 

direct kunnen voorzien, kunnen wij intern of extern 

ondersteuning vragen. De geboden ondersteuning 

kan praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vor-

men van begeleiding binnen onze school omvatten. 

Ook een verwijzing naar een andere school behoort 

tot de mogelijkheden. 

 

De leerlingen kunnen zich op onze school ontwikkelen 

in een veilige omgeving. We hebben een  schoolvei-

ligheidsplan waarin de visie op veiligheid is beschre-

ven. Ons uitgangspunt is preventief te handelen van-

uit een positieve benadering. Het pestprotocol is een 

onderdeel van dit plan. We zetten in op het voorko-

men van discriminatie, pesten en incidenten. Het 

schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op school. 

 

 

 

 

leerkracht zodat het niveau van het kind 

kan worden bepaald.  

Vaak krijgt de interne begeleiding niet op dezelfde 

dag de onderwijskundige gegevens helder.  

Oorzaken kunnen zijn: 

• omdat het kind in eigen land naar school is ge-

weest; 

• omdat het kind geen onderwijs heeft gevolgd; 

• omdat er vakantiespreiding in Nederland is en 

de betreffende school niet bereikbaar is.  

 

De eerstvolgende schooldag is het kind welkom op 

school en heeft de leerkracht een plek voor het kind 

ingericht in de klas. 

De interne begeleiding werkt met een ondersteu-

ningsplan, een handleiding voor de zorg op Inter-

school. Hierin staat de zorgstructuur beschreven. 

 

Het Schoolondersteuningsprofiel.  

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze 

school aan hoe de ondersteuning en begeleiding  op 

de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs 

gebaseerd op de formulering basisondersteuning, 

aanbod voor ondersteuning en extra ondersteuning 

die aan leerlingen bij ons op school geboden kan wor-

den. 

 

De basiszorg is het aanbod van onderwijszorg en 

zorgvoorzieningen die de school zelf in en om de 

groepen leerlingen binnen de eigen schoolorganisatie 

kan bieden aan alle leerlingen. De kern van de basis-

zorg wordt uitgevoerd in de groep door de eigen leer-

kracht. Onder de basiszorg vallen ook maatregelen 

voor alle leerlingen zoals pre-teaching, werken in ni-

veaugroepen, bij onderwijsassistenten, en ander des-

kundigen binnen de school (taal- en rekenspecialis-

ten, leerlingbegeleiders, logopedist, speltherapeut en 

vertrouwenspersonen). De basiszorg op Interschool 

heeft een permanent karakter en is bestemd voor alle 

leerlingen. Van de leerlingen die binnen het basisar-
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Wanneer de onderwijsbehoeften van het kind derma-

te intensief en complex zijn, dat deze meer dan de 

(aanvullende) basisondersteuning op een school vra-

gen, behoeft het kind extra ondersteuning. Onze 

school kan voor extra ondersteuning een beroep doen 

op het Ondersteuningsteam van het Samenwerkings-

verband. Het schoolbestuur biedt extra ondersteuning 

aan in de vorm van arrangementen. Deze worden 

ingezet binnen het regulier onderwijs. De arrange-

menten worden aangevraagd bij het Ondersteunings-

team van het Samenwerkingsverband 20.01 en be-

oordeeld aan de hand van de onderwijsbehoeften van 

het kind of de groep.  

Voor de onderstaande onderwijsbehoeften kunnen wij 

een beroep op de arrangementen extra ondersteu-

ning doen om hierin een passend aanbod te bieden 

binnen de school. 

Het team van Interschool kan dankzij haar kennis en 

kwaliteit, eventueel met Extra Ondersteuning vanuit 

het samenwerkingsverband, kinderen met de volgen-

de problematiek opvangen: 

• Concentratieproblemen (indien het kind het 

groepsproces niet belemmerd). 

• Leerachterstanden/leerproblemen (kinderen 

met perspectief op niveau eind groep 6). 

• Taalachterstanden/taalproblemen (bij kinderen 

die het Nederlands als tweede taal leren; kin-

deren die minder dan een jaar onderwijs heb-

ben gehad in Nederland kunnen verwezen wor-

den naar Interschool). 

• Kinderen met hechtingsproblemen. 

• Kinderen met stoornissen in het autistische 

spectrum (indien het kind het groepsproces 

niet belemmerd). 

• Kinderen met ADHD (indien het kind het 

groepsproces niet belemmerd). 

• Kinderen met dyslexie (indien er 

geen sprake is van co-morbiditeit, wissel-

werking met sociaal emotionele stoornis).  

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt van-

uit het Samenwerkingsverband stelt de school een 

OPP op voor deze leerling. 

In beginsel zijn alle kinderen welkom op Interschool. 

Onze school kan kinderen basisondersteuning geven 

en in veel gevallen extra ondersteuning. 

Kinderen op onze school hebben recht op een goede 

begeleiding.  

Wanneer een leerling aangemeld wordt op Inter-

school vragen we informatie aan de ouder(s). De ou-

der geeft daarbij aan of hij/zij denkt dat het kind ex-

tra ondersteuning nodig zal hebben. Mochten we een 

aanmelding krijgen van een leerling met te verwach-

ten leer- of gedragsproblemen of leerlingen met een 

indicatie, dan wordt de extra ondersteuning bespro-

ken in het zorgteam, voordat we tot plaatsing over 

zullen gaan.  

Een besluit over al dan niet tijdelijke plaatsing 

(proefplaatsing) wordt samen met de betreffende 

leerkrachten genomen. Een proefplaatsing heeft een 

observatieperiode van zes weken en kan verlengd 

worden tot maximaal tien weken, in deze periode 

wordt bekeken of deze leerling bij ons op school past. 

De directeur, de interne begeleider en de desbetref-

fende groepsleerkracht zullen de toelating eerst met 

de ouders bespreken. Wanneer de verwachting is dat 

de leerling  het onderwijs op Interschool niet zal kun-

nen volgen, ook niet met extra ondersteuning, dan 

zal indien mogelijk de leerling aangemeld worden 

voor onderzoek door de orthopedagoog van het CE-

DIN.  

De veiligheid van de leerling, de groep en de leer-

kracht staan voorop bij het besluit van het zorgteam 

om een leerling te plaatsen of niet.  
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Helaas kunnen wij geen goede begelei-

ding bieden aan alle kinderen. Indien het zorg-

team na een proefplaatsing de conclusie heeft getrok-

ken dat plaatsing niet haalbaar is op onze school of 

op een reguliere school na verhuizing, neemt de in-

tern begeleider contact op met de ouders. Indien de 

verblijfsduur van de leerling het toelaat zal er onder-

zoek door de orthopedagoog van het CEDIN plaats 

vinden. In geval van een korte verblijfsduur adviseren 

we de ouders om via de Gezondheidszorg Asielzoe-

kers (GZA) een verwijzing naar een passende onder-

wijsvorm te regelen.  

Te denken valt aan: 

Kinderen met: 

• Zeer zware slechtziendheid, blinde kinderen. 

• Zeer zware slechthorendheid/doofheid. 

• Ernstige spraak/taalproblemen. 

• Lage verstandelijke vermogens (richtlijn IQ 

lager dan 70), syndroom van Down. Wanneer 

er structureel 1 op 1 begeleiding nodig is. 

• Zeer geringe (sociale) zelfredzaamheid 

(lichamelijke beperking of chronische/

langdurige ziekte). 

• Noodzakelijk medisch handelen welke niet op 

school of door het schoolteam verzorgd kunnen 

worden, bijvoorbeeld kinderen met spasmen. 

• Wanneer kinderen gewetenloos handelen, ex-

treem agressief gedrag vertonen, waardoor de 

veiligheid en/of het welbevinden van de omge-

ving (groep, leerkracht) in gevaar komt; bij-

voorbeeld indicatie ODD/Borderline/ernstige 

psychische problemen. 

• Kinderen waarbij de geboden zorg onvoldoende 

effect heeft. 

• Kinderen die een beperking hebben in de mo-

gelijkheid tot participatie in het onderwijs zoals 

omschreven in artikel 13 van de wet op exper-

tisecentra. 

Wanneer de problematiek dermate ernstig is dat een 

proefplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort, 

adviseert de intern begeleider de ouders van het kind 

om via de Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) een 

verwijzing naar een passende onderwijsvorm te krij-

gen. Sinds 1 januari 2019 is er vanuit de gemeente 

Westerwolde een jeugdconsulent werkzaam op het 

COA terrein. In voorkomende gevallen  kan de jeugd-

consulent in samenspraak met Interschool en de ou-

ders op zoek gaan naar een passende oplossing voor 

het kind.  

Voor meer informatie verwijzen we naar het School-

ondersteuningsprofiel.  

 

2.2.2 Taalbeleid en rekenbeleid 

 

Omdat het ontwikkelen van goed taalbeleid en goed 

rekenbeleid op onze school erg belangrijk is, heeft 

het schoolteam gekozen voor het aanstellen van twee 

taal/leescoördinatoren en twee rekencoördinatoren. 

De taal/lees- en rekencoördinatoren coördineren alles 

op het gebied van taal en rekenen binnen onze 

school. Zij stellen prioriteiten voor het schooljaar en 

bewaken dit proces. Taal en rekenen staan met regel-

maat op de agenda’s van de teamvergaderingen. 

 

2.2.3 Sociale veiligheid 
 

De aandacht voor (on)veiligheid in het basisonderwijs 

neemt de laatste jaren toe. Incidenten worden steeds 

vaker ervaren als een structureel probleem. De focus 

op onveiligheid heeft inmiddels geleid tot tal van 

maatregelen binnen de school. Voorwaarde om suc-
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cesvol veiligheid te bieden is dat er beleid is gemaakt 

en dat het voortkomt uit een visie op veiligheid die  

 past bij de belevingswereld van Interschool, basis-

school voor anderstaligen.  

 

Visie op veiligheid 

Voor een helder en eenduidig beeld van het begrip 

veiligheid is een goede begripsdefinitie van de begrip-

pen ‘veiligheid’ en ‘onveiligheid’ van belang. 

We definiëren: 

• veiligheid in termen van de aanwezigheid van 

maatregelen, voorzieningen en activiteiten; 

• onveiligheid in termen van afwezigheid van 

maatregelen, voorzieningen en activiteiten. 

 

Veiligheid wordt niet langer aan de hand van de aan-

wezigheid of afwezigheid van incidenten gedefinieerd. 

Een veilige school is dus niet een school waar geen 

incidenten zijn opgetreden maar is een school waar 

adequate voorzieningen en maatregelen zijn getrof-

fen. Maatregelen kunnen in de tijd onderhevig zijn 

aan veranderingen. 

Op school zijn alle protocollen samengevat in een 

schoolveiligheidsplan dat ter inzage in de personeels-

kamer ligt. 

Bij veiligheid gaat het om fysieke en sociale aspecten. 

Bij signalen van kindermishandeling of huiselijk ge-

weld onderneemt het zorgteam stappen met behulp 

van de meldcode. Zie www.meldcode.nl welke stap-

pen het zorgteam in werking zet. 

 

Daarnaast registreert de directie incidenten van de 

school altijd in overleg met de betrokkenen. 

Ieder schooljaar wordt er ten minste één keer geoe-

fend met het ontruimen van de school.  

De school heeft hiervoor een ontruimingsplan opge-

steld. De eerste ontruimingsoefening is een aange-

kondigde oefening, de tweede oefening is onaange-

kondigd en kan in samenwerking met het COA plaats-

vinden.  

Momenteel zijn er zes leerkrachten en 

een conciërge in het bezit van het certificaat 

Bedrijfshulpverlening (BHV). Hiermee voldoet de 

school ruimschoots aan de gestelde eisen met betrek-

king tot bedrijfshulpverlening. 

Voor meer informatie over veiligheid op school en 

veiligheidsbeleving verwijzen wij u graag naar ons 

schoolveiligheidsplan. 

 

2.2.4 Corona  

Sinds maart 2020 kampen we in Nederland met de 

coronacrisis. Het is vooralsnog onbekend hoe het vi-

rus zich verder gaat ontwikkelen en wanneer er 

maatregelen genomen moeten worden. We houden 

ons hierbij aan het advies dat vanuit de RIVM gege-

ven wordt. Op school volgt iedereen de adviezen te-

gen verspreiding van corona. 

Heeft een leerling of medewerker klachten die passen 

bij het coronavirus? Dan doen zij het volgende: 

• De leerling of medewerk blijft thuis. 

• De leerling of medewerker doet een zelftest. Zij 

krijgen gratis zelftesten via de school. 

• Is de uitslag van de zelftest positief? 

Dan blijven zij thuis. 

• Bij een negatieve testuitslag mag de 

leerling of medewerker naar school. 

 

Wij hopen op uw begrip en uw medewerking. 

Namens het hele team alvast bedankt! 
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2.2.5 Cultuureducatie 

  
Jaarlijks komen alle kinderen in contact met een the-

atervoorstelling bij ons op school. De kinderen kijken 

en luisteren naar toneel, poppentheater, cabaret en

(volks)muziek. 

Sinds 2020 vieren we ook Carnaval. Carnavalsvereni-

ging De Kloosterwiekers uit Ter Apel komt bij ons op 

school om het feest te vieren. Op deze wijze kunnen 

de kinderen kennis maken met verschillende vormen 

van theater en er wordt een bijdrage geleverd aan de 

culturele vorming. 

 

2.3 Interschool, een school 
voor kinderen en hun ouders 
 

Een goed contact tussen school en ouders is erg be-

langrijk. Wij vinden het belangrijk ouders te informe-

ren over alle belangrijke gebeurtenissen op school, 

over algemene schoolzaken en vanzelfsprekend over 

het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs 

als de ouders ons op de hoogte houden van belangrij-

ke zaken betreffende hun kind. Een goede samenwer-

king tussen school en thuis bevordert het welbevin-

den van uw kind. 

 

2.3.1 Hoe houden we de  
ouders op de hoogte? 
 

Arrangement POL-klassen (eerste opvangon-

derwijs) 

Leerlingen in de POL-klassen verblijven meestal niet 

lang op school. Daarom staan er geen oudergesprek-

ken gepland. Wanneer een leerling wel langer op 

school verblijft, kan een leerling na het behalen van 

de doelen doorstromen naar de taalklas. Er vindt dan 

een oudergesprek plaats om de ouders op de hoogte 

te brengen.  

De leerkracht van de groep kan te allen tijde zelf een 

oudergesprek aanvragen bij bijzonderheden, zorgen 

en/of vragen. Dit kan indien nodig met behulp van de 

tolktelefoon. De ouders of verzorgers 

kunnen zelf ook een gesprek aanvragen. 

 

Arrangement taalklassen en regulier onderwijs 

De leerkrachten organiseren ongeveer 4x per jaar 

contactmiddagen op school. De ouders worden uitge-

nodigd voor een gesprek over hun kind. Daarbij wor-

den de ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van  

hun kind en hoe het op school gaat. De leerkracht wil 

dan ook graag horen hoe hun kind het op school 

vindt. Indien nodig neemt de leerkracht tussendoor 

nog contact op met de ouders en ouders kunnen zelf 

tussendoor ook contact opnemen. 

 

Individueel onderwijsplan en Onderwijskundige 

rapporten 

Als een leerling naar het voortgezet onderwijs of naar 

een andere basisschool gaat, is de school verplicht 

een onderwijskundig rapport in te vullen en op te stu-

ren naar de nieuwe school. Door het perspectief in 

het rapport te verwerken kan er sneller een over-

dracht plaatsvinden, waardoor geen onderwijstijd 

verloren gaat. 

 

Voorlichtingsdag groep 8 

Als de leerlingen in groep 8 zitten, wordt er op de 

voorlichtingsdag een bezoek gebracht aan het voort-

gezet onderwijs. De kinderen mogen dan een dagdeel 

meedraaien en ze krijgen een rondleiding door de 

school. Meestal is dit op het voortgezet onderwijs op 

de ISK in Ter Apel en een enkele leerling brengt een 

bezoek aan de Catamaran in Stadskanaal. 

 

Huisbezoek 

De groepsleerkrachten gaan naar eigen inzicht en 

indien nodig op huisbezoek. 

 

Nieuwsbrieven 

De leerlingen krijgen maandelijks een nieuwsbrief 

mee. Door middel van deze nieuwsbrieven worden de 

ouders geïnformeerd over belangrijke gebeurtenissen 

en over allerlei activiteiten die georganiseerd worden. 
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2.4 Overige schoolse zaken 
 

Fietsen/lopen 

De leerlingen wordt aangeraden op de fiets of lopend 

naar school te komen. 

 

Eetmomenten 

Om de ochtend te onderbreken, kunnen de kinderen 

’s morgens brood of fruit en/of een beker drinken 

meenemen. In de klassen stimuleren wij de kinderen 

om gezonde producten mee te nemen naar school. 

Koek en snoep zullen wij niet tolereren. 

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen hun mee-

gebrachte lunch nuttigen. 

 

Schooltelevisie 

Veel groepen maken gebruik van schooltelevisieles-

sen (schooltv.nl). De uitzendingen worden door mid-

del van een computer op het digibord in de klas ver-

toond. Er wordt onder andere gekeken naar Het 

Zandkasteel en Huisje Boompje Beestje. 

 

Verjaardagen 

Als de kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren. 

 

Schoolreis 

Interschool organiseert niet een schoolreis volgens 

vaste tradities. De leerlingen van alle groepen maken 

uitstapjes die in het belang zijn van de ontwikkeling 

van de kinderen. Meestal is dit in een van de eerste 

weken van het schooljaar. 

 

Namen in kleding 

Voorzie de kleding (regenjassen, laarzen, gymkleren, 

handdoeken) zoveel mogelijk van de naam van uw 

kind. 

 
2.5 Vijf gelijke dagen model 
 

Eén van de ‘zaken’ die wij als schoolteam goed willen 

organiseren, zijn de schooltijden. Uit onderzoek blijkt 

dat kinderen binnen een rooster met vijf gelijke da-

gen in het schoolritme blijven.  

 

Verder blijkt uit onderzoek dat: 

· de continuïteit van een vijf gelijke dagen 

rooster duidelijk is voor ouders en leerlingen,  

· de structuur leidt tot meer rust binnen de 

school,  

· de pedagogische aanpak gewaarborgd blijft 

tijdens de pauzes, 

· de werkdruk bij het personeel omlaag gaat 

vanwege het hebben van meer tijd na de les-

gebonden taken voor de administratie en de 

voorbereiding op de volgende dag of week. 

 

Sinds het schooljaar 2016-2017 werkt Interschool 

met dit ‘5-gelijkedagenmodel’. Op alle schooldagen 

vinden de schooluren tussen 8.30 uur en 14.00 uur 

plaats. Door te werken met dit rooster waarborgen 

we voldoende onderwijstijd in het lesrooster. 

De kinderen hebben tussen 10.00 uur en 10.30 een 

kwartier pauze, waarin ze fruit eten en iets drinken 

en ze gaan dan ook een kwartier buiten spelen onder 

begeleiding van meerdere leerkrachten. Er worden op 

het plein sociaal emotionele vaardigheden geoefend 

en de leerlingen worden tijdens hun spel geobser-

veerd.  

Tussen 12.00 uur en 12.30 nuttigen de kinderen hun 

lunch en wordt er weer een kwartier buiten gespeeld 

onder begeleiding. Ook dan worden de sociaal emoti-

onele vaardigheden van de kinderen geobserveerd en 

geoefend. Dit is gekoppeld aan ‘Held van de Week’. 

 

Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. 

De pauzes waarin de leerlingen hun eten en drinken 

nuttigen zijn binnen ons groepsplan van onderwijsac-

tiviteiten niet weggezet als onderwijstijd.  

Deze pauzes zijn een onderbreking van de schooldag. 

De pauzes voorkomen dat onze kinderen aan één 

stuk door bezig zijn met leren. Op deze manier zorgt 

Interschool voor een goede verdeling van de activitei-

ten over de dag.  

 

 

 

 42 



  

Sellingen   
Gemeentehuis 
Het gemeentehuis 
van de gemeente 
Westerwolde staat 
niet in Westerwolde 
maar aan de Dorps-
straat in Sellingen. 
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Deel 3 

Algemeen gedeelte 
 
Geldt voor alle openbare scholen 
van Openbaar Onderwijs Wester-
wolde (OOW) 
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wijs binnen de afgesproken financiële 

kaders en de geldende regelgeving. 

De directies zijn aanspreekpunt voor de ouders en 

onderhouden de contacten met de medezeggen-

schapsraad (MR). De bestuurder, of een aangewezen 

persoon namens het bevoegd gezag, voert overleg 

met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR).  

Dat deze zeven scholen onder één bestuur vallen, wil 

niet zeggen dat ze allemaal gelijk zijn. Integendeel, 

elke school staat in zijn eigen omgeving, heeft zijn 

eigen kinderen en probeert in zijn onderwijs daar zo 

goed mogelijk bij aan te sluiten. Elke school heeft een 

specifiek profiel waarin de schooleigen doelen staan 

beschreven. 

 

De scholen werken zo veel mogelijk samen op gebie-

den die voor alle scholen van belang zijn. Samen kun 

je taken effectiever en efficiënter aanpakken, waar-

door er voor elke school meer tijd en mogelijkheden 

zijn om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs 

op de school zelf. 

 

Het adres van de organisatie is: 

Gemeentebestuur Westerwolde 

Postbus 14 

9550 AA Sellingen 

Tel. 0599-320220  

 

3.2 Toelating en leerplicht 
 

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier 

tot twaalf jaar. Een kind mag naar school zodra het 

vier jaar oud is. Met ouders/verzorgers die voor het 

eerst kinderen aanmelden, wordt een kennismakings-

gesprek gehouden. Wij informeren dan de ouders/

verzorgers over de gang van zaken, beantwoorden 

vragen en wij laten de school zien. Ook maken wij 

meestal een afspraak over wanneer uw kind alvast 

3.1 Openbaar Onderwijs Wes-
terwolde 
 

B 
asisschool Interschool maakt deel uit van 

Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW). 

Deze gemeente is het bestuur, het bevoegd 

gezag, van de zeven openbare basisscho-

len binnen deze gemeente. Basisschool Interschool is 

een dislocatie van OBS De Vlinder. Het bevoegd ge-

zag is benoemd door de gemeenteraad en heeft over-

leg met de gemeenschappelijke medezeggenschaps-

raad. 

Het college van burgemeester en wethouders, het 

bevoegd gezag, oefent alle taken en bevoegdheden 

uit die haar bij of op grond van de wet toekomen, 

met uitzondering van een aantal taken die zijn ge-

mandateerd. De afdeling Samenleving neemt een 

belangrijke plek in ten aanzien van beleidsontwikke-

ling en beleidsadvisering ter ondersteuning van het 

college van burgemeester en wethouders, en geeft 

uitvoering aan de vastgestelde kaders van het colle-

ge. De overige afdelingen worden door de afdeling 

Samenleving ingeschakeld op de terreinen waar hun 

expertise gewenst is. 

De gemeente Westerwolde is één van de weinige ge-

meenten in Nederland die zelf rechtsreeks de open-

bare basisscholen aanstuurt. De aansturing vanuit 

het college door de wethouder Onderwijs, en de on-

dersteunende en adviserende rol vanuit de afdeling 

Samenleving, functioneert naar volle tevredenheid 

van zowel de directies, de leerkrachten als de ge-

meenschappelijke medezeggenschapsraad.  

De leiding van de scholen wordt uitgevoerd door de 

directies. Uitgangspunt van het bestuur is één direc-

teur per school en voor de kleine scholen één direc-

teur voor maximaal twee scholen. De voornaamste 

taken zijn het scheppen van een omgeving waarin het 

team optimaal kan functioneren, de kwaliteitsborging 

van het onderwijs - onder meer beoordeeld door de 

onderwijsinspectie - en de continuïteit van het onder-
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Als er geen vervangende groepsleerkrachten beschikbaar zijn dan gaan we kijken of: 

a. de leerlingen van de desbetreffende klas ingedeeld kunnen worden bij een andere klas of verdeeld kun-

nen worden over andere groepen. Dit is afhankelijk van de grootte van de groepen en de leeftijd van de 

kinderen. 

b. een leerkracht van de school die dag zogenaamde “niet lesgevende taken” heeft die uitgesteld kunnen 

worden de klas kan overnemen. 

Mocht bovenstaande niet kunnen, dan zijn we genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Dit doen we echter niet 

zonder de ouders dit mondeling, telefonisch of schriftelijk te hebben meegedeeld. Kinderen waarvan we de ou-

ders/verzorgers of oppas niet direct kunnen bereiken worden op school opgevangen. 

naar school mag. Wij mogen namelijk 

uw kind als het tenminste drie jaar en tien 

maanden is, maximaal 5 dagen toelaten om te wen-

nen aan school tot aan het moment dat het vier jaar 

is.  

Zodra uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Uw 

kind moet dan naar school. Nu kan het zo zijn dat 

een volledige schoolweek voor een vijfjarige kleuter 

nog wat te vermoeiend is. Ouders/verzorgers kunnen 

dan ook gebruik maken van een speciale regeling en 

een vijfjarig kind (ten hoogste) vijf uur per week 

thuis houden. Dit moet wel doorgegeven worden aan 

de schoolleiding. Op verzoek van de ouders/

verzorgers kan door de directie toegestaan worden 

dit uit te breiden tot tien uur per week. Deze uren 

kunnen niet worden opgespaard. Als het kind zes jaar 

is, is het volledig leerplichtig en moet het elke dag 

naar school. 

 

Artikel 46 van de Wet op Primair Onderwijs  bepaalt 

dat openbare scholen “toegankelijk zijn voor alle kin-

deren zonder onderscheid van godsdienst of levens-

beschouwing”. Dit betekent dat het openbaar onder-

wijs algemeen toegankelijk is. Het betekent echter 

niet dat altijd alle kinderen moeten worden toegela-

ten. In uitzonderlijke situaties kan het bevoegd gezag 

een leerling niet toelaten. Daarbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan een te verwachten ernstige ver-

storing van de rust of veiligheid op school of als de 

school de vereiste zorg niet kan geven. Een beslissing 
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over het niet toelaten kan alleen worden genomen 

door het bestuur nadat de ouders zijn gehoord. 

 

3.3 Overgang /plaatsing/
overplaatsing 
 

Normaal gesproken zal er in een goede harmonie 

overleg plaatsvinden tussen de ouder(s) van een 

leerling en het personeel van de school, als het gaat 

om het wel of niet door kunnen gaan van een leerling 

naar een volgende groep. De beslissing van het on-

derwijzend personeel is echter doorslaggevend. 

 

3.4 Lesuitval 
 

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt direct 

geprobeerd een vervang(st)er te vinden die de klas 

kan overnemen. De school doet eerst een beroep op  

invalleerkrachten die reeds op onze school hebben 

vervangen. Het is  echter af en toe  moeilijk invalleer-

krachten te vinden. 

 

3.5 Verzuim 
 

De school is verplicht bij te houden of uw kind wel of 

niet aanwezig is. In bijzondere omstandigheden kunt 

u voor uw kind(eren) verlof aanvragen bij de school-

leiding. Als uw kind ziek is, worden de ouders ver-

zocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de 

school. Als uw kind zonder geldige reden afwezig is 



• Vakantieverlof mag nooit betrek-

king hebben op de eerste twee lesweken 

van het schooljaar. Verder is het wettelijk niet 

toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de 

schoolvakanties. 

Geen redenen voor vakantieverlof zijn bijvoorbeeld: 

wintersport, goedkope vakantiemogelijkheden, al ge-

kochte tickets, ontlopen verkeersdrukte en dergelijke. 

Meent u dat uw kind(eren) wel in aanmerking komen 

voor extra vakantieverlof, dan geldt dat u het verlof 8 

weken tevoren moet aanvragen bij de directeur van 

de school. 

 

3. Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

Dit verlof kan bijvoorbeeld worden verleend: 

• voor het voldoen aan een wettelijke verplich-

ting of het nakomen van een medische af-

spraak voor zover dit niet buiten de lesuren 

kan plaatsvinden; voor de duur van de ver-

plichting; 

• voor verhuizing, ten hoogste één dag; 

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- 

of aanverwanten tot en met de derde graad 

één of ten hoogste twee dagen; 

• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 

tot en met de derde graad (duur in overleg met 

de directeur); 

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten, in 

de eerste graad: ten hoogste vier dagen; in de 

tweede graad: ten hoogste twee dagen; in de 

derde of vierde graad: ten hoogste één dag; 

• bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 

12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum 

van ouders of grootouders: één dag; 

• bij gezinsuitbreiding: één dag; 

• overige gewichtige omstandigheden, dit ter 

beoordeling van de directeur. Hierbij kan een 

verklaring van een arts of een maatschappelijk 

werker worden gevraagd. 
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nemen we dezelfde dag telefonisch contact op. Wan-

neer binnen drie dagen niet duidelijk is waarom uw 

kind niet op school is, is de school verplicht hiervan 

melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de 

gemeente en zal vervolgens een onderzoek worden 

ingesteld. Als het verzuim dan niet verklaard en/of 

opgelost wordt, is het aan de leerplichtambtenaar te 

bekijken welke stappen verder worden ondernomen. 

Alle kinderen moeten het onderwijsprogramma vol-

gen. Kan uw kind niet meedoen aan een onderwijsac-

tiviteit (bijvoorbeeld schoolreis,  o.i.d.), dan zorgt de 

school altijd voor een alternatief en is uw kind niet 

vrij. Voor de leerlingen uit het COA geldt dat de afde-

ling wonen ons inlicht over afwezigheid i.v.m. proce-

dures. 

 

3.6 Verlof buiten de schoolva-
kanties 
 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders, dat de 

leerlingen de school bezoeken. In bijzondere geval-

len, kan de school aan uw kind(eren) extra verlof ver-

lenen. De leerplichtwet geeft daarvoor een aantal 

mogelijkheden. 

 

1. Bij ziekte van uw kind 

Als uw kind ziek is en thuisblijft, dient u de school zo 

spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de 

leerling na 08.45 uur nog niet als ziek is gemeld, zal 

de school contact met de ouders opnemen. 

2. Vakantieverlof 

De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof: 

• Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend 

indien de leerling vanwege de specifieke aard 

van het beroep van één van de ouders/

verzorgers slechts buiten de schoolvakanties 

met hen op vakantie kan gaan. (Een werkge-

versverklaring dient te worden ingeleverd.) 

• Vakantieverlof kan slechts eenmaal per school-

jaar worden verleend voor ten hoogste tien 

schooldagen. 



Over verlof voor maximaal tien dagen per 

schooljaar neemt de directeur van de school een 

beslissing. Als uw aanvraag om verlof meer dan tien 

dagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de 

gemeente waar de leerling woont de beslissing. Ove-

rigens moet de aanvraag ook dan bij de directeur van 

de school worden ingediend. 

 

4. Religieuze feest- en gedenkdagen 

De leerplichtwet staat toe, dat een leerling zijn gods-

dienstige verplichtingen vervult. U moet dit uiterlijk  

twee dagen van tevoren aan de school laten weten. 

Voorbeelden van religieuze feest- en gedenkdagen, 

waarvoor verlof kan worden verleend: 

• het Divali- en Holifeest 

• het Offer- en Suikerfeest 

• het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loof-

hutten-, Slot-, Paas- en het Wekenfeest. 

 

Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag 

per feest. 

 

Aanvragen verlof 

Voor het aanvragen van verlof zijn op school formu-

lieren aanwezig. U vult daarop in voor wie u verlof 

aanvraagt, voor welke dag of periode en de reden 

van verlof. 

 

Niet eens met de beslissing? 

Tegen de beslissing van de directeur of de leerplicht-

ambtenaar kunt u op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van 

de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen bij degene die de beslissing heeft genomen. 

 

3.7 Schorsing en verwijdering 
 

Het protocol schorsing en verwijdering treedt in wer-

king als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag 

door een leerling, waarbij psychisch of lichamelijk 

letsel aan derden is toegebracht of bij bedreiging 
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door agressief gedrag van ouders. Schorsing en ver-

wijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ern-

stig wangedrag bij te sturen en vindt daarom bij uit-

zondering plaats. Er zijn drie vormen van maatrege-

len: 

• Time-out 

• Schorsing 

• Verwijdering 

 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met on-

middellijke ingang. Als incident is gedefinieerd: elke 

gebeurtenis in of om de school welke de veiligheid of 

het veiligheidsgevoel van het schoolteam, de leer-

lingen, ouders of bezoekers van de school doet of 

dreigt te verminderen. Ouders worden onmiddellijk 

van het incident en de time-out op de hoogte ge-

bracht. De ouders worden op school uitgenodigd voor 

een gesprek, hierbij is de groepsleerkracht en de di-

rectie van de school aanwezig. De time-out maatregel 

kan eenmaal worden verlengd met één schooldag. 

Daarna kan de leerling worden geschorst voor maxi-

maal één week. De time-out maatregel wordt na toe-

passing schriftelijk gemeld aan het bestuur.  

 

De school heeft de mogelijkheid een leerling te schor-

sen, bijvoorbeeld als er sprake is van storend of 

agressief gedrag. Als de schorsing langer duurt dan 

één dag dan moet de school dit melden bij de onder-

wijsinspectie, bij de leerplichtambtenaar en het be-

stuur. Het bestuur brengt de ouders schriftelijk op de 

hoogte. Ook moet de leerling dan huiswerk mee krij-

gen. De schorsing mag maximaal 3 weken duren en 

kan hooguit tweemaal worden verlengd.  

Na schorsing volgt een terugkomgesprek met de di-

rectie en eventueel de anti-pestcoördinator. De af-

spraken worden schriftelijk vastgelegd en met ouders 

en bestuur gedeeld. Indien blijkt dat ouders en leer-

ling zich niet aan de gemaakte afspraken houden, 

kan de leerling opnieuw geschorst worden. 

In uitzonderlijke situaties kan het bevoegd gezag een 



3.8 Passend Onder-
wijs 
 
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs 

van kracht. Kernpunten uit deze 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 zor-

gen 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 en subregio 

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus 

gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samen-

werkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkings-

verband is opgedeeld in vier subregio’s. De scholen 

van OOW vallen onder de subregio Zuidoost-

Groningen. De besturen in iedere subregio werken 

nauw samen met de andere schoolbesturen uit de 

regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te 

kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.  

 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met el-

kaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste 

op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde ba-

sisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
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leerling verwijderen. Verwijdering is bijvoorbeeld mo-

gelijk: 

 

• als de school een leerling niet de nodige speci-

fieke zorg kan bieden; 

• een leerling zich voortdurend agressief ge-

draagt; 

• er ernstige conflicten zijn (ook als ouders daar 

bij betrokken zijn). 

 

De beslissing over verwijdering van leerlingen wordt 

genomen door het bestuur. Voordat tot verwijdering 

wordt besloten, hoort het bevoegd gezag de ouders 

en het betrokken onderwijzend personeel. 

Het bevoegd gezag moet gedurende maximaal 8 we-

ken zoeken naar een andere basisschool of speciale 

school. Als na 8 weken geen school is gevonden, kan 

de leerling toch definitief verwijderd worden. 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het protocol 

schorsing en verwijdering.  



vastgesteld welke extra ondersteuning zij 

kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en 

schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen be-

schreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt 

dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school 

van uw keuze.  

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden 

kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbe-

hoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen 

het bestuur of in de subregio gezocht naar een exter-

ne deskundige die samen met de school andere mo-

gelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Na-

der onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In 

dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt 

met de ouders. Mochten extra interventies onvol-

doende resultaat opleveren waardoor de leerling op 

die school niet langer begeleid kan worden, dan dient 

de school een andere, beter passende plek te zoeken. 

Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. 

 

Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs 

moet de school, samen met u als ouders / verzor-

gers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de 

Commissie van Advies van het samenwerkingsver-

band. Meer informatie over het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van 

het samenwerkingsverband of via de school. 

 

Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijk-

ste informatiebron zijn als het gaat om Passend On-

derwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De 

school heeft dagelijks contact met de leerling en ver-

vult daarmee in de ogen van het samenwerkingsver-

band een belangrijke rol in de adequate informatie-

voorziening aan ouders. 
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Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen 

website: 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-

PO20-01/ 

Op deze website vinden ouders / verzorgers een 

apart tabblad met meer informatie over het onder-

steuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de 

verschillende scholen. 

 

Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie 

OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl  kun-

nen ouders / verzorgers meer informatie vinden over 

de samenwerkingsverbanden en over Passend Onder-

wijs. 

 

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, 

onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ou-

ders/verzorgers terecht met alle vragen over extra 

ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt 

Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: 

(0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 

123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via in-

ternet: www.5010.nl 

 

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begelei-

der (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat 

verdere vragen van u te beantwoorden over de uit-

voer van Passend Onderwijs op de school.  

U bent van harte welkom contact op te nemen. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is over-

leg met de ouders over wat een goede passende 

school voor hun kind is. 

Om de diversiteit aan zorg in kaart te brengen zijn 

scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel 

op te stellen. Dit profiel is bedoeld om inzicht te ver-

schaffen in de ondersteuning die een school kan bie-

den. Interschool, basisschool voor anderstaligen heeft 

een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel 

ligt ter inzage in de school en staat op de website van 

Interschool, zie www.basisschool-interschool.nl. 



Mocht u echter met deze oplossing niet  

tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw 

klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u contact 

opnemen met: 

 

3. Het bevoegd gezag. 

In de eerste plaats kunt u dit schriftelijk doen. U kunt 

uw klacht sturen naar Openbaar Onderwijs Wester-

wolde ter attentie van de klachtencoördinator. De 

klachtencoördinator neemt dan zo mogelijk binnen 

één schoolweek telefonisch contact met u op. Ook 

kunt u telefonisch contact opnemen met de klachten-

coördinator. 

Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek, 

om samen naar een oplossing te zoeken.  

 

Wordt naar uw mening uw klacht dan ook nog niet 

zorgvuldig afgehandeld, dan kunt u: 

 

4. Een officiële klacht indienen bij de Landelijke 

klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. 

Het adres is: Postbus 162, 3440 AD Woerden, tel: 

0348-405245. 

Als u een officiële klacht indient bij het bevoegd ge-

zag of bij de Landelijke klachtencommissie, is de offi-

ciële klachtenregeling van toepassing. Deze regeling 

ligt op school en bij de gemeente ter inzage. 

 

Contactpersoon 

Elke school heeft een contactpersoon, die u kan door-

verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Voor alle dui-

delijkheid; de contactpersoon mag zich niet met het 

probleem bemoeien. Voor onze school is de contact-

persoon: mevrouw Inge Westerbeek. 

 

Vertrouwenspersoon 

Als u een klacht heeft, kunt u ook de vertrouwensper-

soon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of 

u samen met de school de klacht heeft proberen op 

te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing 
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Bij de uitvoering van de zorgplicht, moet het school-

bestuur eerst kijken naar wat een school zelf kan 

doen. Vindt de school dat een leerling het beste naar 

een andere school binnen het samenwerkingsverband 

kan gaan, dan moet deze zelf zorgen voor een goede 

plek voor die leerling. 

 

3.9  Klachtenregeling 
 

In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten 

tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Op elke 

school doen zich daarbij wel eens probleempjes voor. 

Dat is op onze school niet anders. De meeste van 

deze zaken worden gelukkig zonder meer opgelost. 

Soms lukt dat echter niet direct of minder goed. 

Daarom hebben we als openbare scholen afspraken 

gemaakt over de stappen die u kunt nemen om uw 

problemen aan te kaarten.  

 

Waar kunt u terecht met klachten of opmerkin-
gen? 
 

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven hoe u ver-

der kunt wanneer u het gevoel heeft dat uw proble-

men niet naar behoren worden afgehandeld. In eer-

ste instantie gaat u met uw klacht gewoon naar: 

 

1. De groepsleerkracht van uw kind. 

De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken 

het best en zal ook in veel gevallen voor een oplos-

sing kunnen zorgen.  

Heeft u het gevoel dat: 

• u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt, 

• deze uw problemen niet kan oplossen, 

• het een schoolprobleem is, 

dan gaat u naar: 

 

2. De directie van de school. 

U bespreekt met de directeur het probleem. Deze zal 

proberen uw probleem, indien mogelijk, op te lossen. 



kan worden bereikt en gaat na of de 

gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen 

van een klacht.  

Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het 

indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De 

vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de 

school. 

 

De vertrouwenspersoon is:   

mevrouw Gineke Lucas, g.lucas@gimd.nl 

telefoonnummer: 06-10719978 

 

En tot slot... 

Ook met een goede klachtenregeling zal het niet mo-

gelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend 

op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht door 

ons niet op te lossen is. Wij zeggen u echter toe uw 

klacht uiterst serieus te zullen nemen. 

 

3.10  Medezeggenschap 
 

Op school is de directie belast met de dagelijkse lei-

ding op school. Een school heeft ook een bestuur. 

Voor onze school is dit het gemeentebestuur van de 

gemeente Westerwolde. Op elke school worden be-

langrijke beslissingen genomen, die direct te maken 

hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Deze 

beslissingen worden genomen in overleg met de me-

dezeggenschapsraad (vanaf nu MR). In deze MR zit-

ten leerkrachten van zowel basisschool Interschool 

alsook van obs De Vlinder waar wij een dislocatie van 

zijn. Er is tot op heden gekozen voor alleen ouders 

van obs De Vlinder vanwege de continuïteit die nodig 

is om een MR goed te laten functioneren en daar-

naast vanwege de taalbarrière die aanwezig is bij de 

ouders van basisschool Interschool is. De ouders van 

obs De Vlinder vertegenwoordigen ook de ouders van 

basisschool Interschool. 

 

Voor elke geleding worden er om de drie jaar verkie-

zingen gehouden. De medezeggenschapsraad kent 
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zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Het school-

bestuur laat de argumenten van de medezeggen-

schapsraad meewegen bij het uiteindelijk besluit. Zo 

kan een medezeggenschapsraad adviseren over een 

fusie met een andere school of over de vakantierege-

ling. Voor sommige beslissingen heeft het schoolbe-

stuur de instemming nodig van de medezeggen-

schapsraad zoals bij het vaststellen van bijvoorbeeld 

het schoolplan. Het bestuur kan hierover geen besluit 

nemen zonder dat de medezeggenschapsraad haar 

instemming heeft gegeven. 

 

Voor alle openbare basisscholen in de gemeente Wes-

terwolde is er ook een gemeenschappelijke medezeg-

genschapsraad (vanaf nu GMR). Hierin worden zaken 

besproken die voor alle scholen van belang zijn. In 

deze GMR zitten vertegenwoordigers van medezeg-

genschapsraden van de openbare basisscholen in de 

gemeente Westerwolde.  

 

Door actief te zijn in de MR kunnen ouders/verzorgers 

invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn 

openbaar en worden gehouden in de school.  

 

3.11  Ouderraad 
 

Het schoolteam bekijkt ieder schooljaar de mogelijk-

heden om werkgroepen met ouders in te zetten die 

activiteiten binnen de school mee organiseren. Op 

deze manier hoopt het schoolteam ouders meer te 

betrekken bij schoolse activiteiten. Het schoolteam 

denkt dan, in eerste instantie aan het kerstfeest en 

de paasbrunch. Dit is in plaats van de ouderraad, die 

vanwege het structurele karakter moeilijker is te or-

ganiseren. 

 

3.12  Informatieverstrekking 
aan gescheiden ouders 
 

Indien beide ouders het gezag hebben over hun kind 



afgesloten, bestaande uit een ongeval-

lenverzekering en een aansprakelijkheidsverze-

kering.  

 

Ongevallen 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle be-

trokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, perso-

neel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft 

recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval 

tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskun-

dige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meever-

zekerd (tot een bepaald maximum), voor zover de 

eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 

(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade 

(kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. 

Deze schade is voor rekening van de ouders/

verzorgers zelf.  

 

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de 

school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking te-

gen schadeclaims van derden ten gevolge van on-

rechtmatig handelen uithoofde van de school ten op-

zichte van deze derden.  

Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die 

vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet 

(zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 

Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 

die in schoolverband ontstaat door de school moeten 

worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 

mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De 

school heeft pas een schadevergoedingsplicht wan-

neer er sprake is van een verwijtbare fout. De school  

(of zij die voor de school optreden) moeten dus te  

kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is moge-

lijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er spra-

ke is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tij-

dens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. 
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zal de school beide ouders (al dan niet gezamenlijk) 

informeren. De informatie die aan de ene ouder 

wordt gegeven is dezelfde als de informatie die aan 

de andere ouder wordt gegeven. 

Uitnodigingen die aan het kind worden meegegeven, 

worden geacht te gelden voor beide ouders. De ouder 

bij wie het kind niet woont, kan de school verzoeken 

apart uitgenodigd te worden. Indien één van de ou-

ders met het ouderlijk gezag is belast, moet deze de 

andere ouder op de hoogte stellen. De ouder die niet 

met het ouderlijk gezag is belast, kan de school wel 

om informatie vragen. In beginsel geeft de school, op 

grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 

deze informatie. 

Hierop zijn echter twee uitzonderingen: 

 

• als de informatie niet op gelijke wijze verschaft 

zou worden aan de ouder die wel met het ge-

zag is belast; 

• als het belang van het kind naar het oordeel 

van de school zich verzet tegen verschaffen 

van die informatie. 

 
3.13 Onderwijskundige rap-
porten 
 

Als een leerling naar het voortgezet onderwijs, naar 

een andere basisschool of naar een vorm van speciaal 

basisonderwijs gaat, is de school verplicht een onder-

wijskundig rapport in te vullen en op te sturen naar 

de nieuwe school. Hierop vult de school onder andere 

in hoe de ontwikkeling van de leerling tot dusver is 

geweest en welke methoden zijn gebruikt. Ouders 

krijgen van dit rapport altijd een afschrift. 

 

3.14 Schoolongevallen en aan-

sprakelijkheid 

 

Het bevoegd gezag van de gemeente Westerwolde 

heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket 



Deze komt op een bril van een leerling 

terecht en de bril is kapot. Die schade valt 

niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt 

dan ook niet door de school vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor scha-

de door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leer-

lingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) 

zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 

laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 

door de school georganiseerde activiteiten door on-

rechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus 

in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoorde-

lijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers 

zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 

hebben afgesloten. 

 

3.15  Onderwijsbegeleiding en 
advisering 
 

Onze school werkt samen met onderwijsbegeleiders. 

Advisering en begeleiding op maat voor de school en 

de belangen van de kinderen staan daarbij voorop. 

De onderwijsbegeleiders ondersteunen de scholen bij 

de verdere verbetering van de kwaliteit van het on-

derwijs en geven advies over en verrichten onderzoek 

naar individuele leerlingen. 

Om de zorg binnen de school goed te kunnen organi-

seren is er een interne begeleider aangesteld. Daar 

kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun 

vragen over kinderen die in de groep problemen on-

dervinden ten aanzien van gedrag en het verwerven  

en verwerken van kennis en vaardigheden. De leer-

kracht en interne begeleider kan daarbij ondersteu-

ning krijgen van onderwijsbegeleiders. Een aantal 

keren per jaar bespreken de interne begeleider en de 

onderwijsadviseur de resultaten van de leerlingvolg-

systeemtoetsen. Hierbij worden eerste aanzetten 

voor groeps- of individuele handelingsplannen afge-

sproken. Omdat op voorhand niet altijd bekend is om 

welke kinderen het gaat, willen we u toestemming 

vragen om zonder vooroverleg met u deze eerste 

stap te zetten. Wordt er voor uw kind een extra plan 

opgesteld, dan wordt u hier uiteraard van op de 

hoogte gebracht. Mocht u het niet eens zijn met deze 

procedure, dan moet u schriftelijke kenbaar maken 

dat zonder uw toestemming niet met een onderwijs-

adviseur over uw kind gesproken mag worden. 

Soms is het belangrijk dat een onderwijsadviseur in 

de klas komt observeren om op die wijze de leer-

kracht goede adviezen te kunnen geven over bijvoor-

beeld een nieuwe werkwijze. In die gevallen is geen 

toestemming van de ouders nodig. 

 

3.16  Logopedie 
 

Op onze school is een logopedist werkzaam. Logope-

die voor het basisonderwijs wordt niet bekostigd door 

het ministerie van onderwijs. Voor de basisscholen in 

de gemeente Westerwolde is het een extra voorzie-

ning, betaald door de gemeente. 

De logopedist screent alle kinderen ongeveer in de 

maand dat ze vijf jaar worden. Zo nodig vindt nader 

onderzoek plaats. Ook jongere of oudere kinderen 

kunnen worden aangemeld voor onderzoek. De aan-

melding gebeurt meestal door de school na overleg 

met de ouders/verzorgers.  

Redenen van aanmelding kunnen zijn: 

 

• uitspraakproblemen; 

• taalachterstand; 

• stemproblemen; 

• gehoorproblemen; 

• niet vloeiend spreken; 

• verkeerd tonggebruik. 

 

De logopediste onderzoekt de kinderen en beoordeelt 

of logopedie al dan niet noodzakelijk is. 

De kinderen die behandeling nodig hebben, worden 

op school in een aparte ruimte behandeld door de 

logopediste met toestemming van de ouder(s). De 

verantwoordelijkheden voor de behandeling berusten 

bij de logopedist. De behandelingen vinden in       
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De GGD krijgt de naam en adresgegevens van uw 

kind van de gemeente en consultatiebureau. De kin-

deren worden via de school opgeroepen en daarvoor 

is het nodig dat de school leerling-gegevens zoals 

geboortedatum en de groep waarin de leerling zit 

doorgeeft aan de GGD. 

De school besteedt zelf ook aandacht aan gezondheid 

door het uitvoeren van projecten en het organiseren 

van ouderochtenden. De GGD adviseert en begeleidt 

scholen hierbij. De GGD heeft veel (les)materialen die 

de school bij de activiteiten rond gezondheid kan ge-

bruiken. Er is (les)materiaal over bijvoorbeeld voe-

ding, mondgezondheid, relaties en seksualiteit, ro-

ken, genotmiddelen, pesten en agressie. Door een 

landelijke wetswijziging zullen er binnenkort verande-

ringen komen in de werkwijze van de jeugdgezond-

heidszorg. 

Op sommige scholen wordt 

deze nieuwe werkwijze mo-

menteel bij wijze van proef 

ingevoerd. De komende jaren 

zal deze werkwijze op alle 

scholen in de provincie Gronin-

gen worden ingevoerd. 

Heeft u vragen of wilt u in het 

algemeen iets weten over ge-

zondheid? Dan kunt u bellen 

naar: 
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principe plaats tot en met groep 4. Behandeling zijn 

met name onderwijs gerelateerde stoornissen, tenzij 

er voldoende ruimte in de behandelplanning is (het 

gaat dan om bijvoorbeeld afwijkende mondgewoon-

ten en stemstoornissen).  

 

3.17 De GGD op school 
 

De GGD Groningen houdt zich bezig met de gezond-

heid van de bevolking in de provincie Groningen. 

Hieronder valt ook de jeugd. Daartoe voert zij een 

aantal taken uit. 

Voor ouders en verzorgers is het volgende belangrijk 

om te weten: 

• de verpleegkundige van de GGD onderzoekt 

van alle kinderen in groep 2 en groep 7 het 

gehoor en het gezichtsvermogen; 

• de verpleegkundige van de GGD houdt weke-

lijks een telefonisch spreekuur. Ouders en ver-

zorgers kunnen hier terecht met vragen over 

de groei, ontwikkeling en opvoeding van hun 

kind. De verpleegkundige raadpleegt de school-

arts als de vragen van medische aard zijn of als 

er aanvullend onderzoek nodig is. Het spreek-

uur is op woensdagochtend van 09.00 tot 

11.00 uur; 

• ouders, leerkrachten en leerlingen krijgen re-

gelmatig schriftelijke informatie van de GGD 

over zeer uiteenlopende onderwerpen op het 

gebied van gezondheid. Schoolkrantartikelen, 

folders of brochures worden op alle scholen 

verspreid. Andere informatie wordt op aan-

vraag toegestuurd. Bijvoorbeeld een folder over 

hoofdluis of over goede voeding. 



Het Informatie Centrum Gezondheid 

van de GGD Groningen: 050-3674177.  

Het Informatie Centrum is geopend op werkdagen 

van 10.00 tot 16.30 uur.  

Meer informatie kunt u vinden op: 

www.ggdgroningen.nl/jeugdgezondheidszorg 

 

3.18  Sponsoring 
 

Bij sponsoring van de school hanteert de school de 

afspraken, zoals die zijn vastgesteld in een overeen-

komst tussen het ministerie en diverse organisaties. 

Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegen-

prestatie verlangt, waarmee leerlingen in schoolver-

band worden geconfronteerd, bijvoorbeeld adverten-

ties in de schoolkrant. Een schenking is dus geen 

sponsoring. Sponsoring mag volgens de afspraken 

niet de onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar 

brengen,  noch de onderwijsinhoud beïnvloeden en 

moet verenigbaar zijn met de onderwijskundige en 

opvoedkundige taak van de school. De oudergeleding 

van de medezeggenschapsraad heeft instemming ten 

aanzien van sponsoring. Eventuele geldbedragen ver-

kregen uit sponsoring worden gestort in het school-

fonds. Onze school is niet afhankelijk van sponsoring. 

 

3.19  Rookverbod 
 

De school is een openbaar gebouw. Dit 

houdt in dat roken in onze school niet 

is toegestaan. Volgens de wet mag in 

een openbaar gebouw immers niet gerookt worden. 

Het ingestelde rookverbod geldt voor  het gehele ge-

bouw en niet alleen voor de leslokalen. Roken is ver-

boden, tijdens de lessen, maar ook tijdens vergade-

ringen, ouderavonden en andere  activiteiten onder of 

buiten schooltijd. 

 

3.20  Inspectie basisonderwijs 
 

De inspectie is onder andere belast met het toezicht 

op het onderwijs. Wilt u informatie of heeft u vragen 

aan de inspectie, dan kunt u zich richten tot  in-

fo@owinsp.nl of kijken op www.onderwijsinspectie.nl. 

Vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis).  

Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspec-

teurs bij wie u terecht kunt voor het melden van 

klachten op het gebied van seksuele intimidatie en 

seksueel misbruik lichamelijk geweld en grove peste-

rijen discriminatie en extremisme  

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren 

bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal 

tarief). Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt 

voor betrokkenen bij scholen.  De inspecteur helpt bij 

het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de 

juiste weg of bij het doen van aangifte. 

 

3.21  Vragen over het onderwijs? 
 

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorko-

men dat u nog vragen heeft. Vragen over school kunt 

u stellen aan een van de teamleden of aan de direc-

teur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vra-

gen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand 

wilt doorspreken, kunt u voorleggen aan 5010. Dit is 

de vraagbaak voor ouders over onderwijs. Telefonisch 

bereikbaar op nummer 0800-5010 toets 4. op school-

dagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de 

website: www.oudersonderwijs.nl. Op de site vindt u 

veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid 

om zelf vragen te stellen, die per mail beantwoord 

worden. 

 

3.22  Voor en naschoolse op-
vang (buitenschoolse opvang) 
en peuterspeelgroepen voor 
Statushouders  
 
KiWi 

Meerdere basisscholen in de gemeente Westerwolde 

werken  samen met Stichting KiWi Kinderopvang. 

Stichting KiWi heeft ruime ervaring in het opvangen 

van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Stichting 

KiWi biedt zowel voorschoolse, tussenschoolse als 
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naschoolse opvang. Bovendien verzorgt zij ook op-

vang op roostervrije dagen en in de schoolvakanties. 

Ouders die werken en/of studeren kunnen een tege-

moetkoming in de kosten aanvragen bij de belasting-

dienst, daarbij is Stichting KiWi u graag behulpzaam. 

Wanneer u gebruik wilt maken van Stichting KiWi dan 

vult u het inschrijfformulier volledig op de website in. 

 

Peuterspeelgroepen 

De peuterspeelgroepen van Stichting KiWi zijn er voor 

de kinderen van 2-4 jaar. Peuters kunnen hier mini-

maal twee dagdelen per week naar toe, 40 weken per 

jaar, zodat ze fijn met leeftijdsgenootjes in contact 

komen, zichzelf en talent kunnen ontwikkelen en 

nieuwe ervaringen op kunnen doen.  
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Notities 
 
 
 

 
 

  

  
 



 


