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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

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

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

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Openbare Basisschool De Dreef

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Dreef
Kanaal A NZ 102
7881KL Emmer-Compascuum

 0591352653
 http://www.obs-dreef.nl
 administratie@obs-dreef.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Hetty Boezen locatieleider@obs-dreef.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

obs de Dreef
Kanaal ZZ 102
7881KL Emmer-Compascuum
 0591352653

Extra locaties

Schoolbestuur

Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.400
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

91

2020-2021

Op 1 oktober 2020 heeft de school 91 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De leerlingen komen voor het 
overgrote deel uit de buurt van de school.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

Kenmerken van de school

je wordt gezien en gehoord

een leven lang lereniedereen is uniek

leren van elkaar veilige leeromgeving

Missie en visie

Onze school heet o.b.s. de Dreef. Dit betekent landweg of laan. Dit staat symbolisch voor de weg die 
we met de kinderen bewandelen. Samen met het kind ontdekken we wie het kind is, wat het kan en wat 
het kind kan en wil leren. Voor iedereen is de weg anders. We komen allemaal andere hobbels tegen en 
ons tempo is niet gelijk. 

Onze uitgangspunten De Dreef is een openbare basisschool. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. 

1.2 Missie en visie
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Alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom staat onze school open voor alle kinderen, ouders/ verzorgers 
en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond. We 
hebben vertrouwen in de leerlingen. Van daaruit werken wij. Ieder kind moet zichzelf durven zijn. 
Kinderen zijn op school om te leren. Ieder kind heeft recht op onderwijs, passend bij zijn of haar 
behoeften en mogelijkheden. De basis om te kunnen leren ligt in veiligheid. Kinderen moeten zich 
veilig voelen op school om tot leren te kunnen komen. De school staat in relatie tot kinderen, ouders en 
omgeving. Van en met elkaar leren we voor de dag van morgen. 

Visie: Wij willen kinderen opleiden tot zelfbewuste, zelfstandige en gelukkige wereldburgers. We 
hebben oog voor verschillen en zorgen ervoor dat we de behoefte van ieder kind om te kunnen groeien 
in beeld hebben. We werken met een doorgaande ontwikkelingslijn waarbij we uitgaan van de doelen 
die kinderen moeten bereiken gedurende hun basisschool periode. We gebruiken hierbij de 
uitgangspunten van het curriculum 2032. Gepersonaliseerd leren en thematisch onderwijs is in 
ontwikkeling. Uitgaande van de ontwikkelingswereld van het kind bieden wij een passend, 
geïntegreerd aanbod. We werken thematisch met de zaakvakken. Methodes zijn hulpmiddelen om 
doelen te bereiken.   Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We 
beoordelen kinderen niet op wat ze nog niet kunnen maar gaan uit van wat al bereikt is. We vergelijken 
kinderen niet met elkaar maar met hun eigen ontwikkeling en gebruiken een portfolio om ouders te 
laten zien hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt. Op school leren kinderen leren. Vaardigheden zijn 
belangrijker dan het aanleren van kennis. Het aanleren van basiskennis is vereist om vaardigheden te 
kunnen leren. We prikkelen hun nieuwsgierigheid zodat ze zelf de wil hebben om te leren. Kinderen zijn 
eigenaar van hun eigen leren en hebben invloed op hun eigen leerproces en de dingen die ze leren. De 
betrokkenheid is groot. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen. Ouders 
zijn partners in het begeleiden van de kinderen in hun ontwikkeling. Samen zijn we op zoek naar de 
juiste weg. De basis moet goed zijn.

Ook buiten de school leren kinderen veel. Informeel leren kinderen o.a. sociale vaardigheden. De 
samenwerking met peuterspeelzaal en kinderopvang is hierbij van grote waarde. In de toekomst hopen 
we deze te vergroten. Ook met andere partners uit de schoolomgeving willen we de samenwerking 
vergroten om een rijke leeromgeving voor de kinderen te creëren waar formeel en informeel leren 
mogelijk zijn.

Als de basis goed is, kun je worden wie je wilt zijn. Geloof in wat je kan en je bent al halverwege. 
(Einstein)       

Motto: Op de Dreef doen we ons best alle leerlingen te zien zoals ze zijn en geven we ze de kans om te 
groeien en ontdekken wie ze zijn en kunnen worden.

Identiteit

Onze school heet o.b.s. de Dreef. Dit betekent landweg of laan. Dit staat symbolisch voor de weg die 
we met de kinderen bewandelen. Samen met het kind ontdekken we wie het kind is, wat het kan en wat 
het kind kan en wil leren. Voor iedereen is de weg anders. We komen allemaal andere hobbels tegen en 
ons tempo is niet gelijk.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taalontwikkeling
5 u 15 min 5 u 15 min

rekenen
3 u 30 min 3 u 30 min

muzikale vorming
2 uur 2 uur 

bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 

spel
4 uur 4 uur 

keuzewerk
5 uur 5 uur 

In groep 1 en 2 wordt spelenderwijs geleerd.

We werken iedere periode over een bepaald thema.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming worden niet als afzonderlijke vakken gegeven. 
We geven thematisch les over een onderwerp waarbij deze vakgebieden geïntegreerd zijn.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Taal
5 uur 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Bewegingsonderwijs
2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

thematisch onderwijs
4 u 15 min 4 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

muziek
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

sociale vorming
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Technieklokaal
• Speellokaal

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Personeel kan verlof aanvragen op grond van wat in de CAO afgesproken is.

Personeel wordt zoveel mogelijk vervangen bij afwezigheid op grond van ziekte of verlof.

Indien er geen vervanging beschikbaar is wordt gezocht naar een goede opvang. Kinderen zullen niet 
onverwacht naar huis gestuurd worden.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
voorschool de Dreef.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In alle groepen wordt gewerkt vanuit het EDI model.

In iedere groep wordt dagelijks een planning zichtbaar in de klas, gehanteerd als uitgangspunt van de 
dag.

Iedere groep werkt met doelen die dagelijks geformuleerd worden voor de aangeboden lesstof.

Er worden jaarlijks klassenbezoeken afgelegd door de locatiedirecteur en de intern begeleider om de 
gang van zaken in de klas te evalueren.

Leerkrachten hebben de mogelijkheid zich te scholen via E-wise.

Vorig schooljaar hebben we allemaal scholing gevolgd op het gebied van rekenen. Dit schooljaar gaan 
we hiermee verder en gaan we het geleerde in de praktijk brengen.

We hebben een nieuwe rekenmethode ingevoerd en volgen als team scholing voor Snappet.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Jaarlijks worden de toetsen van LVS Cito afgenomen. Ook nemen we de Cito eindtoets af.

De intern begeleider analyseert samen met de leerkrachten de vorderingen op leerling niveau.

Op groepsniveau volgt een groepsbespreking waarin concrete afspraken voor de groep worden 
gemaakt voor het vervolg.

Op schoolniveau gebruiken we de gegevens van het Cito LVS om te bepalen of doelen behaald zijn.

Naast de gegevens van de Cito toetsen gebruiken we observatie gegevens om te evalueren of doelen 

Hoe bereiken we deze doelen?
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zijn behaald.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Binnen onze school bieden we onderwijs aan kinderen met dyslexie, ADHD, ADD en ASS kenmerken. 
Hierbij werken we samen met deskundigen.

Uitgangspunt voor de opvang op onze school is het welbevinden van de kinderen. De veiligheid moet 
ten alle tijde gegarandeerd kunnen worden.

De leerling moet binnen de setting van de reguliere basisschool de juiste begeleiding kunnen krijgen 
om te groeien in zijn ontwikkeling.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 1

Intern begeleider 1

Onderwijsassistent 3

Rekenspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Onze school heeft een anti pest protocol en gebruikt de methode Kwink om pesten te voorkomen. We 
besteden dagelijks aandacht aan sociale vaardigheden. Tijdens het spel op het plein is de eigen 
leerkracht aanwezig. Zo voorkomen we pesten en leren we kinderen op een goede wijze met elkaar om 
te gaan.

Zowel in de klas als daarbuiten besteden we aandacht aan de wijze waarop we met elkaar omgaan. 
Respect en veiligheid zijn daarbij belangrijke waarden. Ook houden we rekening met de individuele 
mogelijkheden van kinderen.

Bij binnenkomst in de school krijgen de ouders het anti pest protocol.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.
Naast de enquete van scholen met succes vinden we het belangrijk om jaarlijks de SCOL vragenlijst af 
te nemen bij kinderen van groep 6 t/m 8.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Koop m.koop@obs-dreef.nl

vertrouwenspersoon Koop m.koop@obs-dreef.nl
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Zie Openbaar Onderwijs Emmen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden op de hoogte gehouden via ons ouderportaal "Schoudercom". Eens in de twee weken 
verschijnt de nieuwsbrief. 

Naast de algemene informatie vinden we het belangrijk informatie over kinderen snel met ouders te 
delen. We hebben korte lijntjes met ouders.

Ouders worden minimaal 3x per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.

Eens in de twee jaar zetten we ouderenquête van Scholen met Succes uit. Aan de hand van deze 
enquête meten we de oudertevredenheid.

Ook de leerlingen worden bevraagd.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we de laatste enquête gehouden.

"Het contact tussen docenten en leerlingen" werd met een 9.3 beoordeeld door de ouders.

De leerlingen gaven "de juf / meester is aardig" een 9.7

Het rapportcijfers van de school was een 8.15 (het landelijk gemiddelde ligt op een 7,58)

De betrokkenheid van ouders is voor ons van groot belang. Samen helpen we de kinderen in hun 
ontwikkeling.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Koningsspelen

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

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

Voor de schoolreizen en het schoolkamp wordt een bijdrage gevraagd.

Voor groep 1 t/m 6 wordt een bijdrage van € 30,- gevraagd.

Voor het meerdaagse kamp van groep 7 en 8 vragen we een bijdrage van € 60,-.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

Indien deze niet voldaan kan worden kan een beroep gedaan worden op het participatiefond van de 
gemeente.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

De ouderraad ondersteunt de activiteiten op school. Jaarlijks worden, aan het begin van het schooljaar, 
ouders gevraagd om zich aan te melden voor de diverse commissies. Iedere commissie heeft een 
contactpersoon van het team en de OR. Jaarlijks worden feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, de 
Koningsspelen, meester- en juffendag, en de voorjaarsmarkt georganiseerd.

Ouders zijn ook betrokken bij de organisatie van het eeuwfeest van de school wat in 2020 helaas niet 
door kon gaan door de Corona crisis.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziekmelden tussen 7.45 uur en 8.15 uur of via Schoudercom.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof voor hun kind aanvragen bij de directie. Zij vullen dan een formulier in en de 
directie beoordeelt of dit conform de regels is. Mochten ouders en directie hierover van mening 
verschillen, dan wordt de leerplichtambtenaar geconsulteerd.

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

4.4 Schoolondersteuniingsprofiel 2021

In het schoolondersteuningsprofiel hebben we geprobeerd aan te geven op welke wijze zorg op school 
wordt verzorgd.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De school maakt een toetskalender waarin de af te nemen toetsen van Cito staan vermeld.

In de klas worden methode gebonden toetsen afgenomen.

2x per jaar voert de intern begeleider een gesprek met de leerkracht over de vorderingen in de groep.

De resultaten van de afgenomen toetsen worden geanalyseerd en vergeleken met het gestelde doel en 
het landelijk gemiddelde. Bepaald wordt of de doelen behaald zijn en welke maatregelen genomen 
moeten worden om deze doelen te behalen.

5.2 Resultaten eindtoets

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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

5.3 Schooladviezen

In groep 7 wordt een voorlopog advies voor het vo gegeven. In groep 8 een defintief advies.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 14,3%

vmbo-b 7,1%

vmbo-k 7,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 7,1%

vmbo-(g)t 7,1%

vmbo-(g)t / havo 7,1%

havo / vwo 14,3%

vwo 35,7%

Het advies komt tot stand door gebruik te maken van de plaatsingswijzer en de bevindingen van de 
afgelopen jaren.

Het vo rapporteert jaarlijks hoe de leerlingen in het vo scoren. Helaas hebben we niet van alle vo 
scholen gegevens.

We bekijken van de leerlingen waarvan we de rapportage hebben of deze nog overeenkomt met het 
advies. In de meeste gevallen is dit zo. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

vraag wat je niet weet

accepteer elkaarwees jezelf

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Dreef is een openbare basisschool. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. Alle mensen zijn 
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gelijkwaardig. Daarom staat onze school open voor alle kinderen, ouders/ verzorgers en leerkrachten, 
ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond. We hebben vertrouwen 
in de leerlingen. Van daaruit werken wij. Ieder kind moet zichzelf durven zijn. Kinderen zijn op school 
om te leren. Ieder kind heeft recht op onderwijs, passend bij zijn of haar behoeften en mogelijkheden. 
De basis om te kunnen leren ligt in veiligheid. Kinderen moeten zich veilig voelen op school om tot 
leren te kunnen komen. De school staat in relatie tot kinderen, ouders en omgeving. Van en met elkaar 
leren we voor de dag van morgen. 

Werkwijze: Wij willen kinderen opleiden tot zelfbewuste, zelfstandige en gelukkige wereldburgers. We 
hebben oog voor verschillen en zorgen ervoor dat we de behoefte van ieder kind om te kunnen groeien 
in beeld hebben. We werken met een doorgaande ontwikkelingslijn waarbij we uitgaan van de doelen 
die kinderen moeten bereiken gedurende hun basisschool periode. We gebruiken hierbij de 
uitgangspunten van het curriculum 2032. Gepersonaliseerd leren en thematisch onderwijs is in 
ontwikkeling. Uitgaande van de ontwikkelingswereld van het kind bieden wij een passend, 
geïntegreerd aanbod. We werken thematisch met de zaakvakken. Methodes zijn hulpmiddelen om 
doelen te bereiken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Maandag: Groep 1 en 2 zijn 's middags vrij
Vrijdag: Groep 1, 2, 3 en 4 zijn 's middags vrij
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5 december leerlingen 's middags vrij

18 december alle leerlingen om 12.00 uur vrij

15 februari studiedag team - alle leerlingen vrij

2 april en 5 april Goede vrijdag en Pasen, vrije dagen

27 april Koningsdag, vrije dag

24 mei 2e Pinksterdag vrije dag

16 juni studiedag team

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

schoolmaatschappelijk werk donderdagmiddag 13.00 - 14.30

logopediste woensdagmorgen 8.30 - 10.30
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