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Voorwoord
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 o.b.s. 't Swarte Meer
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool 't Swarte Meer
De Blokken 22
7894CL Zwartemeer
 0591390213
 http://www.obs-swartemeer.nl
 locatieleider@obs-swartemeer.nl

Schoolbestuur
Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
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Aantal leerlingen: 4.643
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Locatiedirecteur

Richard Jeurissen

locatieleider@obs-swartemeer.nl

Clusterdirecteur

Ria Hulshof

Richard Jeurissen locatiedirecteur o.b.s. 't Swarte Meer.
Ria Hulshof clusterdirecteur cluster 8 (o.b.s. 't Swarte Meer, o.b.s. Op 't Veld & o.b.s. Angelslo)
Openbaar Onderwijs Emmen.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

79

2017-2018

1.2

Profiel van de school

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

Veilig en kleinschalig

Opbrengst- & resultaatgericht

Ontdekken en onderzoeken

21e eeuwse vaardigheden/NPDL

Missie en visie
Openbaar Onderwijs Emmen
Oog voor de wereld
Oog voor de wereld is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de
samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen letterlijk en figuurlijk over de
grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook
geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen
ontwikkelen tot wereldburgers! We geven kinderen ook de ruimte om hun talenten te ontplooien. De
leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen. Ze moedigen de kinderen aan om nieuwe
situaties te verkennen, vragen te stellen, problemen te onderzoeken en moderne media te gebruiken.
Ook dagen ze hen uit om zelfstandig te leren én om samen te werken. Zo kunnen de kinderen zich zo
maximaal mogelijk ontwikkelen!
Passend onderwijs
We hebben daarnaast specifieke aandacht voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijk plek in het onderwijs. We bieden zorg op maat
voor kinderen met een hulpvraag en zetten hiervoor specifieke deskundigheid in. De medewerkers van
onze scholen hebben een actieve houding naar de directe leefomgeving van de kinderen. Ze kennen de
omgeving van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.
Missie
Op 't Swarte Meer geloven we dat alle kinderen van nature de drang hebben om te leren en om zich te
ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn/haar eigen manier. Het is onze missie om de kinderen deze
ruimte te geven. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een goed pedagogisch klimaat.
't Swarte Meer is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. We handelen
vanuit de waardenrespect, samenwerken en begrip. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs
staan daarbij centraal.
Een andere belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen is betrokkenheid. Als
kinderen betrokken zijn leren en onthouden ze de aangeboden leerstof beter. Op 't Swarte Meer is er
ruime aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. We vinden goede
resultaten en opbrengsten belangrijk. In ons onderwijs houden we rekening met de onderlinge
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verschillen tussen de kinderen. Daarnaast is er ook veel ruimte en aandacht voor ontdekkend,
onderzoekend en ondernemend leren, 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling. Zo zorgen we
ervoor dat de kinderen een goede, stevige basis hebben voor de toekomst.
Wij geloven in degelijk onderwijs , we hebben oog voor ieder kind, ook talenten ontwikkelen we.
Visie
In onze visie op onderwijs zijn de volgende waarden belangrijk voor het team van 't Swarte Meer:
* Veiligheid, geborgenheid en plezier op school
* Kennis en vaardigheden (op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied)
* Goede resultaten en opbrengsten
* Inspelen op de verschillen tussen kinderen
* Een ondernemende en betrokken houding bij kinderen stimuleren
* Positief verwachtingsbeeld over mogelijkheden van kinderen hebben
* Zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen
* Samenwerking bevorderen
* Respect en wederzijds begrip leren hebben
* Nieuwsgierigheid hebben voor de wereld om je heen
* Democratische samenleving belangrijk vinden
* Ruime aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden
* Kinderen krijgen ruimte om hun talenten en die van anderen te ontdekken
* Veel aandacht voor ontdekkend en onderzoekend leren
* Steeds meer thematisch en projectmatig werken
* Kritische en probleemoplossende houding
* Goede samenwerking en communicatie met ouders/verzorgers

Prioriteiten
Binnen Cluster 8 werken we structureel samen op het gebied van:
* 21e eeuwse vaardigheden/wereldtijd
* Methodes voor aardijkskunde, geschiedenis en biologie vervangen door thematisch en projectmatig
te werken
* Steeds meer ruimte voor onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
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* Talentontwikkeling van kinderen
* Ondernemerschap
* Een tweede taal kiezen (Engels of Duits)
* Eigenaarschap bij kinderen vergroten. Elk van de drie scholen geeft hier op eigen manier invulling
aan.
De plannen zijn jaarlijks vastgesteld in een jaarplan. De plannen zijn geschreven rond 5 hoofdthema's:
Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling (bevlogenheid)
We vinden het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in goede scholing. Collega's worden daarin
ondersteund en gefaciliteerd. Het kan dan gaan om het volgen van cursussen, trainingen en lezingen
maar ook om collegiale consultatie (collega's van de scholen gaan bij elkaar in de klas kijken). Ook
plannen we jaarlijks een aantal gezamenlijke studiedagen waarin we samenwerken aan verdere
verdieping van onze onderwijsontwikkelingen. Scholingswensen (die passen binnen de
schoolontwikkeling) worden kenbaar gemaakt aan de clusterdirecteur.
Zorg voor kwaliteit (volgen en versterken)
Binnen het cluster werken we aan het behalen en behouden van goede resultaten en opbrengsten van
ons onderwijs. Ook zijn we volop bezig met het innoveren op het gebied van:
•

21e eeuwse vaardigheden en wereldtijd. Dit zijn vaardigheden/competenties die leerlingen nodig
hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. De maatschappij
verandert door technologie en digitalisering. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door
machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Kinderen hebben 21eeeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. In ons onderwijs integreren we 21eeeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen,
computational thinking, informatievevaardigheden, ICT-vaardigheden,mediawijsheid,
communicatie, samenwerking, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering, in de lessen.
Ze zijn verweven in ons onderwijs.

Leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen verder worden geholpen in hun ontwikkeling. Op 't Swarte
Meer zijn de genoemde vaardigheden vooral te zien tijdens de wereldoriënterende lessen (die we
steeds meer in projectvorm gaan aanbieden rondom diverse thema’s), de doemiddagen en de
talentmiddagen. Komend schooljaar gaan we langzaamaan de methodes voor
aardrijkskunde,geschiedenis en biologie loslaten om meer projectmatig te gaan werken.
Organisatie en management (samen)
De afgelopen periode is er flink geïnvesteerd in de PR van de school, het op de kaart zetten van de
school, goede ouderbetrokkenheid, de realisatie van de voorschool, visieontwikkeling van de
BredeSchool Zwartemeer en de samenwerking met andere scholen in het kader van ontwikkelingen op
het gebied van 21e eeuwse vaardigheden.
Zorg en begeleiding (zorgstructuur)
De intern begeleiders en de clusterdirecteur stellen een werkbaar zorgdocument over onze
zorgstructuur op. We schaffen de nieuwste Cito 3.0 toetsen aan en verdiepen ons in Passende
Perspectieven.
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Onderwijs en leren (talentvol onderwijs)
* Talentontwikkeling
Onder talenten verstaan wij vaardigheden op cognitief, creatief, sociaal en/of sportief gebied. Door te
werken met talenten krijgen kinderen meer kans zich te ontplooien. Om hetzelfvertrouwen van
kinderen te stimuleren is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en de talenten van anderen leren
herkennen. Wij leren onze leerlingen zich ervan bewust te worden dat iedereen een eigen talent heeft
en dat elk talent even belangrijk is. Aandacht voor talentontwikkeling is een investering in de toekomst.
Tijdens onze talentmiddagen kunnen kinderen kiezen uit een leuk en rijk aanbod dat tegemoet komt
aan één van de vier genoemde gebieden. Voorbeelden hiervan zijn koken en bakken, leren
programmeren met Ozobots, dromenvanger maken, karate, muziek maken met boomwhackers,
dramatische vorming en figuurzagen. De talentmiddagen worden aangeboden in blokken van drie
lessen. Daarbij vragen we ook de hulp en inzet van ouders. Kinderen kunnen kiezen uit een activiteit die
ze dan drie keer een middag uitvoeren. Zo kunnen we over een onderwerp naar keuze de diepte in.
* Ontdekkend leren
Ontdekkend leren is actief onderzoekend leren waarbij kinderen gebruik maken van coöperatieve
werkvormen en verschillende soorten intelligenties. Dat heeft positieve gevolgen voor de leerhouding
en de motivatie. Kinderen onthouden leerstof beter als ze betrokkenheid ervaren en als ze dingen zelf
ontdekken. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context
geplaatst, waardoor kinderen verbanden zien. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan
eerder opgedane kennis onthouden kinderen de leerstof beter. We zijn flink in ontwikkeling op het
gebied van ontdekkend leren.
* Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en ontwerpend leren sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het biedt tal van
mogelijkheden om onvermoede talenten naar boven te halen. Spelenderwijs ontwikkelen leerlingen
daarbij de vaardigheden van de 21e eeuw. Kinderen leren veel door te experimenteren. Onderzoekend
leren speelt in op hun natuurlijke neiging om op verkenning te gaan en uit te zoeken hoe de wereld in
elkaar zit. Als kinderen zich over allerlei soorten vragen buigen, steken ze veel op. Niet alleen over het
onderwerp, ze leren ook samenwerken, zelfstandig en kritisch nadenken, creatieve oplossingen
verzinnen en presenteren. De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van
natuurwetenschappelijk onderzoek. In zeven stappen doorlopen kinderen een onderzoek cyclus:
Stap 1. Introductie (kennismaken met een onderwerp of probleem)
Stap 2.Verkennen (Het onderwerp in de breedte verkennen)
Stap 3. Onderzoek opzetten (aan de hand van een (eigen) vraag
Stap 4. Onderzoek uitvoeren
Stap 5. Concluderen
Stap 6. Presenteren van de onderzoeksresultaten
Stap 7. Verdieping/verbreding van de leerkracht (door het geleerde toe te passen in andere contexten
of door verbinding te leggen met andere concepten)
* Wetenschap en techniek
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Wetenschap en techniek (W&T) maakt kinderen nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert ze om
creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het
zijn de 21e-eeuwse vaardigheden en instellingen die kinderen nodig hebben. W&T is een manier van
kijken naar en van benaderen van de wereld. Vanuit de verwondering en nieuwsgierigheid stellen
kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. De kinderen wordt geleerd antwoorden te
(onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken. Kinderen leren al doende het onderzoeks- en
ontwerpproces te hanteren en zich daarbij denkwijzen eigen te maken. Bij W&T is veel ruimte voor de
brede ontwikkeling van leerlingen en het sluit aan bij hoe kinderen zich verhouden tot hun leef- en
fantasiewereld. Omdat vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, leren
kinderen ook over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de
wereld om hen heen voorkomen/plaatsvinden. W&T is geen apart vak, maar komt geïntegreerd voorin
onze lessen en tijdens de doemiddagen.
* Ondernemend leren
Ondernemend leren is iemands vermogen om ideeën in daden om te zetten. Het omvat creativiteit,
innovatie, het nemen van risico’s, plannen, projecten beheren, eigenaarschap en doelen bereiken. Een
ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijks leven thuis, op school en in de maatschappij.
Kinderen zijn al op jonge leeftijd initiatiefrijk en creatief. Daar spelen we op school op in. We hanteren
een activerende aanpak die kinderen stimuleert hun talenten te ontwikkelen en die kinderen kennis
leert maken met ondernemen. Daarbij moet men denken aan: initiatieven nemen, uitgedaagd worden,
talenten ontdekken, motivatie vergroten, doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid,
overtuigingskracht, creativiteit en zelfvertrouwen. Vanuit ons onderwijs aanbod zoeken de
leerkrachten verbindingen met ondernemerschap. Het gaat niet om het starten van een onderneming,
maar vooral om het stimuleren van een ondernemende houding. Dat stimuleren komt in de lespraktijk
onder meer voor tijdens onze doemiddagen, talentmiddagen en tijdens projecten.
* Wereldtijd
Door steeds meer projectmatig en thematisch te werken, werken we op school toe naar “Wereldtijd.”
Dat sluit aan bij de visie van Openbaar Onderwijs Emmen. Oog voor de wereld. Tijdens de lessen
wereldtijd werken de kinderen (ontdekkend, onderzoekend en/of ontwerpend)over een thema met
materialen die ze worden aangeboden. Op 't Swarte Meer spreken we voorlopig nog nog over doe-en
talentmiddagen.

Identiteit
Wij zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat er ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk
kind is. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen lerenzij
de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs.Dit
maakt dat de populatie lijkt op een samenleving in het klein. Onderstaande kenmerken vinden wij erg
belangrijk:
* Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of etniciteit.
* Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke
overtuigingen om.
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* We besteden expliciet aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden.
Dat geldt ook voor de verworvenheden van onze democratie.
* We stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, bij alles wat zich op
en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Ook is er aandacht voor de
samenleving buiten school.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
De school zorgt intern voor vervanging of maakt gebruik van een invalleerkracht.
In het afgelopen jaar zijn ook scholen van Openbaar Onderwijs Emmen enkele keren geconfronteerd
met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden
afwezig was. Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het protocol
“vervanging bij ziekte” door het bestuur vastgesteld. Het protocol ligt ter inzage op school.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 30 min

6 u 30 min

6 uur

6 uur

1 uur

1 uur

5 uur

5 uur

Bewegingsonderwijs
Werken met
ontwikkelingsmateriaal
Muzikale vorming
Taalontwikkeling
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 uur

1 uur

30 min

30 min

3 u 45 min

3 u 45 min

Schrijven
Engels
Rekenen

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in
aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis
gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de
opbrengsten daarvan, gebruiken we de Dorr-methode (dagelijks observeren, registreren, rapporteren).
Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn/haar
belevingswereld. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming,
sociale ontwikkeling en motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De
leerkracht houdt de ontwikkeling van alle kinderen bij via een observatielijst die is afgestemd op de
doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk. We gebruiken ze
ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De leerkracht zoekt
ontwikkelingsmaterialen uit die de kinderen kunnen kiezen via een planbord. Dit gebeurt
spelenderwijs.
De aanpak en de inrichting van het lokaal van groep 1/2 verschilt met die van de anderen klassen. Het
onderwijs aan kleuters gebeurt aan de hand van thema's, sluit aan bij de belangstelling en de ervaring
van de kinderen en gaat spelenderwijs. De schooldag begint en eindigt vanuit de kring. ook tussendoor
komen de kinderen vaak weer samen in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafel, in
de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In groep 1/2 is veel aandacht aan regelmaat en
structuur.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Schrijven

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•

2.4

Speellokaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
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De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van
voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van
2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10 uurper week, verdeeld
over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 14 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor
een goede start op de basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw
samenwerken met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op
elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.
Voorschool Swartemeer
Ontwikkeling
De peuterspeelzaal of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop
gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze leidsters begeleiden de kinderen in
de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om
eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen – en om hierop,
samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.
Voorbereiding basisschool
Het peuterwerk in de speelzaal of voorschool is een gerichte voorbereiding op de basisschool; altijd
spelenderwijs. Er wordt gewerkt volgens een educatief programma waarin op een speelse, gevarieerde
manier de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hierin zijn de peuterspeelzaal en de voorschool dus gelijk.
Een belangrijk verschil is dat een voorschool altijd in het gebouw van een basisschool gevestigd is.
e-mail: swartemeer@stichtingpeuterwerk.nl
De groep bestaat uit maximaal 14 peuters. De groep heeft vaste dagdelen en twee vaste leidsters.
maandagmiddag12.45 -14.45 uur
dinsdagmorgen08.15 - 12.15 uur
vrijdagmorgen08.15 - 12.15 uur
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

7

Onderwijsassistent
2
Diverse specialisten kunnen
worden ingeschakeld via onze
bovenschoolse Consultatie Groep.
Daarnaast wordt indien nodig
verwezen naar externe
deskundigen/zorg.
Master EN Coach
-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Het team is PBS geschoold. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die
zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is
het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt, alsmede ook het pesten. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden
die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken,
worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan.
De school gaat zich het komende jaar oriënteren op een anti-pestprogramma.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
PDO/SCOL.
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Elk jaar wordt met behulp van het instrument PDO de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen
gemonitord. Vanuit deze resultaten worden analyses gemaakt en vervolgstappen genomen. Vanaf
schooljaar 18/19 SCOL.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. A. Kockx. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
ib@obs-swartemeer.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. M. Blok. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
m.blok@obs-swartemeer.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Contacten met ouders zijn voor de school erg belangrijk. Daar investeren we veel in.
In onze visie worden ouders al genoemd: "Samen met ouders proberen we op ‘t Swarte Meer een
bijdrage te leveren aan het functioneren van ieder kind". Er zijn talloze redenen aan te geven waarom
samenwerking belangrijk is.
De belangrijkste op een rij:
Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het schoolklimaat: de school is
geen aparte wereld, maar staat midden in de wereld; 
Samen zijn ouders en leerkrachten verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de
kinderen;
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Schoolgids & SchouderCom

Klachtenregeling
Op school ligt een nota van het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen ter inzage, waarin ook de
klachtenprocedure m.b.t. seksuele intimidatie is opgenomen. Contactpersoon voor het indienen van
klachten is Mevr. A. Kockx, IB-er.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

We organiseren regelmatig activiteiten en excursies voor onze leerlingen, waarbij we graag gebruik
maken van de ondersteuning van de ouders.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het kamp van groep 7&8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.

Mocht betalen van o.a. de ouderbijdrage een probleem zijn dan kan de gemeente hulp bieden door u te
ondersteunen bij het betalen van de ouderbijdrage.
Soms kan bij betalingsproblemen, voor de schoolreisbijdrage, schoolfonds of b.v. sportdeelname een
beroep gedaan worden op:
Stichting Leergeld Emmen e.o.
T 06-27289980;
E leergeldemmen@live.nl
https://participatiewebshop.emmen.nl/
Via de participatiewebshop kunnen ouders producten bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen
de 4 en 18 jaar. Hierbij kunt u denken aan sport- of muzieklessen, schoolkosten, een abonnement of
een bezoek aan het theater. Om gebruik te kunnen maken van de webshop, moet de
participatieregeling schoolgaande kinderen worden aangevraagd. De voorwaardenen het
aanvraagformulier staan op de website.
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar
niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van een sportvereniging. Voor
die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. De
aanvraag kan ingediend worden bij Combinatiefunctionaris Sport Gemeente Emmen.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De wettelijke aansprakelijkheid voor leerkrachten en overig personeel van gemeentelijke scholen,
alsmede leden van OR/MR en personen werkzaam in het kader van ouderparticipatie is geregeld binnen
de WA-verzekering van de Gemeente Emmen. Schade aan eigendommen van anderen en letselschade
vallen onder de eigen WA-verzekering van de veroorzaker.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind ziek melden door dit via SchouderCom aan ons te melden. Ook kunt u voor schooltijd
bellen naar school. Tel.nr. 0591390213
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen bij de locatieleider een aanvraagformulier verlof halen. Nadat u uw aanvraag hebt
ingevuld en in hebt geleverd bij de locatieleider, bepaalt deze of het verlof wordt toegekend.
U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind in de leerplichtige leeftijd bij een school staat
ingeschreven en dat uw kind ook de school bezoekt. Uw kind moet volledig dagonderwijs volgen vanaf
de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Uw kind mag naar de basisschool wanneer het
vier jaar is. U hoeft het dan niet opnieuw in te schrijven als het vijf jaar (en leerplichtig) wordt; dat
regelen school en gemeente met elkaar.
Verzuim
Uw kind moet elke dag naar school. Bij afwezigheid van uw kind kan sprake zijn van geoorloofd of
ongeoorloofd verzuim:
Geoorloofd verzuim
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Ziekte: Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk aan de school
melden. Bij ziekteverzuim geldt voor alle scholen één protocol voor registratie en doorverwijzing. Dit
protocol ligt voor u ter inzage op school.
Godsdienst of levensovertuiging: Verlof mag voor voor officiele, niet christelijke, religieuze feestdagen
verleend worden voor maximaal 1 dag per feest, ongeacht de duur van het feest. U moet dit minstens
twee dagen van tevoren aan de schoolmelden.
Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan
moet de school maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van het kind dat het aan het
onderwijs deelneemt. Meestal zal een leerkracht of de locatieleider contact met u opnemen om na te
gaan wat eraan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de
leerplichtambtenaar inschakelen.
Vakantie buiten schoolvakanties
U dient dit schriftelijk minimaal een maand van tevoren aan de directie van de school te vragen.
Hiervoor dient u gebruik te maken vanhet vakantie- en verlofformulier dat op school aanwezig is.
De directie mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer het gezin in geen enkele
schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders. Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof
binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij analyseren onze opbrengsten. Wij monitoren de opbrengsten op grond van inspectienorm, Citonorm en schoolnorm. In het borgingsdocument 'Afspraken en Regels' hebben wij normen vastgesteld
m.b.t. de methode gebonden toetsen voor alle vakgebieden.
De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij met ingang van dit schooljaar
met SCOL.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet 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.
Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
CESAN Eindtoets in eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

12,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t

50,0%

vmbo-(g)t / havo

12,5%

havo / vwo

25,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

veiligheid

respect

verantwoordelijkheid

We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het betekent deel uit te maken van de
gemeenschap. En dat ze leren daar zelf een actieve bijdrage in te leveren. Veiligheid, respect en
verantwoordelijkheid zijn hierbij onze kernwaarden.

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

5.5

Kwaliteitszorg
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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.
Wij zijn van mening dat wij de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld hebben, mede door onze
kleinschaligheid en frequente leerling besprekingen. Daarnaast wordt niet alleen geanalyseerd op basis
van het Cito-leerlingvolgsysteem, maar ook op basis van de dagelijkse onderwijspraktijk van de
leerlingen. Er wordt nu een verdiepingsslag gemaakt op basis van de analyses, concreet vertaald naar
de onderwijspraktijk, gericht op de leerstijlen van kinderen.
We hebben een schoolplan voor 4 jaren, werken met jaarplannen en jaarverslagen. Ook het KWINTOO
kwaliteitszorgsysteem zorgt voor input.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

- 12:15

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3 t/m 8

dinsdagmiddag

Gymnastiek

groep 3 t/m 8

vrijdagochtend

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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Er is op school geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor voor- en naschools opvang
verwijzen wij naar mogelijkheden in het dorp waaronder de, naast de school gelegen, kinderopvang Het
Blokje.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari 2019

24 februari 2019

Meivakantie

20 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

13 juli 2019

25 augustus 2019
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