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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 Angelslo

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool Angelslo
Smedingeslag 1
7824HK Emmen

 0591625269
 http://www.obs-angelslo.nl
 j.bouwmeester@oo-emmen.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

locatiedirecteur Janet Bouwmeester j.bouwmeester@oo-emmen.nl

bovenschoolsdirecteur Wichard Vorsteveld w.vorsteveld@oo-emmen.nl

De locatiedirecteur, Janet Bouwmeester, heeft de dagelijkse leiding. De bovenschooldirecteur, Wichard 
Vorsteveld is eindverantwoordelijk voor de Onderwijsgroep waarin obs Angelslo zit.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

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

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

283

2020-2021

Obs Angelslo is een school in de wijk Angelslo, met ongeveer 300 leerlingen.
Onze school kent vele nationaliteiten. De kinderen nemen veel verschillende culturen mee naar school. 
De samenstelling van de schoolbevolking is ook de kracht van de school. Gebruik maken van de 
verschillen, ermee omgaan en er rekening mee te houden. 

Onze leerlingen krijgen veel begeleiding en structuur. Daarnaast is er in het aanleren van 
kernvaardigheden binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling voor ons als school ook een rol 
weggelegd. Een goede basis leggen m.b.t. de sociale kernvaardigheden is van essentieel belang om tot 
leren te kunnen komen.  

Kenmerken van de school

Talentvol onderwijs

RespectVeiligheid en structuur

Verantwoordelijkheid Multicultureel

Missie en visie

Missie OOE
“Oog voor de wereld”
Obs Angelslo werkt vanuit de zes kernwaarden van openbaar onderwijs en de bestuurlijke missie en 
visie met de bijbehorende negen ‘onderwijstegels’. We geven onze leerlingen de ruimte om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen vanuit een veilige en rijke leeromgeving waarbij alle zintuigen ingezet 
worden om tot ontwikkeling te komen.

1.2 Missie en visie
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Missie/visie obs Angelslo
Obs Angelslo is de openbare school in de wijk, in een wijk van verschil met veel Brede School 
activiteiten. De school wil de kinderen optimaal (zo breed mogelijk) ontwikkelen in overeenstemming 
met hun mogelijkheden(talenten) zodat  ze voor de toekomst goed zijn toegerust voor deelname aan 
de samenleving.

Zoals de missie aangeeft – een openbare school in de wijk in “een wijk van verschil”- is de samenstelling 
van de schoolbevolking multicultureel. Dat is ook de kracht van de school. Gebruik maken van de 
verschillen, ermee omgaan en er rekening mee te houden. 
Dit ziet de school als kans en uitdaging. 
Om het onderwijsconcept vorm tegeven werkt de school aan de volgende pijlers:
-       Een goed leerstofaanbod
-       Een goed zorgsysteem
-       Een vertrouwde en veilige leeromgeving
-       Het bieden van structuur; voorspelbaar zijn
-       Uitdagende schoolomgeving en leerrijke lokalen
-       Begeleiding in het zelfstandige leren
-       Leren samenwerken; leren van de leerkracht en van elkaar
-       Professionele leerkrachten
-       Ouders zien als educatieve partners

Identiteit

Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun 
talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen leggen voor hun 
latere leven. De gemeente Emmen zorgt, in de rol van schoolbestuur, voor een uitdagende en kansrijke 
leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de nieuwste leermethoden aangeboden worden voor 
leerlingen en medewerkers. Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het uitgangspunt van Openbaar 
Onderwijs Emmen. Zo houden we onze dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt om creatieve 
oplossingen, zeker nu op sommige scholen het aantal leerlingen daalt.  Het schoolbestuur van 
Openbaar Onderwijs Emmen telt 28 openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en 
een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In een slagvaardige en toekomstbestendige 
onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces centraal. We streven naar een zo hoog mogelijke 
onderwijsopbrengst voor iedere leerling.  Om dit te kunnen bereiken is in 2016 een verandering in de 
organisatiestructuur doorgevoerd. De scholen zijn geclusterd in 9 onderwijsteams, per onderwijsteam 
één clusterdirecteur en op elke school een locatiedirecteur. De clusterdirecteur geeft integraal leiding 
aan een cluster van scholen en hun locatiedirecteurs m.b.t. de bedrijfsvoering, het onderwijs en 
personeel. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie op de school en is het 
aanspreekpunt voor ouders.  De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en 
organisatorisch nauw met elkaar samen. Op deze manier wordt er kennis en expertise gedeeld en 
uitgewisseld. 

4



De school beschikt over een vakleerkracht gymnastiek voor de kinderen vanaf groep 3.

Voor de groepen 1 en 2 werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 
en 2 in één groep zitten. Dit is een bewuste keuze. Kleuters kunnen op deze manier veel van elkaar 
leren. Een win-win situatie.

Vanaf groep 3 werken we met leerstofjaarklassen. (homogene groepen) Dit zorgt ervoor dat er voor de 
groepen 3 t/m 8 veel aandacht en begeleiding van de leerlingen is.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

taal-lezen
4 uur 4 uur 

rekenen/wiskunde
4 uur 4 uur 

WMO (werken met 
ontwikkelingsmateriaal 2 u 45 min 2 u 45 min

Bewegingsonderwijs 
(kleutergym) 3 uur 3 uur 

vrij spel
4 uur 4 uur 

muzikale vorming
1 u 30 min 1 u 30 min

gezond gedrag
1 uur 1 uur 

sociaal emotionele 
vorming 1 u 30 min 1 u 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Nadere uitleg:

Het verdelen van de onderwijstijd voor de kleutergroepen is moeilijk precies te bepalen. De 
verschillende leerstofgebieden lopen gedurende een schooldag heel vaak door elkaar. In de kring 
bijvoorbeeld komen meerdere leerstofgebieden aan de orde. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
8 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Taal
3 uur 5 u 15 min 6 u 45 min 6 u 45 min 6 u 45 min 6 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Burgerschap
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• lokaal voor expressieactiviteiten welke gegeven wordt door een externe leerkracht 

(cultuureducatie)

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

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 
de Voorschool.

De Voorschool obs Angelslo zit in het gebouw van de school. Er wordt intensief samengewerkt.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Voor de speerpunten van 2020-2021 zie prioriteiten bij onderdeel missie/visie.
Deze speerpunten staan verder uitgewerkt in het levende schoolplan. Deze ligt ter inzage op school.

De school/het team is voortdurend bezig met de kwaliteitszorg op school.
Er wordt ingezet op:

- Rekenen; scholing team; werken vanuit doelen
- monitoring; analyse van de toetsen op groepsniveau en individueel niveau
- klassenbezoeken en/of flitsbezoeken
- DIM (Directe Instructie Model) 
- talentvol onderwijs; 21-eeuwse vaardigheden
- Tevredenheidspeilingen

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.

Verlof personeel

Conform de gemaakte afspraken voor totaal personeel OO Emmen (openbaar onderwijs Emmen)

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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Er is structureel overleg met de diverse bouwen en het team.

De school houdt nauwlettend in de gaten of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen. 
De schoolleiding is hier verantwoordelijk voor. Samen met de clusterdirecteur en het schoolbestuur 
wordt er goed gemonitord of de voortgang geborgd wordt.

De doelen worden bewaakt door Kwintoo en door de jaarplanning.

Hoe bereiken we deze doelen?
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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.

Ondersteuningsstructuur:

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de basisschool.

Zodra een kind bij ons op school zit, wordt de ontwikkeling gevolgd d.m.v. een kleuter 
leerlingvolgsysteem en vastgelegd in een digitaal dossier.
Bij de kleuters gebeurt dit o.a. door naar de kinderen te luisteren en door ze te observeren; niet alleen 
tijdens werkjes, maar ook tijdens het spel. 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen regelmatig toetsen om de ontwikkeling te volgen. Dit zijn toetsen die 
bij de leermethode horen maar ook onafhankelijke landelijke toetsen, die het niveau van de leerlingen 
toont in vergelijking met andere scholen.(CITO- toetsen).
Daarnaast worden leerlingen regelmatig geobserveerd. 

Obs Angelslo is een school met kleine groepen (± 20 lln of minder). De school biedt de kinderen een 
veilig pedagogisch klimaat. Daardoor kunnen er ook leerlingen opgevangen worden die een trauma 
hebben of andere ernstige problematiek. Het team heeft jarenlange ervaring en expertise in 
de begeleiding van kinderen met een zorgvraag. De school heeft een multiculturele populatie. Er is 
veel ruimte voor leerlingen met multiculturele problematiek en/of Nederlands als tweede taal. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 8

Taalspecialist 10

Specialist het jonge kind 10

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De school heeft niet een officiele methode met een anti-pest-programma.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL.
De school gebruikt het volgsysteem SCOL met betrekking tot de sociale veiligheidsbeleving. 
Kinderen vanaf groep 6 vullen zelf een vragenlijst in. De leerlingen die uitvallen worden opgenomen in 
het zorgoverzicht/groepsplan. Daarin wordt vermeld wat deze leerling nodig heeft voor zijn/haar 
welbevinden. Belemmerende en bevorderende maatregelen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Bijl p.bijl@obs-angelslo.nl

vertrouwenspersoon
C. Louissen-Bruinsma (leerkracht) 
is de contactpersoon

c.bruinsma@obs-angelslo.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Gesprekken met de ouders
Er vinden drie maal per jaar gesprekken met ouders/verzorgers plaats over de ontwikkeling van de 
leerlingen. 
Het eerste gesprek is in november naar aanleiding van het tussenrapport.
Het tweede en derde gesprek (zgn. 10 – minuten gesprek) gaan over de voortgang in ontwikkeling van 
de leerling (leerprestatie). 
Na deze gesprekken krijgen de leerlingen hun rapport ( februari en juni). In november ontvangen de 
ouder/verzorgers een tussenrapportage. 

Hoe informeren wij u verder?

Het is belangrijk dat u als ouder weet wat er gebeurt op onze school. We houden u op verschillende 
manieren op de hoogte: 

Informatieochtend / -avond 
Tijdens het schooljaar organiseren wij een aantal informatieochtenden en/of -avonden waar u kunt zien 
met welke onderwerpen, projecten en leermethoden uw kind bezig is.  

Contactavond
Voordat de rapporten aan de leerlingen uitgereikt worden, krijgt u als ouder de gelegenheid om tijdens 
een zogenaamde 10 minuten gesprek de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkracht.  

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

Open Huis
Alle scholen van het Openbaar Onderwijs houden ieder jaar een Open Huis. Ouders en andere 
belangstellenden kunnen tijdens het Open Huis zien hoe het er aan toe gaat op onze school. De datum 
waarop het Open Huis dit jaar plaatsvindt, vindt u in de activiteitenkalender achterin de schoolgids. 

Inloopavond
Eén keer per jaar leiden, meestal aan het begin van het schooljaar, de leerlingen de ouders en 

Betrokkenheid van ouders is belangrijk!

We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is 
niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op 
school en gaan er vanuit dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ouders en 
leerkrachten moeten van elkaar weten wat er speelt. Als beiden op de hoogte zijn van het wel en wee 
van het kind, kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Klachtenprocedure
Een klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: leerlingen, leerkrachten, 
ouders en anderen. De meeste klachten kunnen prima met de leerkracht en/of directeur in overleg 
worden opgelost tot tevredenheid van alle betrokkenen. Maar dat lukt niet altijd. Dan moet er naar een 
andere oplossing worden gezocht. Dan kunt u naar de contactpersoon gaan van de school: Carla 
Louissen-Bruinsma (c.louissen@oo-emmen.nl). Die contactpersoon lost het probleem niet op, maar 
weet wel bij wie je moet zijn. In de meeste gevallen is dat een vertrouwenspersoon. Die werkt niet op 
de school van uw kind. Deze vertrouwenspersoon weet welke weg je verder kunt bewandelen. De 
vertrouwenspersonen die voor de gemeente Emmen zijn aangesteld zijn: 

Stichting Welzijnsgroep Sedna 

Hooggoorns 11 7812 AP Emmen(0591) 680 800

info@sednaemmen.nl

verzorgers door de school. U kunt dan het werk van de leerlingen zien. Over de datum van de 
inloopavond wordt u gedurende het schooljaar geïnformeerd.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Al vrij snel na de start van het nieuwe schooljaar worden de ouders/verzorgers van de leerlingen van 
groep 8 uitgenodigd voor de info avond over het voortgezet onderwijs. 

Schoolkrant
Naast de informatieverstrekking over uw kind zijn er ook andere zaken waarover we u willen 
informeren. Dat doen we bijvoorbeeld met onze schoolkrant. De Schoolkrant verschijnt minimaal 4 
keer per jaar en is naast een informatieverstrekker ook een uitlaatklep van de school. Iedereen die 
verbonden is met de school kan een artikel of tekening indienen bij de redactie. Deze redactie wordt 
gevormd door de werkgroep Schoolkrant/Afscheidskrant. 

Schoolapp
De informatievoorziening van de ouders gaat via Mijnschool.nl. Een digitale schoolapp 
waarvoor ouders zich kunnen aanmelden. 

Website
Actuele informatie over onze school vindt u op onze website. De website wordt iedere dag 
bijgehouden. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• afscheid groep 8

• bingo

• sportdag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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 (OR)
Onze school heeft een ouderraad. De OR komt op voor de belangen van de ouders en de kinderen. De 
OR bereidt in overleg met de leerkrachten verschillende activiteiten voor, zoals: Sinterklaas, 
kerst,sportdag, schoolreizen, afscheid groep 8 en de bingo. Verder beheert de OR de financiën van de 
schoolkas, waar alle activiteiten en feesten uit betaald worden. De OR vergadert apart. De leden van de 
OR zijn veel op school aanwezig en begeleiden heel veel activiteiten.

De Medezeggenschapsraad (MR)
Volgens een wettelijke regeling moet een school een medezeggenschapsraad bezitten. De MR is de 
gesprekspartner tussen de ouders, de leerkrachten en het gemeentebestuur. De MR bevordert naar 
vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR bestaat uit een aantal 
ouders en een aantal personeelsleden die worden voorgedragen. De MR komt ca. 7 x per jaar samen om 
te vergaderen. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR is er voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Emmen een GMR, waarin één of 
meer vertegenwoordigers van elke MR zitting hebben. Dat kan een ouder of een personeelslid van onze 
school zijn. De GMR heeft een overkoepelende functie en probeert de gezamenlijke belangen van alle 
MR-en in de gemeente te behartigen. Obs Angelslo heeft een vertegenwoordiger van de MR in de 
GMR.
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de activiteiten die de ouderraad voor de kinderen organiseert vragen we een bijdrage van €60,- 
per kind per jaar
(€40,- voor de kosten van de schoolreizen en een vrijwillige bijdrage van €20,- voor andere activiteiten).

De €40,00 voor deelname aan de schoolreis is verplicht.

Bij andere activiteiten moet u denken aan feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook sport- en 
spelactiviteiten. 
Deze vrijwilllige bijdrage (€20,00) is nodig omdat het ministerie alleen de kosten betaalt die met het 
lesgeven te maken hebben. 
Voor extra activiteiten zoals hierboven genoemd, wordt geen vergoeding gegeven. 
De hoogte van de (vrijwillige) bijdrage wordt door de ouders op de jaarlijkse ouderavond bepaald. 
De besteding daarvan wordt door de ouderraad bepaald. 

Niet iedere ouder of verzorger is in staat om de kosten voor school, zoals sport of culturele activiteiten 
te betalen. 
Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders in de gelegenheid stellen om wel mee te 
mogen doen aan de activiteiten.

www.leergeld.nl 

Ouders kunnen hiervoor contact op nemen met de coördinator, tel. 06-27289980
Ouders kunnen een e-mail sturen ( leergeldemmen@live.nl ) of een brief/ antwoordkaart 
sturen (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97 - 7800 AB Emmen).
NB. Stichting Leergeld betaalt alleen de schoolreis, de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 20,- dient u zelf 
nog te voldoen.

Participatiewebshop
In februari 2014 is de participatiewebshop gelanceerd bij de Gemeente Emmen.
Ouders met een laag inkomen kunnen producten bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 
4 en 18 jaar. Hierbij valt te denken aan sport-of muzieklessen, schoolkosten, een abonnement op 
Dierenpark Emmen of een bezoek aan het theater. Deze regeling kan ook gebruikt worden voor het 
betalen van de vrijwillige schoolbijdrage. 
Aanvragen:
U kunt het aanvraagformulier voor de participatieregeling downloaden of afhalen bij de balie van 
Werkplein Zuidoost Drenthe of het Klant Contact Centrum.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Een schooldag op de o.b.s. Angelslo begint op tijd. 
De inloop is vanaf 8.15 uur. 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaan alle leerlingen naar binnen. 
Bij de tweede bel om 8.30 uur starten de lessen. 

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, verwachten we daarover een telefoontje van u. We vragen u om ons op de eerste 
dag dat uw kind ziek is te bellen voor 8.30 uur ‘s morgens. 
Het telefoonnummer is: 0591-625269 

Bezoek aan de dokter
Moet uw kind naar de dokter of naar de tandarts? We vragen u om dat soort bezoeken zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Lukt dat niet? Wilt u dat dan van te voren aan ons laten weten? 

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

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Alleen onze locatiedirecteur mag bij zeer dringende belangrijke omstandigheden toestemming voor 
verlof geven. 
In zulke gevallen vragen we u vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de 
locatiedirecteur. 
Belangrijk daarbij is dat u de reden van het verzoek goed aangeeft. De directeur beoordeelt of de 
aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. 

Tot en met tien schooldagen per schooljaar dient u dit schriftelijk aan de directie van de school te 
vragen. Bij meer dan tien schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal vier weken tevoren te vragen 
aan de leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat 
op school aanwezig is. Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden 
die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. 
Voorbeelden zijn o.a.:
o    Verhuizing: maximaal één dag; 

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.
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o    voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: 
maximaal 10 dagen; 
o    huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad*:       
     §  binnen de woonplaats: maximaal één dag;       
     §  buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;       
     §  buiten Nederland, maximaal 5 dagen. 
o    12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag; 
o    25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.  

Er kan geen verlof worden verleend: 
o   voor familiebezoek in het buitenland 
o   vakantie in een goedkope periode of i.v.m. speciale aanbiedingen 
o   vakantie i.v.m. een gewonnen prijs 
o   vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
o   uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan 
o   eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte 
o   verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn 
o   deelname aan sportieve of culturele activiteiten.

Toelatingsbeleid

Kinderen zijn vanaf 4 jaar welkom op de basisschool. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de 
vijfdeverjaardag zijn de kinderen leerplichtig. Als het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het op 
school kennismaken. Deze kennismakingsfase omvat twee ochtenden.Ouders melden hun kind (indien 
mogelijk) minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de 
inschrijving wensen) schriftelijk aan bij de school van hun keuze.Ouders kunnen een 
kennismakingsgesprek of aanmeldingsgesprek aanvragen en vullen vervolgens een inschrijfformulier 
in. Daarna vindt er nog een intakegesprek plaats. Mocht het gaan om een kind dat van een andere 
school komt dan wordt er contact opgenomen met de school van herkomst om een onderwijskundig 
rapport en een uitschrijfformulier op te vragen. Bij aanmelding van een kind met een specifieke 
hulpvraag wordt er een stroommodel gevolgd om te beoordelen of de school in de hulpvraag kan 
voorzien.Er is binnen OpenbaarOnderwijs Emmen een protocol: instroom, doorstroom en uitstroom 
dat gevolgd wordt. Hier is meer informatie te vinden over het gehele toelatingsbeleid. Opde website 
van de school/of Openbaar onderwijs Emmen is dit protocol te vinden.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tussenschoolse opbrengsten

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen onder andere door het afnemen van de landelijk 
genormeerde Cito toetsen. 
De scores van de toetsen worden geanalyseerd op leerling-, groeps-, en schoolniveau. 
De analyses op groeps-, en schoolniveau zijn gebaseerd op het leerstofaanbod. Hebben alle leerlingen 
optimaal geprofiteerd van het aanbod. Welke activiteiten leiden er toe dat alle resultaten nog beter 
worden.

Tussenresultaten worden samen met de IB-er geanalyseerd en gemonitord in een zorggesprek. 
Van daaruit wordt gehandeld: wordt het zorgoverzicht/groepsplan (individueel) aangepast. Wat heeft 
deze leerling nodig? Er worden concrete afspraken gemaakt die vermeld worden in het zorgoverzicht. 

 

5.2 Resultaten eindtoets

De laatste jaren zit obs Angelslo met de eindresultaten boven de ondergrens die we moeten behalen.

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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 Ontwikkeling en resultaten
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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.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,9%

vmbo-b 29,4%

vmbo-b / vmbo-k 5,9%

vmbo-k 20,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,8%

vmbo-(g)t 14,7%

vmbo-(g)t / havo 8,8%

havo 2,9%

havo / vwo 2,9%

vwo 2,9%

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.

Verantwoordelijkheid

VeiligheidRespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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De school werkt volgens de drie hieronder genoemde waarden:
- respect
- veiligheid
- verantwoordelijkheid

Onze leerlingen vragen om veel begeleiding en structuur. Daarnaast is er in het aanleren van 
kernvaardigheden binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling voor ons als school ook een rol 
weggelegd. Een goede basis leggen m.b.t. de sociale kernvaardigheden is van essentieel belang om tot 
leren te kunnen komen.

Sociale vaardigheden

Naast de schoolvakken zijn ook sociale vaardigheden heel belangrijk. Ook daar besteden we veel 
aandacht aan. Daarbij kunt u denken aan initiatief nemen, kritisch denken, verantwoordelijkheid 
nemen, je aan de regelshouden, rekening houden met elkaar en omgaan met elkaar. Respect hebben 
voor de leerkrachten en de mede leerlingen vinden wij heel belangrijk. 

De school (de groepsleerkracht) vult twee keer per jaar de sociale monitoring in van het sociaal 
emotionele volgsysteem SCOL.
De kinderen vanaf groep 6 vullen zelf een vragenlijst in. 
Op deze manier krijgt de school een goed beeld van de sociale veiligheid van de leerlingen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Tussenschoolse opvang is i.v.m. het continurooster niet nodig.

Voor- en naschoolse opvang kunnen de ouders zelf regelen met kinderopvangorganisaties in de buurt 
of gastouders.

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 - 14:30  - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Maandag: groepen 1-2 van 08.30-12.00 uur
Vrijdag: groepen 1-4 van 08.30-12.00 uur
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6.3 Vakantierooster

De vrijdagen voor de herfst- en kerstvakantie begint de vakantie voor alle kinderen om 12.00 uur.

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart+vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinkstermaandag 06 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

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 Woensdag op afspraak

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er is tussenschoolse opvang in de vorm van een continurooster. De leerlingen blijven op school en eten 
onder toezicht van de leerkracht of een overblijfkracht een boterham. Daarna wordt er buiten 
gespeeld. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

21



© 2021


	Over de school
	Algemene gegevens
	Missie en visie

	Het onderwijs
	Organisatie van het onderwijs
	Het team
	Aanbod voor het jonge kind
	Kwaliteitszorg en schoolplan

	Ondersteuning en veiligheid
	Ondersteuning van leerlingen
	Veiligheid op school

	Handige informatie voor ouders
	Hoe ouders worden betrokken
	Vrijwillige ouderbijdrage
	Ziek melden en verlof aanvragen
	Toelichtingsbeleid

	Ontwikkeling en resultaten
	Tussentijdse toetsen
	Resultaten eindtoets
	Schooladviezen
	Sociale ontwikkeling

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Opvang
	Vakantierooster
	Wie is wanneer te bereiken?


