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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt de schoolgids van de o.b.s. Angelslo voor het schooljaar 

2018-2019. Naast veel zakelijke en praktische gegevens vindt u ook 

algemene informatie over de school. Wat doen we zoal? Waar staan 

we voor? Wat willen we bereiken? En hoe proberen we dat met elkaar 

te realiseren? 

 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders van de kinderen die bij ons op 

school zitten, maar ook voor ouders die overwegen om hun kind bij 

onze school aan te melden. Bent u op zoek naar een school voor uw 

kind? Dan kunt u deze schoolgids gebruiken om een eerste indruk te 

krijgen van onze school. U kunt lezen waar we voor staan en wat u 

allemaal kunt en mag verwachten.  

 

Mocht u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen 

hebben, dan horen we dat graag van u. We wensen iedereen een 

plezierig en leerzaam schooljaar toe. 

 

Janet Bouwmeester 

Locatiedirecteur o.b.s. Angelslo 

administratie@obs-angelslo.nl  

tel.nr. school: 0591-625269 

 

 
  

De schoolgids wordt ieder jaar door 

ons bijgewerkt en voorzien van actuele 

informatie. Na het doorvoeren van alle 

wijzigingen wordt de nieuwe versie 

besproken en definitief vastgesteld 

tijdens de MR-vergadering in mei.  

De schoolgids staat op de website van 

Obs Angelslo en op verzoek kunt u een 

exemplaar ontvangen. 

Welkom op onze school! 
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1. O.b.s. Angelslo 
 

 

U vindt onze school centraal in de wijk Angelslo in Emmen. De school 

ligt aan de Statenweg, een doorgaande straat die dwars door de wijk 

loopt. De school is voor iedereen gemakkelijk te bereiken. Kinderen 

die ten zuiden van de Statenweg wonen, kunnen veilig oversteken want 

op de route naar onze school staan verkeerslichten.  

 

Grootte van de school 
Op o.b.s Angelslo hebben we aan het begin van dit schooljaar (2018-

2019) ongeveer 325 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 

groepen. U vindt de exacte groepsindeling als bijlage achterin deze 

schoolgids. 
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Een school met moderne voorzieningen 
O.b.s Angelslo is een mooie ruime school met een multifunctioneel 

sportveld en een kindvriendelijk ingerichte speelplaats. Er is er een 

prachtige, goed ingericht gymzaal. Op het schoolterrein is ruimte voor 

de fietsen van de leerlingen. Het fietsenhok waar uw kind zijn of haar 

fiets kan stallen, heeft ruimte voor ongeveer 120 fietsen. Om diefstal 

of vandalisme te voorkomen wordt het fietsenhok tijdens de 

schooltijden afgesloten. Het meenemen van de fiets naar school blijft 

een verantwoording van de eigenaar.  

In 2018-2019 wordt het schoolgebouw volledig gerenoveerd. Deze 

verbouwing moet in december 2018 klaar zijn.  

 

 

Een Openbare school 
O.b.s. Angelslo is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom bij 

ons. We staan open voor verschillende geloven, culturen en 

achtergronden. Onze school is een goede afspiegeling van de wereld 

waarin wij leven en daar zijn we trots op! Die wereld is heel veelzijdig 

en zit ingewikkeld in elkaar. Het is de taak van ons als school en van 

u als ouder om onze kinderen daar goed op voor te bereiden. Onze 

leerlingen moeten straks zelfstandig hun weg kunnen vinden in onze 

samenleving, zelf de juiste keuzes maken en hun eigen plek vinden in 

onze maatschappij. 



 6 

 

2. Waar staat onze 
school voor? 

 
 
Met elkaar leren, maar ook van elkaar leren 
O.b.s. Angelslo is een school met talentvol onderwijs. De leerlingen 

leren in de eerste plaats van de leerkrachten, maar ook van elkaar. We 

vinden het belangrijk dat kinderen veel met elkaar samenwerken. Dat 

gebeurt dan ook veel bij ons op school. Ook besteden we veel aandacht 

aan zelfstandig leren. Onder begeleiding van de leerkracht leren de 

kinderen zelfstandig kiezen, registreren, plannen en beoordelen. We 

willen onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. Ze moeten 

zich later goed kunnen redden in onze samenleving. Het is onze taak 

om de leerlingen alle basiskennis en vaardigheden bij te brengen die 

ze daarvoor nodig hebben. Het ontwikkelen van het creatief denken 

speelt daarbij ook een belangrijke rol. Dat alles doen we in een veilige 

en vertrouwde leeromgeving.  

 

Een veilige plek 
Een school moet een veilige en vertrouwde plek zijn. Een plek waar 

uw kind zich thuis kan voelen. Waar leerlingen weten waar ze aan toe 

zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 

gaan en dat de sfeer in de klassen goed is. Daar doen we ons best voor! 
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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 regels houden, rekening houden met elkaar en omgaan met elkaar. 

Respect hebben voor de leerkrachten en de mede leerlingen vinden wij 

heel belangrijk.  

 

Een school in de multiculturele samenleving 
Ook het voorbereiden op onze multiculturele samenleving is onderdeel 

van het onderwijs. We zijn de enige openbare school in de wijk 

Angelslo, een plek waar veel mensen met verschillende culturele 

achtergronden wonen. De leerlingen op onze school zijn een 

afspiegeling van onze samenleving. Kinderen met verschillende 

achtergronden leren elkaar te respecteren en te accepteren op onze 

school. Ook u als ouder speelt daarbij een rol. We vinden de 

betrokkenheid van de ouders erg belangrijk en willen u daarom ook 

graag betrekken bij onze activiteiten. 
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3. De organisatie  
van de school 

 
 
Indeling van de groepen 
Op o.b.s. Angelslo werken we met ± 16 groepen. Vanaf groep 3 zijn 

dit jaargroepen, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de 

groep zitten. Voor de groepen 1-2 geldt dat niet. Jongste en oudste 

"kleuters" zitten bij elkaar. We streven naar een groepsgrootte die 

tussen de 20 en 24 leerlingen ligt. We besteden in de klas veel aandacht 

aan het niveau van het kind. Soms werken kinderen op een ander 

leerniveau dan hun klasgenoten. Het werken in de klas gebeurt bij ons 

veelal in groepjes. Vanuit die opstelling kan er klassikaal, maar ook 

individueel gewerkt worden. Voor extra uitleg is er een aparte 

instructietafel aanwezig. 

 

 

 
 

Schooltijden/pauzes 
 
De lestijden van de Voorschool zijn 

Voor de ochtenden : 08.15 – 12.00 uur 

Voor de middagen : 12.30 – 14.45 uur 

 

De schooltijden / lestijden voor de groepen 1 / 2  

maandag 08.30 - 12.00   

dinsdag 08.30 - 14.30 

woensdag 08.30 - 12.15 

donderdag 08.30 - 14.30 

vrijdag 08.30 - 12.00  

 

De schooltijden / lestijden voor de groepen 3 & 4  

maandag 08.30 - 14.30 

dinsdag 08.30 - 14.30 

woensdag 08.30 - 12.15 

donderdag 08.30 - 14.30 

vrijdag 08.30 - 12.00   

 

De schooltijden / lestijden voor de groepen 5 t/m 8  

maandag 08.30 - 14.30 

dinsdag 08.30 - 14.30 

woensdag 08.30 - 12.15 

donderdag 08.30 - 14.30 

vrijdag 08.30 - 14.30 

  

 

De ochtendpauzes zijn van 

10.00 - 10.15 uur voor de groepen 3 t/m 5 

10.30 - 10.45 uur voor de groepen 6 t/m 8 
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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. Het verstoren 

van de les is erg vervelend. De leerlingen moeten dan ook op tijd zijn 

voor de les. Als de leerkracht van uw kind ziek of afwezig is, dan 

zorgen we voor vervanging. Verder hebben we een protocol in geval 

van tekort aan invallers. Als u wilt, kunt u dat inzien op school.  

 

Ziekmeldingen 
Als uw kind ziek is, dan 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: 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, dan 

nemen we contact met u op. Wanneer een kind thuis wordt gehouden 

zonder geldige reden en zonder overleg met ons, dan nemen we contact 

op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Veelvuldig verzuim 

is een onderdeel van onze zorg en wordt met de ouders besproken. Wij 

wijzen u er op dat u uw vakantieplannen afstemt op onze vakantie-

regeling Deze regeling vindt u achter in deze gids.  

 

Verantwoording van de uren  
Het jaartotaal uren onderwijs voor het schooljaar 2018 - 2019 

bedraagt: Voor de groepen 1 en 2: 852 uur Voor de groepen 3 en 4:931 

uur. Voor de groepen 5 t/m 8: 1004 uur 

 

Onze regels / normen en waarden 
We willen graag dat elk kind tot zijn recht komt en zijn alert op het 

voorkomen van discriminatie en pesten. Als ouder kunt u daar 

natuurlijk ook een bijdrage aan leveren.  

Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels gelden op 

school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht 

voor elk kind is. We hebben dit verwoord in onze Algemene 

Schoolregels, die u kunt inzien op school. Bij ons op school gelden 

gedragsregels gebaseerd op drie waarden: Respect, Veiligheid en 

Verantwoordelijkheid.  

 

Zindelijk zijn 
Het is voor uw kleuter en voor de leerkracht erg fijn als het zelfstandig 

naar de wc kan. Zindelijk zijn is een voorwaarde om op school te 

kunnen starten. Een ongelukje is uiteraard geen probleem. 
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Buitenschoolse Opvang     
De voor- en naschoolse opvang wordt niet door de school verzorgd. 

Dit moet u als ouder/verzorger zelf regelen. Wel kunt u hierover 

informatie via de school krijgen. Opvangorganisaties in de omgeving 

van de school zijn: 

 - kinderopvang  Meerdijk 

   Bislett 7 

   7825 SB Emmen 

   0591-788221 

 

 - dagopvang/bso 't Torentje 

Angelsloërdijk 29c 

7822 HK  Emmen 

0591-612018 

 

 - dagopvang 't Scheperke 

Boermarkeweg 68b 

7824 AA Emmen 

0591-820305 

 

 obs Angelslo 

De peuterspeelzaal heeft inwoning in onze basisschool; de 

zogenaamde Voorschool.  

Het peuterspeelzaalwerk is sterk in ontwikkeling. Stichting 

Peuterwerk werkt samen  met basisscholen aan de ontwikkeling van 

voorscholen.  Iedere peuter in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4  jaar wordt 

een ontwikkelingskans gegeven. De komende jaren is het doel dat 

elke basisschool in Emmen een Voorschool krijgt.  

 

 

Wat is de Voorschool? 

De Voorschool is gehuisvest binnen een basisschool. Maar net als op 

de peuterspeelzaal is het belangrijk dat de peuter het naar zijn of haar 

zin heeft. Want dan kan het zich spelenderwijs goed ontwikkelen! 

Spel staat nog steeds voorop. Daarnaast wordt er veel aandacht 

besteed aan de taalontwikkeling. Hiervoor wordt het programma 

PUK gebruikt| 

Dit programma bereidt de peuters op een leuke, speelse én leerzame 

manier voor op de basisschool.  Een voorschoolgroep is drie 

dagdelen geopend, totaal 10 uur per week. Leidsters en leerkrachten 

werken in de Voorschool nauw met elkaar samen.  

Dankzij de Voorschool wordt de stap naar de basisschool voor 

kinderen nog gemakkelijker.   

Meer informatie?  

Ga dan naar www.stichtingpeuterwerk.nl - Kies Emmen - Kies 

speelzalen. Kies de locatie van uw keuze. Hier leest u ook hoe u zich 

kunt inschrijven en wat het kost. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze teamleiders, Mieke 

Lichtendonk , e-mail m.lichtendonk@stichtingpeuterwerk.nl 

 Telefoonnummer Voorschool: 06-51325947 

Wilt u vrijblijvend eens komen kijken? 

Dan bent u van harte welkom! 

 

 

  

mailto:m.lichtendonk@stichtingpeuterwerk.nl
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4. Onderwijs en 
activiteiten 

 
 
Activiteiten voor kinderen in de onderbouw 
Voor deze kinderen is het belangrijk dat spelend leren centraal staat. 

Spel is het belangrijkste middel voor kleuters om te leren. 

We werken ontwikkelingsgericht dat betekent dat we de ontwikkeling 

van de kleuter volgen en ons onderwijs zo aanpassen dat iedere kleuter 

zich optimaal kan ontwikkelen. 

Als school kiezen we ervoor de jongste en oudste in samengestelde 

groepen te zetten. Dit omdat de kinderen niet alleen iets van de 

leerkracht leren, maar vooral ook veel van elkaar.  

Jongeren kinderen raken gemotiveerd door wat ze ouderen zien doen; 

ze trekken zich eraan op.  

Stabiliteit is heel belangrijk. Zowel wat betreft de groepssamenstelling 

als de leerkracht die voor de groep staat. 

Kinderen doen in samengestelde groepen rijkere sociale ervaringen  

op.   

In samengestelde groepen ontstaat ook gemakkelijker een sfeer van 

samenwerking en zorg voor elkaar. 

 

Taal 
Taal is meer dan alleen woorden leren. Naast de woordenschat werken 

we aan de ontwikkeling van het leren lezen en mondelinge 

taalvaardigheid.  

De taalmethode die we hanteren in de groepen 4 t/m 8 is ’Staal’. Er is 

aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling, stellen en luisteren 

naar anderen. “Staal” geeft goede mogelijkheden om de resultaten te 

toetsen.  

 

Lezen 
Lezen is heel belangrijk en daarom beginnen we daar al vroeg mee. In 

de onderbouw (groepen 1 en 2) gaan kinderen die daar belangstelling 

voor hebben en er aan toe zijn al aan de slag met letters en woorden. 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Vanaf 

groep 4 wordt naast technisch lezen veel aandacht besteed aan andere 

vormen van voortgezet lezen. We stimuleren het lezen van boeken. Dit 

doen we in samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast kunnen de 

kinderen ook lid worden van de openbare bibliotheek (bibliobus) en 

kunnen ze boeken mee naar huis nemen. Ook komt er ieder jaar een 

schrijver op school om de kinderen iets leuks over boeken te vertellen.  
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Schrijven 
In groep 2 maken kinderen voor het eerst kennis met schrijven. 

Voorbereidend schrijven noemen we dat. Vanaf groep 3 wordt het 

schrijven structureel aangepakt. Wij doen dit via de methode 

‘Schrijven in de basisschool’. 

 

 

 

 

 

 
 
Rekenen 
Het realistisch reken- en wiskundeonderwijs heeft de plaats van het 

zogenaamde traditionele rekenen ingenomen. Het voor- en nadoen van 

de leerkracht wordt daarbij vervangen door de eigen inbreng van de 

leerlingen. De kinderen krijgen via de methode ‘Wereld in getallen’ 

veel ruimte om hun eigen weg te vinden bij het leren van rekenkundige 

begrippen. Zij leren de basisvaardigheden en bedenken hun eigen 

oplossingen. Verder wordt rekenen toegepast bij projecten en thema’s. 

 
Wereldoriëntatie/Talentvolonderwijs 
Op onze school wordt veel gesproken over de wereld om ons heen.  

We leren de kinderen over het heden en verleden van de aarde. Soms 

gebeurt dit door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, 

school-tv, werkstukken e.d. Maar ook veel aan de hand van moderne 

methoden. Voor de wereld oriënterende vakken maken wij gebruik van 

de verschillende lesmethoden, die we combineren met “doen”: 

Proefjes, presentaties, onderzoekend leren.met tablets en telefoons. 

Daarin proberen we de talenten van kinderen zoveel mogelijk te 

benutten. 

 

 

Veilig in het verkeer  
Vanaf het moment dat uw kind naar buiten gaat, krijgt hij of zij te 

maken met het verkeer. Op school spelen we daarop in. Naast het leren 

van verkeersregels leggen we vooral de nadruk op het toepassen van 

de regels en het gedrag in het verkeer. Voor het verkeersonderwijs bij 

ons op school gebruiken we de methode “Wijzer door het verkeer”.  

Daarnaast zijn we in het DVL-project gestapt. Het Drents 

Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitslabel dat wordt 

gegeven aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in 

en rond de school. Het label garandeert u als ouder dat uw kind op 

school niet alleen de verkeersregels leert, maar ook verkeersituaties in 

de praktijk oefent. Het doel is om kinderen te leren hoe ze zich in het 

verkeer moeten gedragen.  
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Gymnastiek 
De kinderen van groep 1 en 2 maken iedere dag gebruik van het 

speellokaal. Als het mooi weer is, gaan we met de kinderen naar 

buiten. We vragen u om gymschoenen te kopen voor uw kind. De 

schoolarts adviseert dat kinderen gymschoenen aanhebben tijdens 

sport en spel. Verder is het is de bedoeling dat alle kinderen van groep 

1 t/m 8 tijdens de gymlessen gepaste kleding dragen. Daarbij kunt u 

denken aan een wit T-shirt en een blauw broekje. Een goed gympakje 

mag natuurlijk ook. Wilt u uw kind een gymtas met gymkleding en 

schoenen meegeven op de dagen dat er gym wordt gegeven? De 

gymlessen worden verzorgd door de leerkracht van uw kind en door 

studenten van het Drenthe College afdeling Sport en Bewegen. 

 

De groep 3 t/m 8 frissen zich na de gymles op . Gezicht en voeten 

worden gewassen en het gebruik van deodorant is toegestaan. Let op: 

alleen roller of sticks, geen spuitbussen. 

 

Kunst en cultuur op school 
Op o.b.s. Angelslo hebben we naast de gebruikelijke schoolvakken 

ook aandacht voor kunst en cultuur. Dat doen we tijdens de creatieve 

vakken zoals tekenen, muziek en handvaardigheid, maar ook tijdens 

andere activiteiten die we organiseren. U kunt daarbij denken aan: 

 theater- en bioscoopbezoek 

 voorstellingen op school 

 schrijvers en kunstenaars op school 

 Kinderboekenweek 

 

 
Burgerschap en sociale integratie 
Het gaat op school niet alleen om schoolvakken en het overdragen van 

kennis. Ook de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en het leren van 

praktische vaardigheden zijn belangrijk. Op de o.b.s. Angelslo 

proberen we daarin een goed evenwicht te vinden. We vinden dat we 

leerlingen goed moeten voorbereiden op onze maatschappij. We 

besteden daarom aandacht aan verschillende religies en geloven en wat 

we belangrijk vinden in de Nederlandse samenleving. Centraal daarin 

staat het respect voor de overtuiging van anderen.  
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Om er voor te zorgen dat de leerlingen optimaal functioneren en hun 

talenten ontwikkelen zijn sociale vaardigheden zoals zelfvertrouwen, 

de juiste keuzes maken, luisteren, gevoelens uiten en van fouten leren 

onmisbaar. De emotionele ontwikkeling en betere sociale 

vaardigheden hebben ook invloed op de verstandelijke ontwikkeling. 

Als kinderen “lekker in hun vel zitten”, komt dat de prestaties ten 

goede.  

 

Seksuele voorlichting 
Op onze school vinden we dat seksuele voorlichting een zaak is, die in 

de eerste plaats in uw gezin thuis hoort. We vragen u daarom 

nadrukkelijk om er met uw kind over te praten, ook al vindt u het 

misschien een moeilijk onderwerp. Op school bespreken we tijdens de 

seksuele voorlichting het groeien en veranderen. De leerkrachten en/of 

de schoolverpleegkundige geven extra voorlichting in de groepen van 

de bovenbouw. 

 

Muzikale vorming 
 

De lessen en workshops worden op onze school verzorgd door Harm 

Dijkstra, vakleerkracht muziek. 

 

 

 

 

 

Computer in het onderwijs 
In alle lokalen en op verschillende werkplekken computers voor 

leerlingen. Hierop staan programma’s/ software die onze methoden 

ondersteunen. 

Het zijn programma’s om de leerstof (extra) te oefenen. Maar ook voor 

het voorbereiden van presentaties/spreekbeurten of projecten worden 

de computers ingezet. 

Op de website van Obs Angelslo is ook een link waarop de software 

die de school gebruikt staat, zodat de kinderen ook thuis aan de slag 

kunt met oefenprogramma’s. 
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Boeken lenen uit de bibliotheek/ bibliobus 
We vinden het belangrijk dat kinderen boeken lezen. Het uitlenen van 

de boeken wordt door een groepje ouders verzorgd voor de groepen 1 

en 2. De groepen 3 t/m 8 kunnen gebruik maken van de bibliobus. Een 

kind mag iedere week één boek lenen. Na een week moet het boek 

weer worden ingeleverd. Er zijn geen kosten aan verbonden. De school 

heeft een eigen collectie en een wisselcollectie van de bibliotheek. De 

collectie die afkomstig is van de centrale bibliotheek wordt regelmatig 

vernieuwd.  

 
 
Sport en gezonde voeding 
Op school stimuleren we gezond gedrag. We organiseren veel op het 

gebied van sport en bewegen. Ook de hygiëne neemt een belangrijke 

plaats in. Voor de pauzes adviseren we het eten van groente/fruit of 

een boterham. We drinken op school geen koolzuurhoudende dranken. 

 
             
Schoolhygiëne / luizen 
De kinderen op onze school worden diverse keren per jaar 

gecontroleerd op hoofdluis. In de eerste week na de zomervakantie 

beginnen de controles. Wordt er hoofdluis gevonden bij uw kind, dan 

laten we u dat uiteraard weten. Wanneer blijkt, dat in een bepaald gezin 

hoofdluis een probleem blijft, dan wordt de GGD ingeschakeld. 

Medewerkers van de GGD kunnen u deskundige hulp bieden in de 

bestrijding van hoofdluis. Dankzij deze controles is onze school 

meestal hoofdluis vrij. 
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5. De zorg voor 
kinderen 

 
 
Aanmelden van uw kind bij ons op school 
Denkt u er over om uw kind aan te melden voor onze school? Maak 

dan even een afspraak om samen met uw kind de school te bezoeken. 

U kunt dan kennismaken met de directie en we geven u een 

rondleiding. Op die manier krijgt u een goede indruk van onze school. 

Als u vragen heeft, kunt u die aan ons stellen. Daarna krijgt u een 

aanmeldingsformulier dat eventueel samen met de directie ingevuld 

kan worden.  

 

Voor jonge kleuters zijn er nog specifieke regels om de overgang van 

huis of peuterspeelzaal naar school gemakkelijker te laten verlopen: 

 

 Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij twee ochtenden 

meedraaien in de groep om alvast te wennen aan het naar school 

gaan; 

 De dag na de vierde verjaardag gaat uw kind iedere dag naar 

school; 

 Er bestaat een mogelijkheid om uw kind met halve dagen te laten 

beginnen op school; 

 De kinderen worden opgevangen in kleine groepen. 

 

Leerlingvolgsysteem 
De groepsleerkrachten bekijken en beoordelen het dagelijks werk van 

de kinderen op school. De leerkracht van uw kind observeert, toetst en 

verzamelt de cijfers en kan goed zien of de ontwikkeling naar wens 

verloopt. In de groepsmap worden vervolgens alle toets- en 

rapportgegevens van de leerlingen bijgehouden.  

Verder wordt er een leerlingdossier bijgehouden, waarin we alle 

gegevens van een leerling bewaren. Daarbij kunt u denken aan 

leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders en speciale onderzoeker.  

Omdat deze mappen veel persoonlijke gegevens bevatten, zijn we 

uiterst zorgvuldig als het gaat om het bewaken van de privacy (na 25-

05-2018 zijn er verscherpte regels, AVG) 

 

Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht met de Interne 

Begeleider van de school en de directie de resultaten en de 

ontwikkelingen van de leerlingen. Ook de leerkrachten die de 

leerlingen in het verleden hebben gehad en de toekomstige 

leerkrachten zijn aanwezig bij dat overleg. Er wordt aandacht gegeven 

aan alle kinderen; wat de resultaten zijn en wat de vervolgstappen zijn. 

Verder bespreken we het gedrag in de klas en hoe de kinderen 

onderling met elkaar omgaan.  

 

Daarnaast zijn er nog andere overlegmomenten, waarin we overleg 

voeren over de leerlingen. Daarbij kunt u denken aan: 

 

 Analysegesprekken tussen de leerkracht en de Interne Begeleider.  

De groepsresultaten en de specifieke resultaten van de 

zorgleerlingen worden in een dergelijk overleg besproken; 

 Diagnosegesprekken tussen de leerkracht en de Interne 

Begeleider.  

De leerlingengegevens met de daarbij behorende diagnoses 

moeten leiden tot handelingsplannen; 

 Evaluatiegesprekken. De effecten van de handelingsplannen 

worden tijdens dergelijke gesprekken besproken; 

 Rapportagegesprekken. Deze gesprekken vinden wekelijks plaats 

tussen de intern begeleider en de directie. Zo blijft de directie op 

de hoogte van de zorgactiviteiten. 

  



 17 

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.  

 
Passend onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. 

Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 

 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan 

leerlingen samenwerken; 

 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk 

is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er 

sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); 

 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de 

integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in 

de eigen regio geregeld kan worden. 

 

Samenwerkingsverband 

De school maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs 

Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente 

Borger – Odoorn zijn verenigd in het Samenwerkings- 

verband (SWV) 22.02. 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld 

welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de 

zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke extra 

ondersteuning er is. De basis- en schoolspecifieke onder- 

steuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteunings- 

profiel. U kunt dit profiel opvragen bij school. 

 

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school 

niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er 

allereerst binnen het bestuur gezocht naar een externe deskundige die 

samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in 

kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit 

traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. 

Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor 

de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de 

school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het 

speciaal (basis) onderwijs zijn. 

 

Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, 

samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaar- 

heidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het 

samenwerkingsverband of via de school. 

 

(*)  

Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het 

speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen 

Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 
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Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron 

zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw 

kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult 

daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol 

in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het 

samenwerkingsverband 22.02 heeft een eigen website: 

www.swv2202.nl. Op deze website vinden ouders / verzorgers een 

apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de 

ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. 

 

Contactgegevens samenwerkingsverband 2202-PO Emmen & 

Borger-Odoorn: Voor meer informatie en vragen kunt u contact 

opnemen met; Mevrouw Janet Ramaker, procesondersteuner passend 

onderwijs, email: info@swv2202.nl of met De heer Roel Weener, 

coördinator passend onderwijs. Email: info@swv2202.nl, telefoon: 

06 120 608 63 

Postadres samenwerkingsverband 2202-PO: 

SBO Toermalijn, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM, EMMEN. 

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van 

informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle 

vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt 

Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 

(vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten 

mobiel), of via internet: www.5010.nl 

 

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib-er). Deze 

onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden 

over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U bent van harte 

welkom contact op te nemen.  

 
                                                                                         
 

Doubleren / verlengen  
Wanneer we denken dat het beter is voor uw kind om hem of haar 

kleuterverlenging te geven of om een leerjaar opnieuw te doen, dan 

bespreken we dat vroegtijdig met u. Die beslissing heeft veelal te 

maken met een achterstand in de ontwikkeling. Wanneer wij met de 

ouders niet tot een eenduidige beslissing kunnen komen, dan geeft het 

advies van school de doorslag. In sommige gevallen nodigen we 

ouders ook tussentijds uit voor een gesprek. Wanneer u zelf behoefte 

heeft aan een gesprek bent u natuurlijk van harte welkom. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@swv2202.nl
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De jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Uw kind is tot zijn vierde jaar regelmatig op het consultatiebureau van 

Icare geweest. Voor kinderen van vier tot negentien jaar wordt deze 

zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de 

GGD. Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts, een 

jeugdverpleegkundige en een assistente. Op veel scholen werkt ook 

een logopediste vanuit de GGD. 

 

 

 
 
De screening van uw kind 
Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 

onderzocht. Deze screening wordt uitgevoerd volgens de landelijke 

standaard. Voorafgaand aan de screening ontvangt u informatie en een 

vragenlijst. Daarop kunt u eventuele vragen of zorgen over uw kind 

aangeven. U krijgt automatisch een uitnodiging voor uw kind. 

Spreekuren voor alle kinderen 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig 

spreekuren op school. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van 

de basisschool, dus ook voor de kinderen die dit jaar niet in groep 2 of 

groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. 

Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag 

en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De 

jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, 

psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en 

zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden 

ingezet. Het spreekuur vindt plaats in onze school of op een 

nabijgelegen locatie. Ook een leerkracht of de Interne Begeleider kan 

in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. 

 

Het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige staat 

vermeldt op de schoolkalender. U kunt zich aanmelden voor het 

spreekuur via het hiernaast vermelde telefoonnummer of e-mail adres. 

Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam 

van de school vermelden? 

 

Jeugdhulpverlening 
Naast het maatschappelijk werk heeft onze school een zogenaamd 

hulpverleningsnetwerk. Dat netwerk is bedoeld om een vroegtijdige en 

optimaal afgestemde jeugdhulpverlening te verzorgen wanneer dat 

nodig mocht zijn. Het uitgangspunt daarbij is, dat problemen bij 

kinderen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat de hulp licht 

van aard, kort van duur en zo min mogelijk belastend voor ouders en 

kinderen is. 
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Projecten waar onze school aan meedoet 
 

Buurtsportcoaches 

In de gemeente Emmen zijn buurtsportcoaches werkzaam. Hugo 

Luikens en Alet Lingelaar zijn contactpersonen voor Emmen Oost 

(waar Angelslo onder valt). De buursportcoaches houden zich 

voornamelijk bezig met het organiseren van onder 

schoolse/naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met 

sportverenigingen in het kader van de Brede School, het aanbieden van 

Groeps- MRT en het stimuleren van een gezonde- en actieve leefstijl. 

Voor vragen aan de buurtsportcoaches kunt u een mail sturen naar het 

gezamenlijke mailadres:bscemmenoost@emmen.nl of bellen naar 

Hugo (06-29278628) 

 
Groeps- MRT 

De buurtsportcoaches bieden, voor groep 4, groepslessen Motorische 

Remedial Teaching aan. Het doel van deze lessen is dat kinderen op 

een laagdrempelige manier samen met andere kinderen werken aan het 

bewegen, werken aan hun zelfvertrouwen en leren samenwerken. Er 

wordt gewerkt in een klein groepje. Tijdens de lessen komen 

verschillende sport- en spelonderdelen aan bod. Uiteraard zijn de 

lessen afgestemd op de behoefte van uw zoon/dochter. Deze lessen 

vinden na schooltijd plaats. Mocht u denken dat uw kind in 

aanmerking komt voor deze lessen, dan kunt u een mail sturen naar het 

gezamenlijke mailadres: bscemmenoost@emmen.nl of bellen naar, 

Hugo (06-29278628). 

 
Jeugdsportfonds 

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 

jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om 

zwemles te betalen of om lid te worden van een sportvereniging. Voor 

die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde 

gevallen de sportattributen. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag 

indienen bij het jeugdsportfonds, maar de buurtsportcoaches kunnen 

dit wel aanvragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de 

buurtsportcoaches door een mail te sturen naar het gezamenlijke 

mailadres:bscemmenoost@emmen.nl of bellen naar  Hugo (06-

29278628). 
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Overgang en begeleiding naar het  
voorgezet onderwijs 
Voor de overgang en begeleiding van onze leerlingen naar het 

Voortgezet Onderwijs maken we gebruik van het “Draaiboek voor de 

overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs 

(VO). 

 

Onderdeel van dit draaiboek is de “Plaatsingswijzer”. Hierop staan de 

Cito-scores vanaf groep 6. Op basis hiervan geeft de leerkracht van 

groep 8 voor 1 maart een schooladvies over het type voortgezet 

onderwijs dat het beste bij de leerling  past. Dit schooladvies is leidend. 

In april 2019 wordt nog de verplichte eindtoets PO gemaakt. Deze 

eindtoets is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven. Als een 

leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de 

basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is 

verantwoordelijk voor deze heroverweging in overleg met de 

ouders/verzorgers. 

 
 
Heroverweging schooladvies 
Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de 

basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is 

verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de 

ouders/verzorgers. 

 

De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, 

maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat 

van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder 

goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies 

niet aanpassen. 

 
 
 

Voorlichtingsavonden en open dag  
voortgezet onderwijs 
Elk jaar organiseren scholen van het Voortgezet Onderwijs (Esdal en 

Terra College) in oktober voorlichtingsavonden. Zit uw kind in groep 

8? Dan wordt u uitgenodigd om deze voorlichtingsavond te bezoeken. 

Verder organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de 

gemeente Emmen ieder jaar in februari/maart een open dag. U kunt 

dan samen met uw kind een kijkje nemen in de verschillende scholen.  

 

Oriëntatiedagen 
Steeds meer scholen organiseren oriëntatiedagen, doe-dagen of 

gewenningsdagen voor hun toekomstige leerlingen. Als uw kind deel 

wil nemen aan een oriëntatie dag van een school voor voortgezet 

onderwijs, dan gelden daarvoor de volgende regels. 

  

Voordat de definitieve schoolkeuze bekend is  

(voor 1 april) 

Onze leerlingen krijgen één keer de gelegenheid om onder schooltijd 

deel te nemen aan een oriëntatie dag op een school voor voortgezet 

onderwijs naar keuze. 

  

Nadat de definitieve schoolkeuze bekend is  

(na 1 april) 

Daarnaast mogen leerlingen één keer onder schooltijd deelnemen aan 

een oriëntatie dag op de school voor voortgezet onderwijs waar ze 

definitief naar toe zullen gaan. 

  

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij de 

betrokken school. Dit geldt ook voor het vervoer en een tijdige 

melding bij de directie. 
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6.  De leerkrachten 
 

 

Op o.b.s. Angelslo werken we met een enthousiast team. We proberen 

er zoveel mogelijk voor te zorgen om één leerkracht per groep te 

krijgen. Als dat niet kan, krijgen de kinderen hooguit te maken met 

twee leerkrachten. Als een leerkracht ziek is of studieverlof heeft, dan 

zorgen wij als school voor een vervangende/inval leerkracht.  

 

Studenten 
Ieder jaar bezoeken studenten van de Pabo (Pedagogische Academie 

Basis Onderwijs) onze school. Zij doen in de verschillende groepen 

praktijkervaring op. Soms komt er een groep studenten een hele week 

voor hun stage-projectweek. Derdejaars en vierdejaars studenten doen 

meer-weekse stages. Nieuw is de stagiaire ‘zij-instromer’. Dat is een 

student die een HBO opleiding heeft en alsnog besluit de (versnelde) 

opleiding voor leraar basisonderwijs te doen. De begeleiding en inzet 

van stagiaires valt onder de verantwoording van de groepsleerkracht. 

Ze draaien zoveel mogelijk mee in het schoolprogramma.  

 

Bijscholing van leraren 
Ook leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold. Er vindt 

individuele en collectieve scholing plaats. Dat regelen we via een 

jaarlijks op te stellen scholingsplan. De scholing kan op allerlei 

gebieden plaats vinden, zodat er optimaal les kan worden gegeven aan 

uw kinderen. 

 
Arbo-coördinator 
Op onze school is een Arbo-coördinator aanwezig. Deze medeweker 

ziet erop toe dat het arbobeleid op school wordt nageleefd (arbo = 

arbeidsomstandigheden).Hij voert overleg met de 

bedrijfshulpverleners over veiligheidszorg, milieu en gezondheid. 

Vervolgens wordt ons beleid daar op afgestemd. 

 

Bedrijfshulpverlener (bhv-er) 
Onze school heeft 10 leerkrachten die gediplomeerde 

bedrijfshulpverleners zijn. Zij kunnen geraadpleegd worden voor 

advies en hulp op het gebied van veiligheid en milieu. 
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7. De ouders 
 
 
Betrokkenheid van ouders is belangrijk! 
We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders 

van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We 

informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school en gaan 

er vanuit dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen 

thuis. 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. 

 

Hoe informeren wij u? 
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, dan 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 

deze gids. 

 

Inloopavond 

Eén keer per jaar leiden, meestal aan het begin van het schooljaar, de 

leerlingen de ouders en 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 

infoavond over het voortgezet onderwijs (zie bladzijde 26). 

 

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. 

  



 24 

Schoolapp 

De informatievoorziening van de ouders gaat via Mijnschool.nl. Een 

digitale schoolapp waarvoor u zich kunt aanmelden.  

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de directie. 

 

Website 

Actuele informatie over onze school vindt u op onze website. De 

website wordt iedere dag bijgehouden.  

 

Privacy 

In de schoolgids en andere publicaties van de school worden foto’s van 

leerlingen geplaatst. Deze zijn afkomstig van diverse binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Foto’s zullen nooit door de school aan 

derden ter beschikking worden gesteld. 

 

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 wordt tenminste twee maal per jaar in de gelegenheid gesteld 

de algemene gang van zaken in de school met de burgemeester en 

wethouders te bespreken. 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 

en tijdens een zakelijke ouderavond worden gekozen. De MR komt ca. 

7 x per jaar samen om te vergaderen. In sommige gevallen is de 

complete OR daar ook bij aanwezig 

 

De MR legt verantwoording af aan de ouders middels: 

 jaarverslag school 

 financieel overzicht 

 verkiezing MR 

 samenstelling ouderraad 

 algemene mededelingen vanuit de school. 

 

 

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‘s in de gemeente te behartigen. 

O.b.s. Angelslo heeft een vertegenwoordiger van de MR in de GMR.

  

Ouderraad (OR)  
Op onze school is er 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 O.R. 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. 
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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 volle 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 Bruinsma 

(c.bruinsma@obs-angelslo.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: Mirjam Meinders en De heer H. Zoetelie. Zij zijn werkzaam bij 

de Stichting Welzijnsgroep Sedna. 

Parallelweg 36 

7822 GM Emmen 

0591-680850 

Ouderbijdrage 
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 € 20,- voor andere activiteiten). Bij 

andere activiteiten moet u denken aan feesten als Sinterklaas, Kerst, 

Pasen, maar ook sport- en spelactiviteiten. Deze bijdrage is nodig 

omdat het ministerie alleen de kosten betaald die met het lesgeven te 

maken hebben. Voor extra activiteiten zoals hierboven genoemd wordt 

geen vergoeding gegeven. De hoogte van de bijdrage wordt door de 

ouders op de jaarlijkse ouderavond bepaald. De besteding daarvan 

wordt door de ouderraad bepaald.  

De O.R. legt op de jaarlijkse ouderavond in een jaarrekening en 

begroting rekening en verantwoording af van haar financieel beleid, 

dat door de ouders goedgekeurd moet worden. 

 

De ouderbijdrage kunt u als volgt betalen: 

 Storting op onderstaande rekening: 

Bankrelatie: Rabobank Emmen,  

Rekeningnummer/IBAN: NL 90 RABO 0317046330. 

Onder vermelding van: Naam leerling en groep 

 Een keer per maand krijgen de kinderen een envelopje mee,  

waar u € 6,00 in kunt doen. In totaal gebeurt dat 10 x per jaar.  

 U geeft een automatische machtiging af om de ouderbijdrage van 

uw rekening te laten schrijven. Dit kan per maand, per kwartaal 

of per jaar. 

 Betalen via de Webshop (participatiefonds) van de Gemeente of 

via Stichting Leergeld. 

 

Niet iedere ouder of verzorger is in staat om de kosten voor school, 

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 bijvoorbeeld schoolreisjes. Meer informatie over 

Stichting Leergeld vindt u in de bijlagen van deze gids. 
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Schoolverzekering voor leerlingen 
Op school hebben we geen collectieve ongevallenverzekering. Wel is 

er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering door het 

schoolbestuur afgesloten voor de leerlingen en het personeel onder 

schooltijd, voor ouders die participeren op school en voor de tijd dat 

leerlingen overblijven en de overblijfkrachten. Als u uw kind met de 

auto naar school brengt, is het belangrijk dat u ook een 

inzittendenverzekering afsluit.  

 

Meegebracht materiaal 
Vaak nemen kinderen speelgoed van huis mee naar school. De school 

is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het door het 

kind meegebracht materiaal. 

 
Stichting Leergeld Emmen 
Niet iedere ouder is in staat om de kosten voor school, 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 bijvoorbeeld schoolreisjes of de sportvereniging. Of 

om te kunnen fietsen of gebruik te maken van de computer. 

 

Stichting Leergeld Emmen is bedoeld voor ouders: 

 met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar 

 met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm 

 die in de gemeente Emmen wonen  

 die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van 

de Gemeente Emmen, tegemoetkoming studiekosten of andere 

regelingen de kosten van onderwijs en sport niet volledig kunnen 

betalen. 

 

 

 

 

 

Hoe werkt Leergeld Emmen? 

 De ouder/verzorger dient een aanvraag in; 

 Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een 

gesprek; 

 De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle  

criteria voldaan is; 

 Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag  

goedgekeurd wordt; 

 Het geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school of vereniging.  

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Via de website www.leergeld.nl (onder kopje De Regio’s) 

door contact op te nemen met de coördinator, tel. 06-27289980 

door het sturen van: een e-mail ( leergeldemmen@live.nl ) of brief/ 

antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97 - 7800 AB 

Emmen). 

NB. Stichting Leergeld betaalt alleen de schoolreis, de 

ouderbijdrage van € 20,- dient u zelf nog te voldoen. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 27 

Webshop minima 
In februari 2014 is de participatie-webshop 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 

schoolbijdrage.  

 

Om gebruik te kunnen maken van de webshop, moet de 

participatieregeling schoolgaande kinderen worden aangevraagd bij de 

gemeente. Dit is een regeling voor ouders van kinderen tussen 4 en 18 

jaar, die minimaal één jaar leven met een minimum inkomen rond het 

minimum. De precieze voorwaarden voor de regeling en het 

aanvraagformulier staan op: participatiewebshop.emmen.nl. Mensen 

die zelf geen computer hebben, kunnen terecht bij het Werkplein Zuid 

Oost Drenthe. 

 

Voorwaarden participatieregeling 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet u aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen 

 U heeft minimaal één jaar een inkomen van maximaal 110% van 

de bijstandsnorm. Dit is gerekend vanaf de datum dat u deze 

regeling aanvraagt. Vraagt u bijvoorbeeld op 1 juni 2017 de 

regeling aan, dan mag uw maandinkomen van 1 juni 2016 tot 1 

juni 2017 maximaal 110% van de bijstandsnorm zijn geweest. 

 U heeft niet meer vermogen dan € 11.700,- (echtparen en 

alleenstaande ouders) of € 5.850,- (alleenstaanden). 

 U bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, 

identiteitskaart) of een geldig vreemdelingendocument. 

 Uw aanvraag is uiterlijk 31 december 2018 ingediend. 

 U heeft schoolgaande kinderen. 

 

Aanvragen 

U kunt het aanvraagformulier voor de participatieregeling down- 

loaden of afhalen bij de balie van Werkplein Zuidoost Drenthe of het 

Klant Contact Centrum. 
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8. De ontwikkeling van 
het onderwijs in de 
school 

 
 
Verbetering van het onderwijs 
Het onderwijs is continu in beweging. Er zijn altijd zaken die beter 

kunnen en daar blijven we aan werken. Vanaf dit schooljaar (2017-

2018) richten we ons op Talentvol onderwijs. Ieder kind heeft talenten. 

D.m.v. deze vorm van onderwijs willen we kinderen deze talenten 

laten ontwikkelen. We richten ons meer op het “doen”. Techniek, 

Crea, proefjes, werken met thema’s, onderzoeken, en presentaties. 

School is meer dan alleen zitten, luisteren en werken. De leerlingen 

moeten meer zelf aan de slag! 

 

Nieuwe methoden 

We zorgen ervoor dat de lesmethoden die we gebruiken altijd up-to-

date zijn. Sinds twee jaarwerken we voor taal met de methode "Staal".   

Voor het aanvankelijk leerproces (groep 3) werken we met de nieuwste 

versie van "Veilig Leren Lezen".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelwerk 

Voor leerlingen die meer 

(hoog) begaafd zijn, hebben 

we Levelwerk. Dit is een 

totaalaanbod van verrijkende 

activiteiten op het gebied van  

taal/lezen en rekenen. 

Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid om met zelf 

gekozen onderwerpen aan de slag te gaan.  

Naast goede resultaten op de toetsen moeten leerlingen ook 

gemotiveerd zijn, regelmatig met 'slimme' oplossingsstrategieën 

komen en creatief zijn. 

Gaan leerlingen met Levelwerk aan de slag, dan wordt dit met  ouder 

besproken. 

 

Voorschool  (peuterspeelzaal) 

De Voorschool is een prima voorziening voor alle jonge kinderen 

(vanaf 2,6 jr.), Het zorgt voor een goede startpositie voor de 

basisschool. Daarnaast is zeker erg goed voor kinderen met een (taal) 

achterstand. 

Door Voorschool onder te brengen bij de basisschool biedt het nog 

meer kansen/voordelen om te zorgen voor een kwalitatief goed aanbod 

van educatie in een doorgaande lijn. 

Alle aangemelde peuters gaan vanaf 2,5 jaar minimaal 10 uur per week 

naar de Voorschool. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht. 

De Voorschool valt onder Stichting Peuterwerk. 

 

 

Passend onderwijs 

Verdere informatie over Passend Onderwijs kunt u lezen onder 

hoofdstuk 5. 
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9. De resultaten van het 
onderwijs 

 
 
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 ertoe dat alle resultaten nog beter 

worden. 

 

 
Eindopbrengsten (Cito eindscore) 
Het is wettelijk geregeld dat alle leerlingen in het laatste jaar van de 

basisschool een eindtoets PO maken. Hierop zijn echter 

uitzonderingen. 

Er zijn drie categorieën leerlingen die de eindtoets niet hoeven te 

maken (het mag nog wel): de directie kan besluiten om deze groepen 

leerlingen wel/niet mee te laten doen aan de eindtoets. Het gaat om: 

- Leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief zullen 

uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen het 

uitstroomprofiel, arbeidsmarkt of dagbesteding. 

- Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van 

rekenen en taal 

- Leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands 

nog niet voldoende beheersen.  

Voor de eindbeoordeling door de inspectie worden de resultaten van 

deze leerlingen buiten de beoordeling gelaten.  

Deze standaardscores van de Cito eindtoets gaat van 501 - 550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengsten van de Cito eindtoets liggen de laatste drie jaar 

boven de ondergrens van de inspectie en boven het gemiddelde van 

de school met vergelijkbare populatie. Een mooi resultaat.  

 
 
Uitstroom 
De leerlingen van groep 8 gaan aan het einde van hun basisschool 

periode naar verschillende  scholen (colleges) van Voortgezet 

Onderwijs. O.b.s. Angelslo stelt zich tot doel om uit ieder kind te halen 

wat er in zit. Ieder kind krijgt een advies dat bij hem haar past. 

Ongeacht achtergrond, huidskleur, religie of andere factoren. 

 

Gemiddeld stroomt meer dan 47% uit naar 

TL/Havo/VWO/Gymnasium. De rest gaat naar BB, KB en Pro. De 

keuze voor een school verschilt per jaar. Het merendeel kiest voor 

Carmel en Esdal college, maar er gaat ook een deel naar het 

Hondsrugcollege, Praktijkschool en Terra College. 

 

Dit schooljaar was de verdeling als volgt: 

Carmel College  34% 

Esdal College  23% 

Hondsrug College 34% 

Praktijkschool  2% 

Terra College  7% 
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Voor 14% van de leerlingen die naar het VO gaan is aan de hand van 

een toetsingstoets bepaald dat zij in aanmerking komen voor extra 

ondersteuning (LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs of RZB = 

Regionaal zorg budget). 

 

Uit terugkoppeling van de resultaten van de ‘oude’ leerlingen kunnen 

we concluderen dat de adviezen die de school geeft bijna altijd de 

juiste zijn geweest. 
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Beoordeling inspectie 
Tijdens het laatste reguliere inspectiebezoek van mei 2016 hebben de 

inspecteurs, naast het beoordelen van de beleidsstukken, 

klassenbezoeken uitgevoerd en zijn ze in gesprek geweest met ouders, 

leerlingen en leerkrachten. 

Een samenvatting van de beoordeling volgt hieronder: 

 Er is een plezierige, warme en open sfeer op de school 

 Het team is trots op haar kleurrijke schoolpopulatie 

 De eindresultaten zijn in 2016 ruim voldoende 

 Leraren zorgen voor een duidelijke structuur en rust in de 

lessen 

 Leerlingen tonen zich mede door het veelvuldig gebruik van 

coöperatieve werkvormen betrokken bij de lessen 

 Leerlingen voelen zich veilig en gaan graag naar school 

 Er is ruimte om de afstemming van de instructie te verbeteren 

 De problematiek van leerlingen die achterstanden hebben 

vraagt om een meer vakinhoudelijke analyse 

 De kwaliteitszorg is op orde 

 

Ouderenquête over de kwaliteiten van de school 
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich uitlaten over de sterke en 

minder sterke kanten van onze school. Om daar een goed beeld van te 

krijgen houden we eens in de vier jaren een imago onderzoek. In het 

schooljaar 2018-2019 wordt een nieuwe ouder-en leerlingenquête 

afgenomen.  
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10. Overige informatie 
 
 
Leerplicht 
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als 

het vier jaar is, maar dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar 

school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin 

het vijf jaar is geworden. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in 

Nederland wonen. Als school zijn we wettelijk verplicht de 

afwezigheid nauwkeurig bij te houden en schoolverzuim zonder 

toestemming te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

Alleen onze directeur mag bij zeer dringende belangrijke 

omstandigheden toestemming geven. In zulke gevallen vragen we u 

vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur. 

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. Voor 

uitgebreide informatie verwijzen we u naar de volgende website: 

www.emmen.nl/onderwijs/leerplicht 

 

Schorsing en verwijdering 
Als het gaat om drastische zaken zoals schorsing of verwijdering van 

leerlingen, maken we gebruik van de wettelijke regels. De inspectie 

van het primair onderwijs wordt bij een schorsing of verwijdering in 

kennis gesteld. Een kind kan niet verwijderd worden voordat er een 

nieuwe school voor hem of haar gevonden is. De procedures omtrent 

verwijdering, toelating en schorsing liggen ter inzage op school. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij de directeur en bij de 

leerplichtambtenaren van de gemeente Emmen. U vindt de 

adresgegevens achterin deze gids. 

Sponsoring 
De school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan de 

uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle 

landelijke organisatie van besturen, personeel, ouders en leerlingen. 

Deze uitgangspunten zijn: 

 

 de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 

 de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar  

brengen 

 de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen  

blijven geven 
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11. Contactgegevens 
 
 
Contact met de school 
O.B.S. Angelslo 

Smedingeslag 1, 7824 HK Emmen 

tel. 0591-625269 

administratie@obs-angelslo.nl 

www.obs-angelslo.nl 

  

Informatie over leerplicht 
www.Emmen.nl/onderwijs/leerplicht   

leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen mevr. E. Lange 

tel. 0591-689126 

 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over onderwijs:  

0800 – 8051 (gratis) 

 

Klachtmeldingen 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,  

ernstig psychisch of fysiek geweld:  

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief) 

 
 
Bestuur openbaar onderwijs 
Gemeente Emmen afdeling Onderwijs 

Raadhuisplein 1, 7800 RA Emmen 

tel. 0591-140591  

 

MR 
 

Oudergeleding 

 C. Doornbos 

 A. Farsad 

 M. Geerlings 

 

 

 

Personeelsgeleding 

 Carla Bruinsma (voorzitter) 

 Jolanda Hoogeveen 

 Lysette van der Kolk 

 

Adviserende leden 

 Ria Hulshof    

 Janet Bouwmeester 

 

De MR komt ca. 7 x per jaar samen om te vergaderen. Hierbij kan in 

sommige gevallen ook de complete OR aanwezig zijn. 
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OR 
 Carolina de Vries 

 Nicole Springer 

 Marscha van Beest 

 Yvette Smid 

 Nathalie van Loon 

 Saskia Botter 

 Hanne Bruinsma 

 Miranda Lutjeboer 

 Lisette Strijker 

 Jenny Otter 

 Ilona Funke 

 Jeannette ter Beek 

 

 

 

Klachten 
 

 

Contactpersoon (school)  

C. Bruinsma 

c.bruinsma@obs-angelslo.nl 
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12. Bijlagen 
 
Vakantierooster, vrije uren / dagen 
De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2018 - 2019 

zijn als volgt vastgesteld:  

 

 Herfstvakantie 

Zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018 

 Kerstvakantie 

Zaterdag 22 december  t/m zondag 6 januari 2019 

 Voorjaarsvakantie 

Maandag 16 februari t/m zondag 24 februari 2019 

 Goede vrijdag 

Vrijdag 19 april 2019 

 Pasen  

Zondag 21 april t/m maandag 22 april 2019 

 Meivakantie 

Maandag 23 april  t/m zondag 6 mei 2019 

 Hemelvaart  

Donderdag 30 mei 2019 en vrijdag opvolgend vrijdag 31 mei 

 Pinksteren 

Maandag 10 juni 2019 

 Studiedagen 

Dinsdag 13 november 2018, middag  

Woensdag 5 juni 2019, ochtend  

 Zomervakantie 

Vrijdag 12 juli om 12.00 uur t/m zondag 25 augustus 2019 
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Groepsindeling  
 

Groep Leerkracht Lokaalnr. 

1a/2a Juf M. Heersema oranje 

1b/2b Juf M. Gerdes                                               geel 

1c/2c Juf T. Kah                                                     groen                                             

1d/2d Juf M. Kruizenga                   

 Juf N. Nijkamp                                             blauw 

3a Juf. C. Weggemans                                      3 

 Juf J. Hoogeveen 

3b Juf T. de Jonge 4 

4a Juf S. Schuurke 5 

 Juf M. Bos 

4b Juf U. Deniz 6                                                 

 Juf J. Jongsma 

5a Juf C. Louissen 7 

 Juf N. Bos  

5b Juf M. Ros 9 

6a Juf G. Zomer 10 

6b Meester M. Naber 11 

7a Meester S. Bakker 13  

7b Juf M. Jeurink 12 

 Juf J. Bischop  

8a Meester J. Groen 15 

8b Meester P. Bijl                    14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIEKROOSTER  (dinsdag) 
8.30 – 8.50  uur groep 1-2  
9.00 – 9.30  uur groep 4a (Algemene Muzikale Vorming) 
9.30 –10.00 uur groep 4b (AMV) 
10.00 – 10.15 PAUZE HARM 
--- 
10.15 – 10.45 groep 3 1x per 14 dagen 
11.15 – 11.45 groep 5a (AMV) 
11.45 – 12.15    groep 5b (AMV) 
12.15 – 12.30 PAUZE HARM 
--- 
12.30 – 12.50    Groep 1-2 
12.50 – 13.10 Groep 1-2 
13.10 – 13.30 Groep 1-2 
13.30 – 14.00    Schoolkoor (keuzevak) 
14.00 – 14.30 Djembé  of musical (keuzevak) 
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Gymrooster 2018-2019 
 

 
Maandag Vakleerkracht 
8.30 - 9.15  8b 
9.15 - 10.00  8a 
10.30 - 11.15 5a 
11.15 - 12.00 4b 
13.00 - 13.45 7a 
13.45 - 14.30 7b 
 
Dinsdag DC 
studenten/middag 
vakleerkracht 
8.30 - 9.15  3a DC 
9.15 - 10.00  3b DC 
10.30 - 11.15 4a DC 
11.15 - 12.00 4b DC 
13.00 - 13.45 8a 
13.45 - 14.30 beschikbaar  
 

Woensdag DC studenten 
8.30 - 9.15  8b DC 
9.15 - 10.00  beschikbaar 
10.30 - 11.15 6a DC 
11.15 -12.00 6b DC 
 
Donderdag DC 
studenten/middag 
vakleerkracht 
8.30 - 9.15  7a DC 
9.15 - 10.00  7b DC 
10.30 - 11.15 5a DC 
11.15 - 12.00 5b DC 
13.00 - 13.45 3a 
13.45 - 14.30 3b 
 
Vrijdag 
Vakleerkracht/middag hulp 
bij vr.mi activiteiten 
8.30 - 9.15  6a 
9.15 - 10.00  6b| 
10.30 - 11.15 4a 
11.15 - 12.00 5b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 39 

Het team 
 

Directie 

 Mw. R. Hulshof 

 Mw. J. Bouwmeester  

 

Leerkrachten 

 Mw. J. Arends 

 Dhr. S. Bakker 

 Dhr. P. Bijl 

 Mw. J. Bischop 

 Mv. M. Bos 

 Mw. N. Bos 

 Mw. U. Deniz 

 Mw. J. Eggens 

 Mw. M. Gerdes 

 Dhr. J. Groen 

 Mw. M. Hafner 

 Mw. M. Heersema 

 Mw. J. Hoogeveen 

 Mw. M. Jeurink 

 Mw. J. Jongsma 

 Mw. T. de Jonge 

 Mw. T. Kah 

 Mw. L. v/d Kolk 

 Mw. C. Louissen 

 Dhr. M. Naber 

 Mevrouw N. Nijkamp 

 Dhr. M. Özturk 

 Mv. M. Ros 

 Mw. S. Schuurke 

 Mw. C. Weggemans 

 Mw. G. Zomer 

 

 

 

Onderwijsassistenten 

 Mv. J. van Huizen 

 Mv. A. Dordoy 

 

Vakleerkracht muziek 

 dhr. H. Dijkstra  

 

Vakleerkracht gym 

 

 mevr. W. Alingh 

 

Schoolschoonmakers 

 Medewerkers GOM Schoonhouden 

 

Administratief medewerkster 

 mw. A. Trip 

 

Schoolarts 

 Mw. M. Memelink 

 

Schoolmaatschappelijk werkster  

 Lisanne Coelingh 

 

Schoolverpleegkundige 

 Mw. M. Winkel  

 

Interne begeleiding (IB’er) 

 Mw L. v/d Kolk 
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Computerbegeleiding (I.C.T.’ers) 

 dhr. S. Bakker 

 M. Naber 

 

 

Websitebeheerder 

 dhr. S. Bakker 

 

Schoolnetwerk 

 Mw. L. van der Kolk (intern begeleider) 

 M. Memelink (schoolarts) 

 Schoolmaatschappelijk werk 

 Jeugdverpleegkundige  

 

ICC-ers 

 Mw. J. Jongsma 

 Mw. A. Trip 
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Verlofaanvraag vakantie 
i.v.m. specifieke aard van 
beroep ouders 
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Verlofaanvraag i.v.m. 
gewichtige omstandigheden 
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Notities 
 
 


