Ceresstraat 6
9514 CA Gasselternijveen
T: 0599 512734
E: kompas@ckcdrenthe.nl
W: http://cdskompas.nl

Praktische Bijlage
Kindcentrumgids
Schooljaar 2018-2019
Deze bijlage is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle praktische
informatie voor dit schooljaar staat bij elkaar. Deze bijlage maakt onderdeel uit van onze
kindcentrumgids. Die gids vindt u op onze website.
Namens het team wens ik u en de kinderen een goed schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Rob van den Berg, directeur
DKC ‘t Kompas
Ceresstraat 6
9514 CA Gasselternijveen
T: 0599 512734
E: kompas@ckcdrenthe.nl
W: http://cdskompas.nl
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Schooltijden, toezicht en pauzes
• We starten elke dag om 08.30 uur en de kinderen zijn elke dag tot 14.00 uur op school; Wij
hanteren daarbij het zogenaamde 5-gelijke-dagen-model
• De deuren van de school zijn om 8.15 uur open.
• Kinderen uit de onderbouw kunnen onder begeleiding van ouders vanaf 8.15 uur worden
binnengebracht. In de lokalen van de onderbouw zijn de leerkrachten dan
aanwezig. Ouders/verzorgers worden vriendelijk verzocht na aanvang van de schooltijd niet
meer naar binnen te lopen.
• Kinderen uit de bovenbouw kunnen vanaf 8.15 uur op het plein. Zij kunnen ook naar binnen
gaan om hun tas op te hangen en of aan het werk te gaan. Er is van 8.15 uur tot 8.30 uur
geen toezicht op het plein. Omdat de deuren open zijn, zijn de leerkrachten in de school
bereikbaar voor de kinderen en geldt dat als voldoende toezicht.
• Iedere morgen hebben de kinderen een korte pauze van 10.15 tot 10.30 uur.
Voorafgaand aan deze pauze mogen de kinderen hun meegebrachte fruit en drinken
nuttigen. In alle groepen wordt er tijdens het fruit eten voorgelezen.
• We willen graag de nadruk leggen op het meenemen van fruit in plaats van chips, chocola
en ander snoep. In de keuze voor traktaties laten we de kinderen vrij, maar ons motto blijft:
“Snoep verstandig, eet meer fruit.” Daarmee hopen we ons certificaat ‘gezonde school’
blijvend waar te maken.
• De lange pauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur
• We eten met elkaar van 11.45 uur tot 12.00 uur. De leerkrachten zien er op toe dat uw kind
in alle rust het eten en drinken voor die dag opmaakt. Geeft u uw kind naar behoefte
voedsel mee, zoals het thuis ook gebruikelijk is.
• Geeft u uw kind eten en drinken mee in de (rug)tas voor de kleine en grote pauze?
• Om de inloop ’s morgens en de doorloop ‘s middags vlot te laten verlopen maken we geen
gebruik van koelkasten. De kinderen laten het eten en drinken in de rugtassen bij
binnenkomst aan de kapstokken en halen het uit de rugtassen als het pauze- lunchtijd is.
We kunnen ons voorstellen dat het even wennen zal zijn om daar met beleg en drinken
rekening mee te houden.
• Op grote scholen is deze gang van zaken dagelijkse gewoonte om dezelfde logistieke reden.
Tevens besparen we daarmee behoorlijk wat energie.
• Als uw kind allergisch is, of als er andere bijzonderheden omtrent de voeding zijn, wilt u dit
dan (weer even) bij de leerkracht melden?
• Tijdens de pauzes (van 10.15 uur tot 10.30 uur en van 12.00 uur tot 12.30 uur) is er
toezicht door de leerkrachten en de mediators uit groep 7 en 8. In de grote pauze is er
tevens toezicht door een medewerkster van Skidkinderopvang.
• Bij het uitgaan van de school om 14.00 uur worden de kinderen uit de onderbouw door de
leerkracht naar buiten gebracht, waar ouders de kinderen op het plein opwachten. Bij het
uitgaan in de bovenbouw zien de leerkrachten toe op een veilige oversteek bij betreffende
uitgang.
Schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart-/Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
22-10-2018
24-12-2018
18-02-2019
19-04-2019
29-04-2019
30-05-2019
15-07-2019

Laatste dag
26-10-2018
04-01-2019
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019
10-06-2019
23-08-2019

Margedagen (vrije dagen)
I.v.m. studiedagen van het team zijn de kinderen op de volgende dagen vrij van school:
Woensdag
07-11-2018
Vrijdag
08-02-2019
Maandag
17-06-2019
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Informatievoorziening, contact, rapport
• Aan het begin van het schooljaar wordt voor alle groepen een algemene informatieavond
gehouden. Die avond is bedoeld om geïnteresseerden de alledaagse gang van zaken in de
(nieuwe) groep uit te leggen.
• Ook wordt er aan het begin van het jaar voor ouders een kennismakingsgesprek
georganiseerd, waarin u, aan de hand van een aantal punten die u van tevoren krijgt, de
leerkracht over uw kind kunt vertellen. Vanaf groep 3 kunt u ervoor kiezen om tijdens deze
‘omgekeerde gesprekken’ uw kind mee te nemen.
• Eens in de veertien dagen wordt een digitale Kompasinfo verstuurd. Middels de KompasApp
heeft u inzage in bijvoorbeeld het jaarrooster en ontvangt u pushberichten omtrent actuele
zaken.
• Drie keer per jaar worden voor de groepen zogenaamde 10-minutengesprekken
georganiseerd. Tijdens de 10-minutengesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind
besproken. Het eerste 10-minutengesprek (eind november) staat in het teken van de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
• De twee andere 10-minutengesprekken (februari en juni) staan in het teken van het
bespreken van het rapport. Ieder schooljaar worden twee rapporten uitgebracht: in februari
en in juni. Mocht blijken dat tien minuten onvoldoende tijd is, dan kan er vanzelfsprekend
een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de leerkracht het wenselijk acht het 10minutengesprek niet af te wachten om de voortgang van uw kind te bespreken, wordt er
eerder contact opgenomen. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact zoeken met de
leerkracht van uw kind als u vragen hebt.
• De vrijdag voorafgaand aan de 10-minutengesprekken in februari en juni worden de
rapporten uitgedeeld.
• Voor het tweede 10-minutengesprek voor groep 8 leest u het kopje ‘voortgezet onderwijs’.
• Ouders kunnen inloggen in ons digitale leerlingadministratiesysteem ParnasSys waar zij
toegang hebben tot de kindgegevens die relevant zijn.
• T.a.v. de informatieplicht van de school willen we hierbij graag opmerken dat de school ook
de ouders “op afstand” wil informeren over de prestaties en het welbevinden van hun
kinderen. Tenminste als er om gevraagd wordt en als het belang van de kinderen er niet
mee wordt geschaad.
• Als de leerkracht en/of ouders het wenselijk achten, wordt er een afspraak gemaakt voor
een huisbezoek.
• Gedurende het jaar informeren wij ouders over de ontwikkelingen binnen ons kindcentrum
en te organiseren activiteiten. Dit doen wij middels:
o Het verspreiden van een twee wekelijkse nieuwsbrief.
o Het delen van informatie via de school-App
o Het delen van informatie via de website en via ParnasSys
o Het organiseren van een open dag.
o Het houden van een opa- en omaochtend.
o Het organiseren van een jaarvergadering van de ouderraad (OR).
o Het informeren van ouders door de medezeggenschapsraad (MR).
Groepsindeling
De leerlingen van de school zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen:
Groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8.
De kleuterperiode
Voor u als ouders/verzorgers en voor uw kind(eren) is natuurlijk de allereerste schooltijd een
heel spannende periode. Omdat we erg hechten aan het met plezier naar school gaan, zetten
we een aantal zaken die van belang zijn op een rijtje:
• Na aanmelding van uw kind komt de juf van de groep, na afspraak, bij u thuis langs voor
een kennismakingsbezoek.
• Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het alvast 5 dagen komen wennen om de overgang naar
de basisschool te vergemakkelijken. U kunt in overleg met de leerkracht een
“bezoekregeling” treffen.
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Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar wordt. Hij/zij wordt geacht dan regulier naar school te
komen. Als u uw 4-jarig kind af en toe thuis houdt, overlegt u dat dan met de leerkrachten.
Als u vrijaf wilt voor uw leerplichtige kind, overlegt u dan met de directeur van de school. De
mogelijkheden om vrij te krijgen zijn namelijk aan wettelijke voorwaarden verbonden.
U kunt te allen tijde komen vragen en overleggen; de leerkrachten zijn van mening dat een
gezamenlijke aanpak en wederzijds vertrouwen de basis is voor een plezierige schooltijd van
uw kind.
Als uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden. Er wordt voor uw kind gezongen en hij/zij
mag de klassen rond met een prachtige feesthoed.
Wilt u eventuele uitnodigingen voor een feestje niet in de klas uitdelen? Behalve wanneer de
hele groep wordt uitgenodigd.
‘s Morgens eten/drinken de kinderen tijdens de pauze hun fruit en een beker/pakje drinken.
Wilt u het voor zover mogelijk “hapklaar” meegeven?
In de middagpauze eten we met elkaar in de klas onze lunch; een broodje en drinken.
Op dinsdag mogen de kinderen eigen speelgoed mee naar school nemen, na de lunch
krijgen ze de gelegenheid dit aan de andere kinderen te laten zien en mag er mee gespeeld
worden. Op andere dagen wordt er geen speelgoed meegenomen naar school.

Peuter-kleuteractiviteiten
De leerkracht van groep 1-2 van onze school werkt actief samen met de collega van OBS J
Emmens met de peuterspeelgroep van Skidkinderopvang. Om de week, één ochtend per week,
doen de oudste peuters mee in groep 1 van één van de twee basisscholen tussen 9.30 uur en
11.30 uur.
Het doel van deze peuterkleutergroep is het voorkomen en tijdig signaleren van
taalachterstanden bij binnenkomst in groep 1 en het ontwikkelen van een doorgaande VVE lijn.
Zodoende levert het voor de kinderen een betere startpositie op als zij met het leesonderwijs in
groep 3 starten.
Voor- en naschoolse opvang
Voor het organiseren van de buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf/peuterspeelzaal is het
de organisatie Skidkinderopvang, welke kantoor in Annen houdt, die voor passende opvang en
educatie zorgt. In Gasselternijveen zijn het De Bereboot en De Kajuit die namens
Skidkinderopvang deze voorzieningen bieden.
Naast ’t Kompas treft u in MFC De Spil De Berenboot, als kinderdagverblijf met 1 verticalegroep
0-4 jaar en een peuterspeelgroep gevestigd. BSO De Kajuit biedt de mogelijkheid voor flexibele
opvang en bestaat uit één groep van maximaal 20 kinderen. De pedagogisch medewerksters
van De BerenBoot werken ook op De Kajuit.
Het kinderdagverblijf is samen met de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang gevestigd
in het nieuwe MFC “De Spil”.
Adres: MFC De Spil Ceresstraat 6, 9514 CA Gasselternijveen
Telefoon: 0599 512 986
Website: https://www.skidkinderopvang.nl/
Gymnastiek
Groep 1 en 2 maken bijna dagelijks gebruik van het speellokaal in het MFC-gebouw.
Er wordt in groep 1/2 gegymd in onderbroek en hemd, er hoeft geen gymkleding meegegeven
worden.
De gymnastieklessen aan groep 3 tot en met 8 worden gegeven in de nabij gelegen sportzaal
De Strohalm. Die dag nemen de kinderen gymkleren en sportschoenen mee naar school.
Gymtijden groep 3 tot en met 8
Dag
Groep 3/4
Woensdag
10.15 uur
Vrijdag
09.15 uur

Groep 5/6
11.00 uur
10.30 uur

Groep 7/8
08.30 uur
08.30 uur
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Namen en mailadressen medewerkers
In verband met de wet AVG melden we hier niet de namen en de mailadressen van de
leerkrachten. Middels de Kompasinfo maken we jaarlijks de groepsindeling met de namen van
de collega’s bekend. Lopende het schooljaar kunt u met de collega’s mailadressen uitwisselen
met wederzijdse instemming.
Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve schoolverzekering af voor alle
kinderen. Uw kind is dan verzekerd bij ongevallen die plaats vinden tijdens de schooluren, op
weg van en naar school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor tandheelkundige zaken zijn
de kinderen niet door ons verzekerd. Raadpleeg eerst uw eigen ziektekostenpolis of uw
verzekeraar.
Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het geval zij
schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van privé eigendommen
door kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging en diefstal. De school kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek raken van eigendommen.
Foto en film opnamen
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Deze opnamen gebruiken wij
zowel intern als extern voor onderwijskundige doeleinden als voor PR doeleinden. Wij zullen u
als ouder jaarlijks om toestemming vragen over het wel/niet gebruik van beelden van uw kind.
Bij de toestemming wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen internen extern gebruik. Ouders die hun standpunt tussentijds willen wijzigingen dienen dit zelf
kenbaar te maken bij de school.
Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te begeleiden. Het
is een middel om ondersteuning te bieden. De filmopnamen worden besproken met de
leerkracht met als doel de interactie tussen de leerkracht en de leerling te analyseren.
Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te kunnen beantwoorden, dan wordt
u hiervan in kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd.
Sociale media
Ons kindcentrum is een open, transparante en moderne organisatie. Sociale media zoals
LinkedIn, Facebook en Twitter dragen hieraan bij. Sociale media is voor ons een praktische
communicatievorm, waarmee wij medewerkers, kinderen en ouders op een snelle en efficiënte
manier van informatie kunnen voorzien. Ook gebruiken wij sociale media als PR instrument.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben voor
kinderen, ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen
opgesteld voor het gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons kindcentrum in te zien.
Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt met de kinderen binnen de
groepen regelmatig besproken.
Mobiele telefoon
• Leerlingen houden van 8.15 uur -14.15 uur de mobiele telefoon in hun tas en de telefoon
is uit.
• Ouders kunnen hun kind bereiken onder schooltijd door naar school te bellen.
• Mobieltjes gaan niet mee op excursies, schoolreizen en schoolkamp.
Schoolfotograaf
Ieder schooljaar worden alle kinderen van de school groepsgewijs en individueel
geportretteerd. Ook kunnen broertjes en zusjes met elkaar op de foto (dit geldt ook voor nog
niet schoolgaande kinderen). Voor de leerlingen van groep 8 wordt er jaarlijks een mooie
afscheidsfoto gemaakt. De organisatie is in handen van de ouderraad.
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De Bibliotheek op school (dBos)
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we een zogenaamde dBos-school. Met de
Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er
dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen en jongeren stimuleren om veel te lezen. En ze leren om beter en
verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat
doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede
digitale lees- en leeromgeving.
Als school maken we gebruik van het aanbod vanuit Biblionet Drenthe. Daarbij hoort ook een
speciale link die op onze website beschikbaar is via tabblad Informatie/De Bieb op School:
http://cdskompas.nl/2017/?page_id=1692 Via ‘de link naar de bibliotheek’ van ‘Schoolwise’
kunnen de kinderen dan zoeken naar voor hun interessante boeken. Ze zien of het boek in de
bibliotheek is, of dat het ergens in de provincie in een bibliotheek ligt. Ze kunnen het boek of
direct ophalen of bestellen, zodat ze het later op kunnen halen als het binnen is.
Rapporten en contactavonden
Zie hiervoor de paragraaf Informatievoorziening, contact, rapport
Luizencontrole
Ouders van het Luizenteam controleren na vakanties alle kinderen op neten en luizen. Blijkt na
controle dat uw kind neten of luizen heeft dan neemt de leerkracht contact met u op, zodat u de
behandeling van twee keer per dag met een netenkam, het kammen van nat haar kan starten.
We rekenen in deze ook op alertheid van ouders; controleert u zelf regelmatig en meldt in
voorkomend geval de school. Wij gebruiken op school geen luizentassen.
Sportactiviteiten
Jaarlijks organiseren de scholen gezamenlijk sportdagen onder schooltijd. De leerkrachten
coördineren de organisatie daarvan en maken daarbij graag gebruik van hulp- en klasseouders
Daarnaast doet ons kindcentrum buiten schooltijd mee aan verschillende toernooien en
sportieve activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld; Korfbal, voetbal, avond4daagse, basketbal . Bij de
organisatie daarvan zijn veel van onze ouders direct betrokken en hebben leerkrachten een
minder grote rol.
Startfeest en andere feesten
Het Startfeest is voor alle ouders/verzorgers, broertjes en zusjes en wordt in de eerste
weekgehouden Het doel is om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Traditie is de
feestelijke BINGO met door ouders ingebrachte prijzen. Waarna met zelfgemaakte soep van
ouders en broodjes knakworst de avond met een smakelijke maaltijd wordt afgesloten.
Andere feesten die we houden en hier graag noemen, zijn:
• Het Sinterklaasfeest
• Het Kerstfeest
• Palmpasen en het Paasfeest
• De Grote talentenshow
• De meesters- en juffendag
• De afscheidsochtend georganiseerd door groep 8
Middels de Kompasinfo en de schoolApp wordt u geïnformeerd over deze feesten
Schoolreis en excursies
Een keer per jaar, in dezelfde periode, gaat elke combinatiegroep op schoolreis. De locatie en
verdere details worden vooraf aan de ouders bekend gemaakt. Groep 7/8 gaat jaarlijks op
schoolkamp, waarbij om het jaar een Waddeneiland wordt bezocht.
Daarnaast onderneemt elke combinatie wel eens een uitstapje of een excursie dat in het teken
staat van een project met een bepaald thema.
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Verkeersveiligheid / verkeersouders
Om de veiligheid van de kinderen (en ouders/verzorgers) bij het betreden en verlaten van het
schoolplein te vergroten, willen we graag dat u zich aan de volgende afspraken houdt:
• Houdt u met brengen en halen alstublieft rekening met de rijrichting om het gebouw (met
de klok mee) en parkeert u de auto in de parkeervakken achter de school en om gymzaal
De Strohalm en niet op straat of het rode loopvlak voor MFC De Spil!?
• Gebruikt u in de Parallelweg, de zogenaamde ‘langparkeerplaatsen’, alleen om even te
stoppen met de auto voor het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren).
• Als u de school in wilt, of even op het schoolplein wilt staan, zet u dan uw auto op de
parkeerplaatsen om gymzaal De Strohalm.
• Als u uw kind(eren) op de fiets brengt of haalt, dan kunt u uw fiets op het voetpad (niet in
de opening) plaatsen of voor het schoolplein op uw kind(eren) wachten.
Ook voor de buurtbewoners die in hun eigen straat en buurt kunnen gaan en staan waar ze
willen, is het prettig als u bovenstaande afspraken naleeft.
Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als
chauffeur, gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittendenverzekering, het dragen van
gordels en het gebruiken van stoelverhogers (bij kleine kinderen).
Vanaf dit schooljaar zal het vervoer van de schoolreizen per touringcar (in plaats van
privéauto’s van ouders) plaats vinden.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het protocol dat op school ter inzage ligt.
Medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR)
DKC ’t Kompas investeert in goede samenwerking met ouders en is trots op de inzet die ouders
bij verschillende activiteiten tonen. Twee officiële geledingen waarin ouders dicht bij de
schoolorganisatie berokken zijn, zijn de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).
De MR bestaat uit 4 leden. Twee leden uit de oudergeleding en 2 leerkrachten. De MR heeft
advies en/of instemmingsbevoegdheid bij beleidszaken die de school aangaan.
De OR bestaat uit 8 leden. De OR ondersteunt het schoolteam bij verschillende activiteiten. Bij
deze vergaderingen is een teamlid aanwezig. In oktober wordt er een algemene ouderavond/
informatieavond georganiseerd.
De MR en OR vergaderen ongeveer 6 keer per jaar waarvan er 2 x gezamenlijk gehouden
worden.
De namen van MR-en OR-leden en de data waarop de zij vergaderen, worden bekend gemaakt
in de Kompasinfo. De vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, altijd openbaar.
Stichting vrienden van ‘t Kompas
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… .. Zo heeft ’t Kompas
dus een “Stichting Vrienden van ’t Kompas”. Deze stichting beheert de private bankrekening
van de school. De ouderbijdragen, opbrengsten van oud papier en de jaarlijkse eierenactie
worden geboekt op deze bankrekening.
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van een
ingeschreven leerling van de school. Zij hebben ook zitting in de ouderraad (OR) Het bestuur
benoemt zijn leden uit bindende voordrachten van de ouderraad. De zittingsduur is drie jaar.
Ouderhulp
Uw hulp als ouders is onmisbaar om samen met het personeel uw kind een onvergetelijke
basisschooltijd te bezorgen. In aanloop op elk schooljaar brengen we een ouderhulplijst onder
uw aandacht. We hopen daarbij dat u uit betrokkenheid, vanwege uw hobby en/of kunde en
belangstelling wilt intekenen op de ouderhulplijs. In voorkomend geval, als uw hulp gewenst is,
wordt er naar aanleiding van wat u invult contact met u opgenomen. De ouderraad en de
klasseouders maken ook gebruik van deze lijst.
In overleg met MR, team en OR is er vastgesteld dat we van alle ouders mogen verwachten dat
ze meedoen met de Eierenverkoopactie, twee weken voor Pasen. Deze actie brengt geld op dat
ten goede komt aan de kas van de ouderraad, waarvan het doel van tevoren bekend wordt
gemaakt
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(Vrijwillige) ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 40,00 per kind.
In oktober ontvangen de ouders een brief met het verzoek om deze bijdrage over te maken
naar de rekening van de ouderraad van ons kindcentrum:
NL46 RABO 0302939830, t.n.v. “Stichting vrienden van ’t Kompas” o.v.v. de naam/namen van
uw kind/kinderen.
• Heeft u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht kunt u een beroep doen op de stichting
leergeld (www.leergeld.nl)
• Mocht u de ouderbijdrage voorafgaand aan de schoolreizen nog niet hebben betaald, dan
zullen de kosten van de schoolreis apart in rekening worden gebracht.
• Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met directeur Rob van den Berg van het
kindcentrum. Voor kinderen die na 1 januari van het schooljaar op ons kindcentrum worden
ingeschreven, wordt de helft van de bijdrage (dus € 20,00) in rekening gebracht.
Een toelichting treft u in de kindcentrumgids op onze website
Oud papier
Verschillende instanties uit het dorp halen het papier maandelijks op. Ook ons kindcentrum
doet hier twee tot drie keer per jaar aan mee en profiteert daar van, omdat de opbrengst in de
kas van de ouderraad terecht komt. U krijgt bericht wanneer het oud papier (voor ons
kindcentrum) wordt opgehaald.
Gevonden voorwerpen
In de hal bij de ingang van de bovenbouw staat een mand waarin de gevonden voorwerpen
enige tijd worden bewaard. Kijkt u daar gerust eens in als u iets mist. U begrijpt dat de school
niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer iets zoekgeraakt is.
Samen met u leren we de kinderen graag om zuinig op hun spullen te zijn.
Tip: voorziet u de kledingstukken van een merkje of naam.
Gebruikte methoden per vakgebied
Vakgebied
Levensbeschouwing
(Voorbereidend) schrijven
(Aanvankelijk) lezen
Begrijpend lezen
Rekenen

Taal (en spelling)
Aardrijkskunde,
Geschiedenis,
Biologie en Techniek
Engels
Gymnastiek
Verkeer
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
Muziek, handvaardigheid,
drama en dans, tekenen

Methode
Trefwoord
Schrijfdans
Schrijven in de basisschool
Veilig leren lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Kleuterplein
Met Sprongen Vooruit
De Wereld in Getallen
Kleuterplein
Taal Actief
Faqta

Groep
1 t/m 8
1
2 t/m 7
3 en 4
4 t/m 8
5 t/m 8
1 en 2
1 t/m8
3 t/m 8
1 en 2
4 t/m 8
5 t/m 8

Faqta, Natuniek, Techniektorens
Hello World
Beter bewegen met kleuters
Basislessen gymonderwijs
Wijzer door het verkeer
Kinderen en hun sociale talenten

3
7
1
3
4
1

t/m 8
en 8
en 2
t/m 8
t/m 8
t/ m 8

Aanbod Cultuurmenu, aanvullend met 1 t/m 8
o.a. ''Laat maar leren”
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Geplande leertijd per vakgebied en per schooljaar
Zie de kindcentrumgids.
Het voortgezet onderwijs
Voor het tweede 10-minutengesprek in groep 8 komt het zogenaamde schoolkeuzegesprek in
de plaats. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht van groep 8 een advies geven voor het
vervolgonderwijs. Dit gesprek duurt ook 15 minuten. Het derde 10-minutengesprek vervalt.
Zodra de uitslag van de eindtoets bekend is, worden de ouders van de leerlingen van groep 8
uitgenodigd om deze te bespreken.
We zullen u uiteraard ook attent maken op de diverse open dagen van de middelbare scholen in
de buurt.
Stichting CKC Drenthe
CKC Drenthe stelt de betrokkenheid van ouders en andere belangstellenden zeer op prijs.
Indien u donateur wilt worden van de stichting, kunt u een mail sturen aan
bestuur@ckcdrenthe.nl. Er geldt een minimale bijdrage € 10,00. Alle donateurs worden twee
keer per jaar via het CKC-bulletin geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen CKC Drenthe.
Schoolarts en GGD
De GGD jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de kinderen,
ouders en medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie
en vaccinaties.
Screening in groep 2 en 7
Alle kinderen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de
assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders
een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit
de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te
hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden
voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien,
dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij
vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid
en gezond gewicht.
Logopedie
Op de meeste scholen wordt een logopedische screening aangeboden in groep 2 door een
logopediste van GGD Drenthe. Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over
logopedie. Opmerking: Door de bezuinigingen van de gemeente AA en Hunze is bij het
verschijnen van deze gids is nog niet duidelijk hoe de screening geregeld gaat worden.
Schoolmaatschappelijk Werk
Zie de paragraaf over Attenta hieronder.
Attenta
Voorheen kon u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team. Nu is dat dus Attenta.
Medewerkers van Attenta hebben ook wekelijks zitting in MFC De Spil, ze zijn goed bereikbaar.
Wij hebben ook regelmatig contact met de medewerkers.
Contactgegevens:
T: (0592) 26 34 68
E: info@stichtingattenta.nl
W: www.stichtingattenta.nl
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Waarom zou ik als ouder/verzorger contact opnemen met Attenta?
Omdat het heel normaal is om vragen te hebben over opvoeden en opgroeien.
Grote of kleine vragen, alles kan. Attenta is er namelijk niet alleen voor problemen, we willen
juist problemen voorkomen door te signaleren en informatie en advies te geven.
Bij Attenta krijgt u informatie van deskundige medewerkers. Zij denken mee, geven praktische
tips en advies en kijken welke oplosssing het beste bij u past. Indien extra hulp en begeleiding
gewenst is, kan dat geregeld worden. Ook houden verschillende professionals regelmatig
spreekuur in Attenta.
De hulp van Attenta is gratis.
Het is ook mogelijk om binnen Attenta met ouders/verzorgers onderling te praten over leuke en
lastige kanten van opvoeden en met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Op hun website vindt u meer informatie. Ook kunt u hier uw vragen stellen over o.a.
gezondheid van uw kind, pesten, voeding of omgaan met geld. U krijgt antwoord van
professionals, zoals pedagogen, jeugdverpleegkundigen of maatschappelijk werkers.
Buurtnetwerk
Onze school participeert ook in het BuurtNetWerk (BNW) Gasselternijveen.
Het netwerk is een overlegplatform voor allerlei vertegenwoordigers van verschillende
disciplines, zoals de jeugdagent, de schoolmaatschappelijk werker, de IB-er enz.
Binnen het netwerk worden probleemsituaties of leerlingen met opvoedkundge- of
gedragsproblemen besproken. Het is mogelijk dat er ook over leerlingen van onze school in
deze uiteraard vertrouwelijke context gesproken wordt.
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Kindertelefoon
Op verzoek van Jeugdzorg Drenthe ten einde meer bekendheid te geven aan het AMK en de
Kindertefoon willen we daar ook in deze schoolgids melding van maken:
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
tel. 0900-1231230 (0,05 eurocent per minuut)
- de Kindertelefoon,
tel. 0800-0432 (gratis)
Sponsoring
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. Een belangrijke
voorwaarde voor sponsoring is dat het kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt. Zie voor
meer informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het kindcentrum ter inzage ligt.
Rookbeleid
Onze school is al jaren een zogenaamde rookvrije school, met een bijbehorend rookbeleidprotocol. Een belangrijke bepaling daarin is dat er tussen de kwartieren voor en na de
schooltijden niet op het schoolplein gerookt mag worden.

Praktische Bijlage Kindcentrumgids 2018-2019 Dalton Kindcentrum ’t Kompas, Gasselternijveen
11

