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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt
tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor
u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze
school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties,
studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en
waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie
en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de
school en de andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Openbare Basisschool 't Eenspan
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool 't Eenspan
Oosterstraat 58
7822HG Emmen
0591659840
http://www.obs-eenspan.nl
locatieleider@obs-eenspan.nl

Schoolbestuur
Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.501
http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Peter Zantingh

locatieleider@obs-eenspan.nl

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

222

2019-2020

Op de teldatum van 1 oktober 2020 zitten hoogstwaarschijnlijk 210 kinderen op school.
De prognose voor de komende jaren is dat het leerlingaantal de komende jaren stabiel
blijft. In het schooljaar 2020-2021 heeft OBS 't Eenspan 9 groepen.

1.2

Profiel van de school

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

Kernwoorden
goede resultaten

leren spelen en spelend leren

goede sfeer

moderne methoden

nieuw schoolgebouw

Missie en visie
Op OBS ‘t Eenspan dagen we leerlingen uit in een rijke leeromgeving. Veiligheid, structuur
en zorg voor het individu zorgen ervoor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen
ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt
waarbij kennisdeling, een onderzoekende houding, uitdagingen aangaan, samenwerken en
verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn.
Als team vinden we dat kinderen:
•
•
•
•
•
•
•

serieus moeten worden genomen;
zelf verantwoordelijkheid moet leren dragen;
moeten kunnen samenwerken;
onderwijs moeten krijgen dat variaties kent in de diverse leersituaties;
een positief kritische houding, ook t.o.v. zichzelf moeten ontwikkelen;
respect voor anderen moeten opbrengen;
zich in een veilige omgeving in alle opzichten optimaal dienen te kunnen
ontwikkelen.

Leren is een avontuur. Als school streven we ernaar om kinderen in veiligheid gemotiveerd
en geboeid bezig te laten zijn met hun leerproces. Een ononderbroken ontwikkeling van
kinderen is daarbij erg belangrijk. Hierdoor leren ze pas echt en ontwikkelen ze zich
optimaal. Kinderen kunnen dan niet wachten om weer naar school te gaan. Leren is een
avontuur, elke dag opnieuw! Je leven lang leren, dat willen we toch allemaal?

Prioriteiten
OBS ‘t Eenspan is continu in ontwikkeling om de leerlingen betekenisvol, uitdagend en
toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden. Voor de aankomende jaren hebben wij drie
ambities gesteld:
•
•
•

Het versterken van ons onderwijs in de basisvaardigheden, zoals taal en rekenen;
Het integreren van 21e-eeuwse vaardigheden in ons onderwijs;
Het vergroten van eigenaarschap binnen het team en bij de leerlingen.

Alles in het leven heeft te maken met taal en rekenen. Als deze basisvaardigheden niet
goed zijn ontwikkeld, dan beperkt dit onze leerlingen om al hun levensambities te bereiken.
Vandaar dat we op onze school ruim de tijd te nemen om de leerlingen deze vaardigheden
eigen te maken. Bovendien investeren we in onze eigen didactische vaardigheden. Dit
heeft ertoe geleid dat we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in het lesgeven volgens
Expliciete Directe Instructie (EDI). De komende jaren zal EDI een speerpunt binnen ons
onderwijs blijven. Aanvullend zullen we de komende jaren op zoek gaan naar nieuwe
methoden gericht op de basisvaardigheden, die aansluiten bij onze visie. Op deze manier
zorgen wij ervoor dat we kwalitatief goed en effectief onderwijs bieden op het gebied van
taal en rekenen.

Behalve basisvaardigheden vormt het onderwijs in 21e-eeuwse vaardigheden ook een
speerpunt bij ons op school. Het zijn algemene vaardigheden, zoals communiceren, kritisch
denken en informatievaardigheden, die aangepast en aangevuld zijn om tegemoet te
komen aan de behoeften in de 21e eeuw. Wij menen dat deze vaardigheden in combinatie
met de basisvaardigheden onze leerlingen een stevige basis bieden om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen gedurende hun hele leven. De komende jaren gaan wij ons onderwijs
anders inrichten, opdat de 21e -eeuwse vaardigheden steeds meer geïntegreerd met onze
zaakvakken - zoals geschiedenis, aardrijkskunde of cultuuronderwijs - en in projecten
aangeboden worden. Hiervoor zullen we gaandeweg vrijer met onze methoden omgaan.
Het betekent ook dat we er bij het kiezen van nieuwe methoden op gaan letten dat de 21e eeuwse vaardigheden hier eveneens geïntegreerd worden aangeboden.
Ten slotte is het onze ambitie om het eigenaarschap bij het team en de leerlingen te
vergroten. Voor het team betekent dit dat wij de komende jaren bijvoorbeeld gaan werken
in werkgroepen. De leerkrachten zullen werkgroepen vormen op basis van interesse of
expertise. Zij verdiepen zich vervolgens in een specifiek onderwerp door zich, onder meer,
in te lezen en te experimenteren binnen een kleine setting. De werkgroep presenteert en
bespreekt haar bevindingen op een regelmatige basis met het team. Mocht een experiment
geslaagd zijn, dan wordt de stap gezet naar een schoolbrede invoering van de verandering.
Op deze manier zijn wij, als team, eigenaar over de veranderingen die op school
plaatsvinden. De komende jaren willen wij ook het eigenaarschap van de leerlingen over
hun eigen leerproces vergroten. Wij gaan er vanuit dat leerlingen hierdoor meer betrokken
zullen zijn bij hun leerproces, maar ook bewuster zullen zijn van hun ontwikkeling. Dit
laatste draagt bij aan duurzaam leren. Stap voor stap zullen wij de leerlingen meer regie
geven over hun leerproces. Dit betekent tegelijkertijd dat de rol van de leerkracht daardoor
verschuift naar begeleider en ondersteuner. We werken aan een doorgaande lijn om
leerlingen zowel aan de voorwaardelijke eisen te laten werken, als aan het daadwerkelijke
sturen van het eigen leerproces. Eigenaarschap zal op deze manier een steeds belangrijkere
plek in ons onderwijs innemen.

Identiteit
OBS 't Eenspan is een openbare basisschool. Dat betekent dat we werken vanuit
kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin.
Op een openbare school is in principe ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Het openbaar
onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en
levensbeschouwelijke overtuiging. We besteden actief aandacht aan overeenkomsten en
verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Iedereen heeft
recht van spreken en iedereen doet ertoe! Op OBS 't Eenspan worden godsdienstlessen en
lessen humanistische vorming gegeven voor de kinderen in de bovenbouw.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op OBS 't Eenspan hebben we in het schooljaar 2020-2021 in totaal 9 groepen. De groepen
zijn als volgt verdeeld: groep 1, groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7A,
groep 7B en groep 8. De groepsgrootte varieert tussen de 20 en 31 kinderen.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd.

Verlof personeel
Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in
verband met ziekte, het volgen van scholing of vanwege verlof. Via de locatiedirecteur
wordt in overleg met de afdeling onderwijs van de gemeente Emmen vervanging geregeld.
Dit gebeurt met grote zorg, zodat de continuïteit zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De
invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op
voldoende uren onderwijs.
De jongste kleuters (groep 1) zijn behalve de woensdagmiddag ook vrij op maandag- en
vrijdagmiddag.
De groepen 3 en 4 zijn naast de woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij.
De groepen 5 t/m 8 gaan alle dagen naar school en zijn woensdagmiddag vrij.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 1

Leerjaar 2

21 u 45 min

23 u 45 min

totaal aantal uren naar
school
Vak
totaal aantal uren naar s

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 45 min

5 uur

5 uur

4 u 30 min

4 uur

3 u 30 min

4 u 30 min

5 u 30 min

5 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 15 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

4 uur

4 u 30 min

4 u 15 min

4 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 u 30 min

2 u 15 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

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

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

1 u 30 min

1 uur

45 min

30 min

30 min

Kanjertraining
Schrijven

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.4

Speellokaal
Gymlokaal
Voorschool
Tussenschoolse opvang

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra
aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool.
Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang.
Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool.
Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als
vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie
samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Voorschool 't Eenspan.
De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het
aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en
biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving.
Gedurende 10 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters
deelnemen in een groep van maximaal 14 peuters. Kinderen leren samen met hun
leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de
basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken
met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op
elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool
makkelijker.
De leerkracht van groep 1/2 en de leidsters van de voorschool hebben regelmatig overleg
met elkaar om hun aanbod op elkaar af te stemmen. Jaarlijks worden afspraken en ambities
vastgelegd in een samenwerkingsdocument. In dat document staat het volgende
beschreven:
•

•
•

inhoudelijke doorgaande lijnen (afstemming van aanbod, pedagogisch klimaat,
educatief handelen, ouderbeleid, interne begeleiding en zorg en evaluatie van de
opbrengsten)
de overgang van voorschool naar basisschool
kwaliteitszorg

Zie de bijlagen "Samenwerkingsdocument voor- en vroegschool 't Eenspan" en
"Pedagogisch beleidsplan voor- en vroegschool 't Eenspan." Deze documenten zijn te
vinden op de website van de school.
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Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter
beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen
met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege
bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een
gedragsprobleem of een leerstoornis.
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel.
Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het
ondersteuningsprofiel borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. De keuzes
die in het Schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend
onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en
welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren
verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunnen
maken. Zie bijlage "Schoolondersteuningsprofiel".

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

5

Rekenspecialist

-

Taal-leesspecialist

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op obs 't Eenspan wordt gebruikt gemaakt van de methode "Kanjertraining". De
Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor scholen
de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te
verbeteren (curatief).

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een
vragenlijst af via Scholen met Succes.
Twee keer per jaar wordt via de Sociale Veiligheid gemonitord. De gegevens uit deze
monitor worden gebruikt door de leerkracht om acties te ondernemen om verbeterpunten
op te pakken. Tevens wordt elke twee jaar de leerling peiling van Scholen met Succes
afgenomen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. ten Brinke.
De vertrouwenspersonen op onze school zijn mevr. ten Brinke en mevr. Ubels.

4
4.1

Ouders en school
Hoe ouders worden betrokken

“Uw kind, onze gezamenlijke zorg”
Het team van ’t Eenspan werkt samen in een sfeer van respect, openheid en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Hierdoor zullen kinderen zich op ’t Eenspan
veilig en geborgen voelen, wat weer een goede basis is voor een optimale ontwikkeling. De
betrokkenheid van de ouders bij de school is daarbij van wezenlijk belang. In een
gelijkwaardige relatie tussen ouders en de school worden beslissingen ten aanzien van het
kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende
eindverantwoordelijkheden van de ouders en school. Het kind staat hierbij steeds centraal.
Er is bij zowel de ouders als de school het besef van ongelijkheid als het gaat om
professionaliteit of ervaringsdeskundigheid.
Ouderbetrokkenheid
Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)
verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind(eren). Dat houdt in dat
ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school, bij de
leerkracht. Ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het maken van
huiswerk en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Ouders bezoeken de inloopavonden, de
spreekavonden en de informatieavonden en tonen respect voor de leerkracht en de school.
De school organiseert deze contactmomenten en toont op haar beurt respect voor de
ouders.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Alle ouders krijgen van ons een uitnodiging voor de App SchouderCom (School Ouder
Communicatie). SchouderCom.nl is een besloten online ouderportaal. Alle school-ouder
communicatie staat overzichtelijk bij elkaar. Daarnaast is het een krachtig instrument voor
de school om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en de ouderparticipatie zeer
gemakkelijk te kunnen regelen. Met de App kunnen ouders en school snel communiceren,
er kan vanuit school snel en effectief een oproep gedaan worden aan ouders, er staan links
in naar de website, de Nieuwsbrief en een Blog waarin we foto's plaatsen van diverse
activiteiten. Ook alle praktische informatie zoals bijvoorbeeld verschillende roosters zijn te
vinden op SchouderCom. Door SchouderCom blijven de ouders/verzorgers steeds goed op
de hoogte.
Daarnaast worden ouders geïnformeerd middels de Nieuwsbrief. Wanneer deze verschijnt,
staat vermeld in de kalender voor ouders.

Klachtenregeling
De klachtenregeling van Openbaar Onderwijs Emmen is van toepassing is te vinden op de
website van school.

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

Activiteitencommissie
Medezeggenschapsraad

De school kent een medezeggenschapsraad en een activiteiten commissie waarin ouders
en leerkrachten participeren.
De medezeggenschapsraad vergadert met name over het beleid van de school.
De activiteitencommissie (AC) is een groep ouders die regelmatig overleg met
afgevaardigden van het team heeft en samen met afgevaardigden van het team allerlei
activiteiten organiseert.
Ouders kunnen buiten de AC behulpzaam zijn bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiden bij excursies
Begeleiden bij voorstellingen
Begeleiden bij schoolreisjes
Sinterklaas
Kerstdiner
Paasactiviteiten
De Koningsspelen
Sportdag
De voetbal- en korfbaltoernooien
De schoolkrant

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze
bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben
ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheid groep 8

•

Koningsspelen

•

Pasen

•
•

Kerst
Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor de schoolreizen in groep 1 t/m 7 en het schoolkamp voor groep 8 worden de kosten
apart bij de ouders in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de bestemming en
de duur van de reis.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Via Openbaar Onderwijs Emmen is er voor school een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een kind ziek is, kan de ziekmelding 's morgens telefonisch door gegeven worden op
nummer 0591659840.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Als ouders verlof op wilt nemen buiten de reguliere schoolvakanties, moet men dit
voorleggen aan de locatiedirecteur van onze school. De locatiedirecteur of de
leerplichtambtenaar (afhankelijk van de school die wordt bezocht) is degene die
toestemming geeft voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Op school is
hiervoor een verlofformulier te verkrijgen. Deze is ook te downloaden vanaf SchouderCom.

4.5

Privacy

Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze
medewerkers wordt gerespecteerd.

Hoe wij op school omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen,
ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, welke afspraken wij maken om de privacy van alle
betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van Openbaar Onderwijs Emmen. Deze
reglementen en protocollen zijn met instemming van de GMR vastgesteld.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden
van leerlingen en voor de organisatie hiervan. In het privacyreglement kunt u lezen wat de
doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij
van de ouders (zoals bij het inschrijven van een leerling). Daarnaast registreren leraren
gegevens over leerlingen, zoals toets- en observatiegegevens. Soms worden bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling,
zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerling gegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in onze (digitale)
administratiesystemen. Wij gebruiken hiervoor ESIS.
Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de gegevens zijn beperkt tot
medewerkers van Openbaar Onderwijs Emmen die de gegevens strikt noodzakelijk nodig
hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Digitale leer- en lesmaterialen
Op onze school wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van diverse
digitale lesmaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om
bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren bij het inloggen. Openbaar Onderwijs
Emmen heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die
aangeleverd worden en deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. In
deze verwerkersovereenkomsten geeft de betreffende leverancier aan welke
persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden
beveiligd. Om de digitale leer –en lesmaterialen aan de leerlingen te kunnen aanbieden
maken de kinderen gebruik van mobile devices (IPads en Chromebooks).
Uitwisselen van gegevens met andere organisaties
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te
verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Foto’s en beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, wordt vooraf uw
toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven,
of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, wordt
er vanzelfsprekend zorgvuldig met de foto’s omgegaan. Voor vragen over het gebruik van
foto’s en video’s kunt u terecht bij de locatiedirecteur.
Rechten van betrokkenen
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te
laten verwijderen. Uitgebreide informatie over uw rechten en hoe u uw rechten als
betrokkene kunt uitoefenen kunt u vinden op de website van Openbaar Onderwijs Emmen.

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij analyseren onze opbrengsten en monitoren deze op grond van inspectienorm, Citonorm en schoolnorm. Het goed analyseren van onze tussenopbrengsten is een speerpunt
op 't Eenspan. We verbeteren onze kwaliteit op het gebied van analyseren, o.a. door
scholing. Afspraken over hoe wij Cito LVS-toetsen en methode gebonden toetsen
analyseren en over welke interventies wij daarna inzetten, staan beschreven in het
"Protocol toetsing en normering OBS 't Eenspan."
De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. KANVAS en
SCOL. Deze opbrengsten laten een positief beeld zien. Indien nodig wordt er op
groepsniveau of individueel actie ondernomen. Bovengenoemde instrumenten worden
gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies worden vastgelegd in een
verslag tijdens de groepsbesprekingen met de interne begeleider. Evaluatie vindt twee keer
per jaar plaats.
Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk en de methode gebonden toetsen
tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens de teamvergadering besproken.
Daarnaast hebben de leerkrachten een overleg met de intern begeleider aangaande de
opbrengsten en evaluatie m.b.t. de Drie-Dee-analyse en de groepsplannen.
We informeren ouders over de resultaten tijdens de contactavonden naar aanleiding van de
rapporten.
In het rapport hebben we een overzicht van sociale vaardigheden en een uitdraai van de
Cito LVS toetsen opgenomen. Naast de rapportgesprekken kunnen ouders uiteraard altijd
aan afspraak maken met de leerkracht. Als er zorgen zijn over een leerling, neemt de
leerkracht het initiatief tot een gesprek. Dan wordt er niet gewacht totdat het rapport mee
komt.

5.2

Eindtoets

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

In het schooljaar 2019-2020 is er geen CITO-eindtoets afgenomen i.vm. de Covid-19
epidemie.

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Aan het eind van schooljaar zijn er 44 leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet
onderwijs.
De verdeling naar de verschillende onderwijstypen is als volgt:
32 HAVO-VWO-Gymnasium
4 Theoretische leerweg
7 Basis-kader beroepsgerichte leerweg
1 PRO
0 door naar Kader Beroeps
Al jaren is deze uitstroom een trend.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b
2,9%
vmbo-k
5,9%
vmbo-k / vmbo-(g)t
2,9%
vmbo-(g)t
8,8%
vmbo-(g)t / havo
14,7%
havo
23,5%
havo / vwo
20,6%
vwo
20,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Welbevinden

Eerlijkheid

Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te ontwikkelen en te
kunnen leren. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Alle
kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van
ontwikkelen, ontdekken en leren. Daarnaast is een veilige omgeving erop gericht om
incidenten te voorkomen

Werkwijze Sociale opbrengsten
Sociale competenties
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties
op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn
vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale
competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het
verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
Om de sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid van onze leerlingen goed te
volgen, maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem KAVAS. Twee keer per jaar vullen
de leerkrachten per leerling een vragenlijst in. Vanaf groep 5 vullen de kinderen daarnaast
ook zelf de Leerling KANVAS en de leerling SCOL in. De uitkomsten van de lijsten worden
door de leerkrachten geanalyseerd en besproken met de IB-er en de collega's tijdens de
groepsbesprekingen. Dan wordt er een plan opgesteld aan eventuele aandachtspunten te
werken. Deze aandachtspunten worden ook met de ouders besproken.

De gouden weken
Op OBS 't Eenspan vinden we veiligheid en een goed welbevinden erg belangrijk. Daarom
starten we elk nieuw schooljaar met de gouden weken. Het groepsvormingsproces begint
na een vakantie steeds weer opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de (nieuwe)
leerkracht en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. Het contact
tussen ouders en school is een onderdeel van de Gouden Weken. Een goed begin van het
schooljaar begint namelijk niet alleen met een positieve sfeer in de groep maar ook met
betrokken ouders. We starten elk schooljaar met omgekeerde 10-minutengesprekken.
Hierbij vertellen de ouders aan de leerkrachten over hun kind.
Schoolregels
Op OBS 't Eenspan gelden een aantal algemene regels. Op deze “grondregels” kunnen we
altijd terugvallen in gesprekken met kinderen. Ze worden in de eerste schoolweek allemaal
doorgenomen met de kinderen.
Pestprotocol
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ondertekenen de kinderen ook ons
pestprotocol, nadat deze in de groep is besproken. Dit protocol hangt dan de rest van het
jaar in de klas. (zie "Pestprotocol". Dit protocol staat ook op de website)

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan
helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn.
Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
We meten de interne kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van Kwintookwaliteitskaarten. Deze kaarten bestaan uit vragenlijsten die zijn gebaseerd op de
inspectiesystematiek. De uitwerking is afgestemd op actuele onderwijskundige inzichten
en concrete en herkenbare voorbeelden uit de onderwijspraktijk. In een cyclus van 4 jaar
worden in totaal 14 Kwintoo-kaarten verwerkt. Elke kaart heeft een eigen thema. De
thema's die we evalueren en aanpassen/bijstellen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteitszorg
toetsing
leerstofaanbod
tijd
onderwijsleerproces
schoolklimaat
zorg en begeleiding
opbrengsten
contacten met ouders
taal
rekenen en wiskunde
management en organisatie
kwaliteit in VVE
interdisciplinair samenwerken binnen de school

De kaarten worden in teamverband voorbereid, besproken en geëvalueerd. Over de
verbeterpunten maken we afspraken en waar nodig passen we ons beleid aan. Dit
beschrijven wij dan in ons schooljaarplan. We informeren de MR over de uitkomsten en de
actiepunten van de Kwintoo kaarten.

6

Schooltijden en opvang

De school beschikt over tussenschoolse opvang en over buitenschoolse opvang.
De Buitenschoolse opvang vindt plaats in een lokaal en wordt georganiseerd door de
organisatie "Kinderopvang De Meerdijk". Kinderen kunnen hier worden opgevangen vooren na schooltijd.
De Tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers en
Kinderopvang "Huize Hopsasa". Zo bestaat er voor de kinderen de mogelijkheid om tussen
de middag een broodje te eten op school.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen
per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:25

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

15:15 - 18:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

15:15 - 18:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 18:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

15:15 - 18:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

15:15 - 18:00

Opvang
Schooltijd

De gehele week is er voor en na schooltijd BSO aanwezig. De BSO wordt georganiseerd
door Kinderopvang Meerdijk. (www.kdvmeerdijk.nl)

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 3

dinsdag en vrijdag

Gymnastiek

Groep 4

dinsdag en vrijdag

Gymnastiek

Groep 5

dinsdag en vrijdag

Gymnastiek

Groep 6

dinsdag en donderdag

Gymnastiek

Groep 7A

dinsdag en donderdag

Gymnastiek

Groep 7B

maandag en woensdag

Gymnastiek

Groep 8

maandag en woensdag

Vanaf groep 3 gymmen de kinderen twee keer per week. De gymlessen worden gegeven in
de gymzaal naast de school. De lessen worden gegeven aan de hand van de methode
"Basislessen bewegingsonderwijs". Het dragen van gymkleren is daarbij verplicht. Douchen
na afloop van de les wordt gestimuleerd. Bij mooi weer worden de lessen buiten gegeven.
De bovenbouwgroepen nemen ook deel aan het project "de natte gymles" in zwembad
Aquarena.
Bij kleuters is bewegen erg belangrijk. Elke dag is daar dan ook aandacht voor. Bij mooi
weer spelen de kinderen buiten. Bij minder mooi weer worden de lessen
bewegingsonderwijs in het speellokaal gegeven.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Meerdijk, in
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en
Kinderopvang "Huize Hopsasa", in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Meerdijk, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3 Vakantierooster
Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directie

dagelijks bereikbaar

8.30-17.00

Intern begeleider

maandag, woensdag en donderdag

8.30-17.00
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