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1. De school 
 

Openbare basisschool de Runde is gevestigd aan de Runde zz 84 in Emmer-Compascuum. 
“De Runde” ligt in een woonwijk van Emmer-Compascuum nabij de recreatievijver en op 
loopafstand van het centrum van Emmer-Compascuum. In de naaste omgeving waar nu 
onze school staat, stroomde vroeger het riviertje “de Runde”. De school is naar dit riviertje 
genoemd. De school is gehuisvest in één gebouw. De gymnastiekzaal staat op het 
schoolterrein naast de school. 
 
Adresgegevens: o.b.s. “De Runde” 
   Runde zz 84, 
   7881 HP  Emmer-Compascuum 
   tel. 0591-351446 
 
1.1 Richting 
We zijn een openbare school voor primair onderwijs wat inhoudt dat onze school toegankelijk 
is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar 
levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel, de openbare school is een 
ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en 
overtuigingen.  Op de Runde worden, bij voldoende deelname, godsdienstlessen en lessen 
humanistische vorming gegeven voor de kinderen in de bovenbouw.  
 
1.2 Schoolgrootte 
De Runde telt ± 120 leerlingen, verdeeld over 6 lokalen. Er zijn 11 leerkrachten aan de 
school verbonden: groepsleerkrachten inclusief een locatieleider, een intern begeleider en 
een onderwijs assistent. 
 

 1.3      Organisatie van het onderwijs 

Binnen Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) wordt er gewerkt met clusters van scholen. 
Deze scholen, in ons geval de 4 openbare scholen binnen het dorp Emmer-Compascuum, 
hebben elk een locatieleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Deze 
locatieleider is het aanspreekpunt voor ouders. De teamleden van de 4 scholen binnen ons 
cluster vormen samen één onderwijsteam en versterken elkaar. Het totale cluster staat onder 
leiding van een clusterdirecteur. Hij is gesprekspartner voor de locatieleiders en de MR-en 
en eindverantwoordelijke voor het onderwijsproces op onze scholen. 
Hieronder vindt u de namen van de locatieleiders en de clusterdirecteur. 
 
Clusterdirecteur   Jeroen Imbos 
Locatieleider Obs de Meent  Jaap ter Maat 
Locatieleider Obs de Bente  Mark Woltman 
Locatieleider Obs de Runde  Hendrik Alberts 
Locatieleider Obs de Dreef  Hetty Boezen 
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Bevoegd gezag 
De gemeenteraad van Emmen vormt het bevoegd gezag van de school.  
Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur.  
     

Postbus 30001 
7800 RA  Emmen 
0591 140591 

 
Inspectie 
Het inspectiekantoor van de Onderwijsinspectie is gevestigd te 
Zwolle.  
Het correspondentieadres van de inspectie is Hanzelaan 310, 
8017 JK Zwolle. 
 
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één 
‘loket’ binnen te laten komen. Dat loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom 
vanaf 1 juni 2004 geen telefonische vragen meer van onderwijsconsumenten. Eventuele 
vragenstellers worden vanaf die datum doorgeleid naar Postbus 51. 
 
Gegevens over de Onderwijsinspectie kunt u vinden op 
https://www.onderwijsinspectie.nl/ of u kunt tussen 10:00 en 15:00 uur 
gratis bellen met de informatie- en advieslijn voor ouders over 
onderwijs: 0800 5010 (gratis). 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrvazClJTcAhUJKVAKHUXPAdYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/nieuw-kader-toezicht-inspectie&psig=AOvVaw0ti-uEt2PcJu_zTlpww70B&ust=1531299281932203
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja8Pb9k5TcAhXPblAKHcZtAAUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.avs.nl/downloads/SiteCollectionDocuments/scan/scholenfusie.html&psig=AOvVaw0qz1SdZyHMiwp90Er_BXUc&ust=1531299058911234
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2. Waar de school voor staat 
 

2.1 Missie 
Als school streven we naar een optimaal aanbod in lesstof  om de kinderen van de Runde  
zo goed mogelijk te laten ontplooien. Dit doen we door inzet van kwalitatief hoogstaande 
leerkrachten.  
Ons onderwijs kenmerkt zich door relatie en competentie bij zowel leerkracht als kind. Wel 
willen we de eigenheid van het kind behouden door veel aandacht te hebben voor de 
persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar dat zowel de kinderen, ouders, 
leerkrachten en het team trots op de Runde kunnen zijn. Ons motto is dan ook: 
 

“de Runde geeft elk kind de kans om trots op zichzelf te zijn.” 
 

2.2 Visie 
We krijgen steeds meer te maken met grotere verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs en 
de onderwijsorganisatie worden hierdoor complexer. We willen tegemoetkomen aan de 
verschillen tussen leerlingen, maar om dit 'onderwijs op maat' mogelijk te maken, zijn 
aanpassingen in de organisatie gewenst. Onze schoolorganisatie wordt bij het tot stand 
komen van dit plan gekenmerkt door het leerstofjaarklassensysteem. Vanuit onze visie op 
personeel willen wij de competenties van de leerkrachten zo optimaal mogelijk benutten bij 
de organisatie van het onderwijs. Dat betekent dat binnen onze school de competenties van 
de diverse teamleden breed ingezet kunnen worden, zodat we de opbrengsten voor de 
kinderen zo optimaal mogelijk kunnen halen.  
Dat doen we met: 
• Duidelijke schoolregels.  
• Goede communicatie richting ouders en kinderen.  
• Voldoende effectieve (gedifferentieerde) instructie.  
• Voldoende geschikte materialen. 
• Zelfstandig werken staat centraal.  
• Effectieve wijze van groeperen.  
• Collegiale ondersteuning.  
• Aansluiting bij de belevingswereld van het kind.  
• Een goed leerstofaanbod.  
• Een vertrouwde en veilige leeromgeving.  
• Effectief en modern ingerichte lokalen en ruimtes.  
• Voldoende uitdaging.  
• Goede ICT voorzieningen. 
 
 
2.3 Het klimaat van de school 
Wij vinden dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om zich goed te 
ontwikkelen. Wij stellen daarom een vriendelijke en veilige omgeving met orde en regelmaat, 
waar respect is voor de ander, op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich goed 
ontwikkelen. Daarbij hanteren we een viertal gouden regels: 
 
• “We gaan met een ander om, zoals we zelf behandeld willen worden.” 
• “We helpen elkaar om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op de Runde.” 
• “We zijn zuinig op onze eigen en op andermans spullen.” 
• “We zorgen ervoor, dat de school en de omgeving netjes, overzichtelijk en  

  veilig is.” 
 
Deze regels hangen zichtbaar in de school en de klassen en worden regelmatig met de 
kinderen besproken. 
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3. De organisatie van de school 
 

3.1 De organisatie van de school 
Op de Runde hanteren wij als uitgangspunt het leerstofjaarklassensysteem. De organisatie 
binnen onze school is als volgt: Er wordt hoofdzakelijk groepsgericht onderwijs gegeven, 
maar wij willen, waar mogelijk ook tegemoet komen aan individuele behoeften van de 
kinderen. We vinden het waardevol dat kinderen van elkaar leren en vertellen hoe ze een 
taak hebben gemaakt. We vinden het belangrijk te weten hoe ze een probleem hebben 
opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes kunnen 
samenwerken. Niet alleen het resultaat, maar ook het leerproces telt. We werken met de 
zogenaamde BAS principes. BAS staat voor “bouwen aan een adaptieve school”. Wij 
proberen onderwijs op maat te geven. Veel regels en afspraken leggen we in documenten 
vast. Het gaat dan bijvoorbeeld over afspraken hoe er gewerkt wordt in de klassen en hoe de 
voorspelbaarheid naar kinderen vorm gegeven wordt. Belangrijk bij BAS is om onderwijs op 
maat te bieden aan de kinderen. Ook regels en structuur door de gehele school zijn 
belangrijk.  
Om goed aan de verschillende behoeften van kinderen tegemoet te kunnen komen, werken 
we met groepsplannen. In dit plan wordt per leerstofgebied gekeken welke kinderen met de 
basisstof mee kunnen doen, maar ook welke kinderen extra zorg of extra uitdaging nodig 
hebben. Deze manier van werken geven we de komende jaren steeds meer gestalte. 

 
3.2 De samenstelling van het team 
Het team van de Runde bestaat voor het schooljaar 2018-2019 uit 8 groepsleerkrachten 
verdeeld over 6 groepen (lokalen), een intern begeleider en een onderwijsassistent. Het 
team wordt aangestuurd door de locatieleider.  
Verderop in deze schoolgids vindt u de taakverdeling.  

 
3.3 De schooltijden 
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan in de eerste vier jaren minimaal 3520 uren naar school. 
Deze uren hoeven niet gelijk over de vier schooljaren verdeeld te zijn. De kinderen van groep 
5 t/m 8 gaan elk jaar minimaal 1000 uren naar school. 

 
Om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten, gaat er ‘s morgens en ’s middags twee 
keer een bel. De eerste bel gaat om vijf voor half negen; de kinderen gaan dan zelfstandig 
naar binnen, zodat de lessen om half negen kunnen beginnen. 
’s Middags gebeurt hetzelfde om vijf voor één en om één uur. Wij verwachten van ouders dat 
zij de lessen niet verstoren door tijdens schooluren contact te zoeken met leerkrachten en 
kinderen. Daar is voor en na schooltijd voldoende gelegenheid voor. Absentie dient bij 
voorkeur voor kwart over acht te worden doorgeven. 

 

Ochtend 8.30-12.00 uur 

Middag  13.00-15.00 uur 

Woensdag 8.30-12.15 uur 

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-2 vrij.  
Groep 3 gaat op vrijdagmiddag niet naar school.  

 
Een kwartier voor aanvang van de school is er pleinwacht aanwezig. Alle aanwezige 
leerkrachten lopen voor schooltijd in de ochtendpauze op het plein.   
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3.4 De peuterschool of voorschool 
De peuters vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar gaan op De Runde gaan drie keer per week naar 
“school”. De twee leidsters zijn een deel van het team van De Runde. 
Ze overleggen regelmatig met de kleuterleerkrachten van school over de aansluiting 
met de kleuters en de samenwerking. Vaak worden dezelfde thema’s behandeld. 
Op deze voorschool worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en 
maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten.  De 
voorschool voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar 
basisschool De Runde. 
De peuters gaan op onderstaande tijden naar school: 
 

maandagochtend 8.15-12.00 uur 

dinsdagmiddag  12.45-15.00 uur 

donderdagochtend 8.15-12.00 uur 

  
  

Wilt u meer informatie over Voorschool De Runde / Uk & Puk of wilt u uw kindje aanmelden 
voor Voorschool De Runde, neem dan contact op met Evi Potze of Bianca Neef 0591-
852810. 
  
 
3.5 Schoolvakanties 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6     De activiteiten voor kleuters 
Jonge kinderen (4 t/m 6 jaar) nemen een speciale plaats in binnen ons basisonderwijs. De 
leeractiviteiten van jonge kinderen zijn ontwikkelingsgericht. Hiernaast spelen ook het leren 
door kijken en luisteren een belangrijke rol. Om jonge kinderen de kans te geven zich in hun 
spel te ontwikkelen moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een 
plezierig en veilig schoolklimaat ervoor zorgen dat een kind zich prettig voelt in de klas en op 
school. Verder is het belangrijk dat een school recht kan doen aan de individuele verschillen 
tussen kinderen zonder daarbij het belang van de sociale ontwikkeling uit het oog te 
verliezen. Een grote diversiteit aan leer- en spelmaterialen is hiervoor noodzakelijk. Onze 
school beschikt daar dan ook over. Kinderen leren zo niet alleen keuzes te maken, maar ook 
initiatief te ontplooien. Daarnaast willen wij kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te 
dragen, zodat langzaam maar zeker wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van uw kind. 
Hierbij heeft de leerkracht een sturende en begeleidende rol. Kenmerkend in het spel van 
kinderen is, dat wanneer zij zich erg betrokken voelen, ze zich optimaal zullen ontwikkelen. 
Het onderwijsaanbod in groep 1 en 2 is zodanig opgebouwd dat uw kind via spel tot leren 
komt. In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan ontwikkelingsaspecten die van 
groot belang zijn voor het jonge kind. Zo besteden wij aandacht aan de zintuiglijke 

Herfstvakantie Za. 20 t/m zo. 28 oktober 

Kerstvakantie Za. 22 december t/m zo. 6 januari 
2019 

Voorjaarsvakantie Za.16 februari t/m zo. 24 februari 

Goede 
vrijdag/Pasen/meivakantie 

Goede vrijdag 19 april t/m zo. 5 mei 
   

Hemelvaartsdag en de 
vrijdag erna 

30 mei en 31 mei 

Pinkstermaandag 10 juni 

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

De overige vrije dagen staan vermeld op de kalender die aan 
het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld. 



8 
Schoolgids 2018-2019  obs de Runde 

ontwikkeling, de taalontwikkeling, het ruimtelijk inzicht, voorbereidend rekenen en lezen en 
de motorische ontwikkeling van ieder kind. De lokaalindeling van groep 1 en 2 kenmerkt zich 
door een aantal vaste hoeken (de poppenhoek, bouw-, een taal/leeshoek en computerhoek). 
Ontwikkelingsmaterialen hebben eveneens een belangrijke vaste plaats in de klas. Deze 
materialen zijn veelal een voorbereiding op het leren lezen, schrijven en rekenen. Om de 
kinderen een zo’n optimaal mogelijk aanbod te geven maken we gebruik van de methode 
“Schatkist”. De thema’s in deze methode sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.  
 
 
3.7 Basisvaardigheden 
In groep 3 wordt met lezen, schrijven en rekenen begonnen. Voor wat 
betreft het aanvankelijk lees- en taalonderwijs neemt de methode Veilig 
Leren Lezen een belangrijke plaats in. In de middenbouw ontwikkelen 
de kinderen het lezen verder met Estafette (voortgezet technisch lezen). 
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode van begrijpend lezen “GRIP” 
en de taalmethode “Taalactief”. Nog steeds leren we kinderen foutloos 
schrijven, maar we besteden ook aandacht aan leren praten, luisteren 
naar wat anderen zeggen en aan het op de juiste wijze antwoorden. We 
leren kinderen hun eigen mening onder woorden te brengen. Er is ook 
aandacht voor het maken van verslagen, werkstukken en spreekbeurten 
Begrijpend en studerend lezen nemen een grote plaats binnen ons onderwijs in. We hebben 
in ons lesrooster extra tijd voor taal en lezen ingeruimd.  
In alle leerstofgebieden besteden we nadrukkelijk aandacht aan de uitbreiding van de 
woordenschat.  

 
Het rekenonderwijs bestaat uit sommen maken: tafels leren, optelsommen, 
aftrekkingen, vermenigvuldigen, staartdelingen en breuken. Daarvoor 
worden oplossingsstrategieën aangeleerd. Kinderen leren ook rekenen 
door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven 
tegenkomen. Kinderen leren verder tabellen en grafieken op te stellen van 
de gegevens die ze hebben verzameld. Vanaf groep 1 t/m 8 gebruiken we 
de methode “Wereld in Getallen”.    
 
 
 
 
In het onderstaande schema kunt u zien welke lesmethodes we gebruiken voor de 
verschillende vakken.  
 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH78ry_5TcAhXDKlAKHRFLAwIQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/Rekentuin/status/935486882431062016&psig=AOvVaw1dsz9kgJty-SIqdXokTIvT&ust=1531328055629951
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8lrW__5TcAhUBLlAKHYTjBggQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/284500901443815520/&psig=AOvVaw0EWn7seDwnmAEDW036POLc&ust=1531327951617479


9 
Schoolgids 2018-2019  obs de Runde 

 

 
Engels bieden we aan vanaf groep 1. In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen in verband 
met de prioriteit op het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen iets minder Engels. Vanaf 
groep 5 krijgen de kinderen minimaal drie kwartier Engels per week. 
 
Geestelijke stromingen 
Tijdens de lessen aardrijkskunde en geschiedenis maken de leerlingen uit de bovenbouw 
kennis met andere culturen en godsdiensten. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen het vak 
Humanistisch vormingsonderwijs dat gegeven wordt door een HVO leerkracht die elke 
maandagmiddag op school komt om dit vak te verzorgen.  
  
Verkeer 
Vanaf het moment dat de kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te 
maken met verkeer. Op school wordt hierop ingespeeld. Naast het 
leren van de verkeersregels, wordt vooral de nadruk gelegd op het 
toepassen van de regels en het gedrag in het verkeer. Het 
verkeersonderwijs bij ons op school wordt gegeven aan de hand van 
de methode “Wijzer door het verkeer”. In het schooljaar 2009-2010 heeft de school het 
Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) behaald. Dit label geeft aan dat er op school goede 
aandacht voor verkeer is. Per jaar krijgen de kinderen dan ook extra activiteiten aangeboden 
zoals: theatervoorstellingen, dode hoek project etc. De bovenbouw oefent o.a. in de praktijk 
door zoveel mogelijk de excursies op de fiets te bezoeken. In groep 7 of 8 moeten de 
kinderen een schriftelijk en praktisch verkeersexamen afleggen. 
 
 
 
 

Vak-/ vormingsgebied Methode Aanbod groepen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Jonge kind          

- Beginnende geletterdheid Schatkist / 
Fonemisch 
bewustzijn 

X X       

- Beginnende gecijferdheid Schatkist / 
Met sprongen 
vooruit 

X X       

Nederlands taal          

- Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen   X      

- Technisch lezen Estafette    X X X X X 

- Begrijpend lezen Grip op lezen    X X X X X 

- Taalmethode (taal, 
woordenschat en spelling) 

Taal actief     X X X X X 

- Schrijven Pennenstreken X X X X X X X X 

Rekenen/Wiskunde Wereld in getallen X X X X X X X X 

Engels Take it easy x x x x x x X X 

Wereldorientatie          

- Aardrijkskunde De Blauwe 
Planeet 

  X X X X X X 

- Geschiedenis Speurtocht   X X X X X X 

- Natuuronderwijs/ techniek Natuniek   X X X X X X 

- Verkeer Wijzer door het 
verkeer 

  X X X X X X 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8MufgJXcAhUDElAKHazVAgwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bsjanbaptist.nl/verkeersborden/&psig=AOvVaw1QSnyO82ZiRvLg_TqNlus2&ust=1531328195925190
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3.8    Creatieve vorming 
 
Muziek 
De leerkrachten geven hun lessen muzikale vorming zelf. Ze 
gebruiken daarvoor onder andere  digitale lessen.  
 

 
Handvaardigheid en tekenen 
Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met verschillende technieken en opdrachten. 
Voor tekenen hanteren we een tekenschrift voor de hele school.  

 
Lichamelijke opvoeding 
Ook hier houden we de doorgaande lijn in de gaten. In alle groepen hanteren we het 
vakwerkplan bewegingsonderwijs van Van Gelder, Stroes en Goedhart. De kinderen uit 
groep 1 en 2 hebben geen speciale gymkleren nodig. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 
8 geldt dat zij gepaste gymkleding moeten dragen. De kinderen mogen (schone) 
zaalschoenen dragen. Na de gymles is het gebruikelijk dat de kinderen zich douchen. 
Gebruik van slippers en badmuts is toegestaan. Wilt u vooral de namen van de kinderen in 
de eventuele gymschoenen en in de gymkleding zetten? De gymtijden staan ook vermeld op 
de website.  

  

Gymrooster  

Dinsdag  Donderdag  

Groep 8 8.30-9.15 Groep 8 8.30-9.00 

Groep 6 9.15-10.00 Groep 6 9.15-10.00 

Groep 3 10.30-11.15 Groep 4-5a 10.30-11.15 

Groep 4-5a 11.15-12.00 Groep 5b-7 11.15-12.00 

Groep 5b-7 13.00-13.45 Groep 3 13.00-13.45/14.00 

   Groep  13.45-14.30 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
We volgen de kinderen met behulp van het systeem “SCOL”. De vragenlijsten behorende bij 
SCOL worden twee keer per jaar afgenomen en met de ouders besproken tijdens een 10-
minutengesprek.  
De methode “kinderen en hun sociale talenten” hoort bij dit volgsysteem. 
 
3.9    Overige activiteiten 
 
Sport 
Elk jaar organiseren we de koningsspelen voor de kinderen van groep 1 t/m 8. 
Ieder jaar doen de kinderen vanaf groep 5 mee aan een schoolatletiekdag in Emmen. 
In de zomerperiode bezoeken we soms met een groep het zwembad. Verder nemen we deel 
aan handbal-, voetbal- en volleybaltoernooien georganiseerd door de plaatselijke 
verenigingen. 
 
Feesten 
Rond of op 5 december verwelkomen we Sinterklaas op school. De kinderen hebben die dag 
geen lessen. Vlak voor de kerstvakantie houden we op school het kerstdiner. Alle kinderen 
mogen ’s avonds eten op school. De gerechten worden bereid door de ouders. 
Ook organiseren we een voorjaarsmarkt in de periode voor de voorjaarsvakantie.  
Vlak voor Pasen zijn er spelactiviteiten. Het is een gezellig gebeuren waarbij veel ouders 
betrokken zijn. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlv9TBh5TcAhXNIlAKHSD1Ad4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.burijn-saks.nl/over-de-school/schoollied&psig=AOvVaw3JRl11GD_ENV-gGCLIzTv-&ust=1531295708715482


11 
Schoolgids 2018-2019  obs de Runde 

De leerkrachten vieren ieder schooljaar op een (woensdag) ochtend hun verjaardag met de 
kinderen.    
 
Museumbezoek en excursies 
Alle kinderen komen in hun schoolloopbaan in aanraking met het theater en musea.   
Soms vinden de culturele activiteiten plaats op school. In de bovenbouw richten de excursies 
zich voornamelijk op beroeps- en schooloriëntatie. 
Eén leerkracht is cultuur coördinator. 
 
Schoolreizen 
 
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan één dag per jaar op schoolreis. 
Groep 7/8 heeft eens in de twee jaar een driedaagse schoolreis. 
 

Brede School Emmer Compascuum 
In het kader van de Brede School Emmen worden er activiteiten buiten 
schooltijd aangeboden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Via een 
activiteitenladder kunnen de kinderen zich opgeven voor de activiteiten. Deze ladder 
verschijnt twee keer per jaar.  

 
 
3.10 Leermiddelen 
In principe is het onderwijs kosteloos. Tot de leermiddelen behoren schriften, 
boeken, en schrijfgerei. Elk kind krijgt op school een goede vulpen. Het is de 
bedoeling dat deze pen de gehele basisschooltijd meegaat. Bij verlies of 
vernieling moet men op school een nieuwe vulpen kopen. De kosten zijn € 8,00. Als een kind 
met opzet een liniaal breekt,                  kost dat  €1,00  
Om het schrijfgerei op te bergen krijgen alle kinderen van school een etui. Ook deze etui 
moet een schoolleven lang mee. Het is niet de bedoeling dat kinderen schrijfgerei en 
dergelijke (o.a. viltstiften) van huis meenemen.  
 
3.11    Verkeersveiligheid  
Het is in ons aller belang dat de kinderen veilig naar school gaan. Daarom adviseren we u 
om jongere kinderen naar school te brengen.   
Mochten de kinderen onder schooltijd naar huis gaan i.v.m. artsenbezoek of ziekte, dan 
moeten ze worden opgehaald. Onder schooltijd blijft de school verantwoordelijk en daarom 
moeten de kinderen worden opgehaald en mogen ze niet zelfstandig naar huis.  
Het wordt steeds drukker bij school en dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Om dit te 
voorkomen, hebben we een aantal regels: 

 Parkeer de auto niet voor de hoofdingang van de school. 

 Er mag niet gestopt/geparkeerd worden voor de school aan de zijde van het 
schoolplein/ingang plein (STOPVERBOD!). 

 Niet parkeren op de stoep, op het voetpad en in de berm.  

 Niet parkeren in de bocht van de straat (Runde – Berkenlaan), niet fietsen over de 
stoep.  

 Stop niet voor of nabij de schoolingang of bij een 
oversteekplaats; dat is onoverzichtelijk voor de kinderen. 

 De politie controleert regelmatig! 
 
De verkeersouders zullen samen met de school toe zien dat de 
verkeersveiligheid rondom school gewaarborgd blijft.   
De Runde beschikt over het Drents Verkeersveiligheidslabel. Dit biedt de 
school meer mogelijkheden om het verkeeronderwijs extra impulsen te 
geven. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilgsu_gJXcAhXMZFAKHX9KAuwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.depaladijn.nu/index.php?option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Darchive%26task%3Dview%26mailid%3D134%26key%3DjK7ia3a4%26subid%3D-%26tmpl%3Dcomponent&psig=AOvVaw1oAtQViP1BNaQwGnLVZIPq&ust=1531328249201052
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4 De zorg voor de kinderen 
 
4.1       De opvang van nieuwe leerlingen in de school 
Wanneer ouders hun kind willen aanmelden op school, volgt een intake gesprek tussen de 
locatieleider en de ouders. In het intakegesprek geeft de locatieleider informatie over de 
school en hebben de ouders gelegenheid om vragen te stellen. De locatieleider zal o.a. naar 
de opleiding van de ouders vragen. Dit in verband met de gewichtenregeling. Hij kan vragen 
om diploma’s van de gevolgde opleiding te overleggen. De school heeft eveneens het 
burgerservicenummer van het kind nodig. Dit eerste bezoek aan school wordt afgesloten met 
een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige 
leerkracht(en) van de leerling(en). De ouders krijgen informatie mee naar huis waaronder de 
schoolgids en een informatiekalender. De leerlingen worden ingeschreven d.m.v. een 
inschrijfformulier. Zodra een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Vanaf vijf weken 
voordat het vier is, mag het alvast enkele dagdelen op bezoek komen. In overleg met de 
ouders wordt een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken.   
Van leerlingen die al op een andere basisschool hebben gezeten, ontvangen wij van de 
“oude” school een uitschrijfformulier, een onderwijskundig rapport en eventuele Cito-
toetsgegevens. Zo nodig wordt met de toeleverende school contact opgenomen voor meer 
informatie.    
 
4.2     Het volgen van de ontwikkeling 
In het kader van ons zorgverbredingsbeleid hanteren wij op school een leerlingvolgsysteem 
als concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem bestaat uit een 
samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. Het stelt de leerkracht in staat 
om systematisch en van alle leerlingen op school de leervorderingen over langere periodes 
en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden. We maken 
daarbij onderscheid tussen verschillen op individueel niveau, op groepsniveau en op 
schoolniveau. In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem drie stappen: signaleren, 
analyseren en handelen.  
 
 
De volgende toetsen van CITO zijn in ons leerlingvolgsysteem opgenomen: 

 Taal voor kleuters 

 Rekenen voor kleuters 

 Spelling  

 Rekenen en Wiskunde  

 Begrijpend lezen 

 AVI/DMT 

 Eindtoets groep 8 
 
 
Tevens maken we bij elke methode gebruik van de toetsen die horen bij de methode. Naast 
dit leerlingvolgsysteem hanteren we ook een volgsysteem dat de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen volgt (SCOL). 
 
4.3      Welbevinden en leervorderingen 
In de tweede schoolweek worden de ouders uitgenodigd door de leerkrachten voor een 
“omgekeerd 10-minutengesprek”. Tijdens dit gesprek, wat tevens 
een kennismaking is met de nieuwe leerkracht, hebben de ouders 
de gelegenheid om extra informatie te geven over hun kind.  
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle ouders  van de 
leerkracht schriftelijk informatie over het reilen en zeilen van de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwl9n7gJXcAhXHb1AKHSO-AQgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.skowf.nl/site/stbernadette/&psig=AOvVaw0BqFlTV6tFM1Gz6XLKd5Ec&ust=1531328320976579
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nieuwe groep.  Ouders worden dan geïnformeerd over school- en groepsregels, afspraken, 
de methoden en materialen die in de groepen gebruikt worden en allerlei organisatorische 
zaken aangaande het lopende schooljaar. 
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 krijgen twee maal per jaar (februari-maart en tegen de 
zomervakantie) een rapport mee naar huis. Bij de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaat het 
om een cijfer rapport. De kleuters krijgen een woordrapport mee.  
Meestal starten we in de tweede week van het schooljaar met omgekeerde 10-
minutengesprekken.  Niet de leerkracht, maar de ouders zijn dan aan het vertellen over hun 
kind. 
In november krijgen de ouders op de 10-minutengesprekken een tussenevaluatie te horen 
van de resultaten.    
Er zijn ook 10-minutengesprekken in maart en tegen het einde van het schooljaar.  
Tijdens deze zgn. ‘tien-minutengesprekken’ worden de vorderingen van de kinderen 
besproken en de rapportbeoordelingen toegelicht.  
De ouders van groep 8 overleggen al vanaf de herfstvakantie tot december met de 
groepsleerkracht over de keuze van het voortgezet onderwijs. 
In maart houdt de groepsleerkracht van groep 8 adviesgesprekken. 
Uiteindelijk moet voor april de keuze bekend gemaakt worden richting de school van het VO. 
 
Als het nodig is, zoeken ouders en leerkrachten vaker contact met elkaar. Dat kan zowel van 
de leerkracht als van de ouders uitgaan. Deze contacten vinden op school of thuis in het 
gezin plaats. 
 
4.3.1 Doubleren-versnellen 
Soms is het voor de ontwikkeling van een kind beter om een schooljaar over te doen. Vaak 
heeft zo’n kind een achterstand in verschillende  leerstofgebieden. Ook kan het zijn dat een 
kind sociaal emotioneel nog niet toe is aan een volgend leerjaar. Ook gebeurt het wel dat 
een kind niet alle leerstof hoeft te herhalen. Dan rekent het bv. op het niveau van een 
leerjaar hoger, maar haakt het met lezen aan bij de nieuwe groep. 
Doubleren gebeurt vooral met kinderen in de onderbouw (groep 3-4).  
Een groep overslaan vanaf groep 3 kan ook, maar is niet gebruikelijk. We geven de kinderen 
liever binnen de jaargroep extra uitdaging/verrijking. 
Versnellen is een term die we gebruiken in de kleutergroepen. Kinderen die vanaf 1 oktober 
instromen in de instroomgroep (niet in groep 1) , kunnen na de zomervakantie doorstromen 
naar groep 2. Dit noemen we versnellen. Deze kinderen moeten dan wel laten zien dat ze 
sociaal emotioneel voldoende “body” hebben en ze moeten qua leren in ons 
leerlingvolgsysteem een bovengemiddelde ontwikkeling laten zien. 
De school hanteert voor het versnellen en doubleren “het overgangsprotocol “. 
  
 
4.4       De speciale zorg voor kinderen met een specifieke behoefte 

 
4.4.1 Omgaan met verschillen 
Niet iedereen is gelijk, maar elk kind heeft zorg nodig. Het ene kind heeft wel meer zorg 
nodig dan het andere kind. Ook verschillen kinderen in aanleg en ontwikkeling. Het beste is 
dat ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Kinderen dienen zo deskundig 
mogelijk te worden ondersteund. Daarom werken we met groepsplannen. Deze groepen zijn 
gebaseerd op de hoeveelheid instructie die het kind nodig heeft. In totaal kun je vier groepen 
onderscheiden. De eerste groep krijgt het reguliere aanbod en verrijking. De tweede groep 
volgt het reguliere programma. De derde groep volgt het reguliere programma en krijgt 
daarbij verlengde instructie en begeleide inoefening. De laatste groep is de groep kinderen 
die niet het reguliere programma volgen, maar een eigen leerlijn hebben. Dit schooljaar 
hebben we voor alle vakken een groepsplan gerealiseerd.  
Indien uw kind problemen heeft in het onderwijsleerproces, zal in eerste instantie de 
leerkracht het kind extra aandacht geven. Als de problemen niet of onvoldoende afnemen, 
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kan de leerkracht het probleem bespreken met de intern begeleider binnen de school. 
Regelmatig worden er groepsbesprekingen op school gehouden. Het doel van die 
besprekingen is, om oplossingen te zoeken voor problemen die kinderen op school hebben.   

 
4.4.2 De intern begeleider 
Op de Runde is Margreth Hartmann de intern begeleider. Zij is gespecialiseerd in het 
begeleiden van de leerkrachten die problemen ondervinden bij leerlingen met betrekking tot 
het leren. Dat kunnen ook problemen zijn op het sociaal emotionele gebied. Deze zaken 
doen zich vooral voor als een kind minder presteert dan gewenst is. Het kan ook gebeuren 
dat een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft op zijn klasgenootjes. 
In beide gevallen zijn aangepaste leerstof en speciale begeleiding nodig. Zij begeleidt de 
leerkrachten hierbij en zoekt indien nodig contact met externe instanties.    
Bovendien bewaakt deze leerkracht de kwaliteit van de leerprestaties onder meer door 
middel van een leerlingvolgsysteem. Deze bestaat uit landelijk genormeerde toetsen (voor 
een groot deel zijn dit de toetsen van het CITO).   
 
De inhoudelijke taken van de intern begeleider:  

 Het opstellen en beheren van de toetskalender. 

 Het houden van zorgconsultaties met de groepsleerkrachten.  

 Begeleiden van de groepsleerkrachten bij het afnemen en aansluitend het analyseren 
van toetsen en observaties. 

 Adviseren bij het opstellen van groepsplannen en handelingsplannen.  

 Adviseren bij aanvragen van eventuele externe deskundigheid. 

 Ouders en kinderen informeren en begeleiden bij externe onderzoeken. 
 
4.4.3   De zorg voor het kind 
Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden de gegevens opgenomen over 
het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, 
handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De intern begeleider 
beheert de mappen en bewaakt de privacy. Periodiek bespreken de groepsleerkrachten per 
groep met de intern begeleider de resultaten. Het beheer ervan valt onder de verantwoordelijkheid 
van de intern begeleider. Er wordt vooral aandacht geschonken aan kinderen met zwakke of zeer 
goede resultaten. De kinderen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding 
hiervan en de SCOL krijgen de ouders een uitnodiging van de leerkracht om samen van 
gedachten te wisselen over de resultaten van hun kind. Als een kind drie maanden in groep 1 
onderwijs heeft genoten, worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd. Verder is er natuurlijk 
altijd gelegenheid voor extra gesprekken als u of wij dat wenselijk vinden. 
 
 
4.4.4    Passend Onderwijs  
Vanaf 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. 
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Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger - Odoorn zijn 
verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 2205-PO Emmen & Borger-Odoorn. 
Alle scholen binnen het SWV 2205-PO Emmen & Borger-Odoorn 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 ondersteuning hebben scholen beschreven in hun 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de 
school van uw keuze. 
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. 
 
Tussentijdse instroombeleid 
Tussentijdse instroom is natuurlijk ook mogelijk, bijvoorbeeld in geval van verhuizing. 
Wanneer dit aan de orde is geldt de volgende procedure voor onze scholen: 
 
De directie voert een gesprek met de ouders/verzorgers en stelt zich op de hoogte van de 
reden van aanmelding. Vervolgens wordt er informatie opgevraagd bij de school van 
herkomst. Als de directie inschat dat de leerling extra onderwijsondersteuning nodig heeft, 
wordt ook de contactpersoon van de Consultatiegroep Passend Onderwijs geraadpleegd. 
Men kan tot de conclusie komen dat het hier reeds boven genoemde stroommodel en 
procedure gevolgd moeten worden, voor definitief tot plaatsing  
 
Het Zorgteam 
Ons  schoolteam heeft regelmatig contact met de contactpersoon van het zorgteam van 
samenwerkingsverband 2205-PO Emmen & Borger-Odoorn. 
De contactpersoon zoekt samen met de leerkracht en de interne begeleider naar de beste 
hulp die aan de leerling kan worden geboden. Soms is een klein onderzoek noodzakelijk. Dit 
kan bestaan uit het afnemen van een toets of het doen van observaties in de groep.  
Uiteraard worden ouders geïnformeerd indien uw kind extra hulp nodig heeft en worden de 
problemen met u besproken. 
Contactgegevens samenwerkingsverband 2205-PO Emmen & Borger-Odoorn:  
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met; Mevrouw Janet Ramaker, 
procesondersteuner passend onderwijs, e-mail: info@swv2205.nl of met De heer Roel 
Weener, coördinator passend onderwijs, e-mail: info@swv2205.nl, telefoon: 06 120 608 63 
Postadres Samenwerkingsverband 2205-PO: SBO Toermalijn, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM, 
EMMEN. 
 
Aanvullende hulp 
Het kan voorkomen dat, ondanks alle hulp en inzet, toch niet de gewenste vooruitgang wordt 
behaald. In dit geval kan het nuttig zijn om aanvullende stappen te ondernemen. 
De school kan dan een beroep doen op het Zorgplatform Samenwerkingsverband 2205. Het 
Zorgplatform heeft als voornaamste taak specialistische hulp te bieden als school en ouders 
daarom vragen. De contactpersoon kan de leerling aanmelden bij het Zorgplatform. 
 
Het zorgplatform wordt gevormd door: 
 

- de leden van het bovenschools zorgteam 
- schoolarts (GGD) 

mailto:info@swv2205.nl
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- maatschappelijk werkster 
- enkele orthopedagogen 
- de orthopedagoog en de ambulante begeleider van de Catamaran. 

 
  

Speciaal (basis)onderwijs 
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs(*) moet de school, samen met u als 
ouders/ verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring 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. 
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 2205-PO Emmen & Borger-Odoorn heeft een eigen website: 
http://www.swv2205.nl 
Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het 
ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. 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. 
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op 
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over 
de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. 
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 
 
 
 
 
Aanmeldingsprocedure 
De school kan aan ouders het voorstel voorleggen om het kind aan te melden bij het 
Zorgplatform, maar de ouder kan ook zelf deze mogelijkheid voorleggen. Voor aanmelding is 
het nodig dat de ouder hiervoor toestemming geeft; voor aanmelding en nader onderzoek. 
Wanneer in gezamenlijk overleg wordt besloten dat een kind wordt aangemeld, moet een 
aantal formulieren worden ingevuld.  
De ouder ontvangt de ouderbrochure waarin informatie staat over de aanmelding en het 
vervolg. In de hele procedure spelen ouders een belangrijke rol. 
Wanneer besloten wordt tot een onderzoek (psychologisch en/of didactisch), wordt dit 
uitgevoerd door een orthopedagoog. Het onderzoek vindt op school plaats. Na het 
onderzoek worden de ouders uitgenodigd en worden door de onderzoeker voorstellen 
gedaan tot oplossing van de problematiek.  
Het zoeken naar oplossingen gebeurt altijd in nauw overleg tussen ouders, school en 
onderzoeker. 
 

 
 
 
 

http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
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De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) 
Als een kind in aanmerking komt voor een speciale school voor basisonderwijs dan vindt 
eerst aanmelding plaats bij de PCL van ons samenwerkingsverband 22.05. De PCL heeft de 
wettelijke taak om te beoordelen of een kind wel of niet toelaatbaar voor een speciale school 
voor basisonderwijs is. De school begeleidt de ouders en het kind in het traject 
(aanmeldingsprocedure etc.) naar de speciale school voor basisonderwijs (S.B.O.). 
 

Aanname van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Wat op onze school bij opvang van leerlingen met specifieke behoeften mogelijk is, is 
afhankelijk van vele factoren. Het gaat om kinderen waarbij op voorhand vaststaat of is te 
verwachten dat er voor een adequate begeleiding specifieke aanpassingen nodig zijn. 
We gebruiken hierbij het: “stroommodel besluitvorming plaatsing van een leerling met 
specifieke behoeften binnen het basisonderwijs”. 
De procedure is uiteengezet in de volgende fases: 
 

 Aanmelding 

 Informatie verzamelen 

 Informatie bestuderen 

 Inventarisatie 

 Overwegingen 

 Besluitvorming 

 Advies 

De school maakt uiteindelijk een eigen afweging over de toelating, op basis van het 
schoolbeleid en  de gegevens van het onderzochte kind. 
 
4.4.5     Schoolmaatschappelijk werk op onze school 
Op onze school kunnen we gebruik maken van Schoolmaatschappelijk Werk van Sedna. Het 
initiatief om een schoolmaatschappelijk werker in te schakelen kan komen vanuit de 
leerkracht van uw kind, vanuit u als ouder of vanuit uw kind zelf. Voor deelname aan het 
schoolmaatschappelijk werk is toestemming van ouders nodig. 
Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten een beroep te doen op het 
schoolmaatschappelijk werk, bijvoorbeeld; pesten, rouwverwerking etc. 
In al deze gevallen kan het handig zijn één of meerdere gesprekken met de SMW-er te 
hebben. Dit zorgt vaak voor meer duidelijkheid en enige opluchting. Indien blijkt dat er 
behoefte is aan langere ondersteuning, dan zal dit in overleg besproken worden. 
 
Onze School Maatschappelijk Werkster is op bepaalde dagen persoonlijk bij ons op school 
aanwezig. Ouders kunnen dan meteen haar in gesprek gaan. Soms wordt een afspraak 
gemaakt. 
 
4.4.6   Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een 
kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en 
ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over 
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind 
bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.  
Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en 
logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben 
wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met 
de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het  
gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het 
gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 
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 het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind 

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  In dit 
ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over 
de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 
jaar.   
 
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist 
voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. 
De screening bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

 opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de 

leerkracht 

 indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind 

worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch 
onderzoek. 
Vragen aan de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee 
rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons 
bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of 
jeugdverpleegkundige.   
Contact met de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt 
ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246 
 
 

4.4.7  De Gezonde School 

De Runde heeft twee themacertificaten (vignetten) behaald die de 

organisatie “De Gezonde School” uit geeft. Die twee zijn: 

Bewegen en sport 

De gymlessen op school worden gegeven door bevoegde 

groepsleerkrachten.  

De kinderen krijgen meer dan voldoende uren gym. 

De school neemt deel aan allerlei sporttoernooien (handbal, trefbal, 

volleybal, voetbal) en schaatsen en atletiek.  

Het schoolplein van de Runde is in 2016 vernieuwd. Voor iedere leeftijdsgroep zijn er 

speeltoestellen. 

Na schooltijd kunnen de kinderen deelnemen aan sportieve activiteiten, georganiseerd door 

“de brede school”. Via de activiteitenladder kunnen kinderen zich daarvoor opgeven. 

De school  organiseert jaarlijks “de koningsspelen”. 

De school stimuleert dagelijks een gezonde leefstijl. Te voet naar school wordt bevorderd! 

Kinderen die motorisch achterlopen, kunnen via school MRT (motorische remedial teaching) 

aangeboden krijgen. 

Welbevinden en sociale veiligheid 

De school volgt de leerlingen op sociaal emotioneel gebied vanaf groep 1 met behulp van 

het computerprogramma “SCOL”. Naar aanleiding van de testuitslag worden lessen 

aangeboden uit de methode “kinderen en hun sociale talenten”.  

De school biedt jaarlijks sova trainingen aan. 

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAxpGMgpXcAhXEbFAKHas4DAgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/met-hbo-vignet-gezonde-school-op-weg-naar-gezond-hbo&psig=AOvVaw1uXECnpvLlKsX7_pRzU0Wk&ust=1531328700296968
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis4IXXgZXcAhXSJ1AKHe5zCvsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-drenthe/pdf/Folder_hoofdluis_A4.pdf&psig=AOvVaw1Br2U3SRrwgTy4e1mxpFBZ&ust=1531328502571505
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Op elk moment van de dag zijn de leerkrachten attent op het welbevinden en de sociale 

veiligheid van de kinderen en tonen dit in hun (voorbeeld)gedrag. 

Respectvol met elkaar omgaan is van groot belang. 

 

Het themacertificaat “voeding” zal ook door de school worden aangevraagd. 
 
 
4.5  Overgang naar het voortgezet onderwijs 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een hele stap. De 
school probeert zowel ouders als kinderen te begeleiden bij hun keuze. Met name de 
leerkracht van groep 8 speelt hierbij een belangrijke rol. Eigenlijk begint de verwijzing naar 
het voortgezet onderwijs al in groep 6. In de zogenaamde plaatsingswijzer worden alle 
resultaten van de CITO toetsen vanaf groep 6 verwerkt.   
voorlichting 
Aan de hand van lessen op school, krijgen de kinderen informatie over de verschillende 
scholen in het voortgezet onderwijs, de doorstroommogelijkheden, de eisen en over 
verschillende beroepen. Al deze lessen staan in het licht van “waarom wil ik naar die school, 
kan ik ook wat ik wil?”  Kortom, er wordt geprobeerd de kinderen bewust te maken van hun 
keuze. Ze krijgen als ondersteuning materiaal over het voortgezet onderwijs mee naar huis. 
Jaarlijks organiseert de school een informatieavond voor de ouders van groep 7-8. 
Leerkrachten van het Esdalcollege uit Emmen komen dan vertellen welke scholen voor VO 
er zijn en wat de mogelijkheden (keuzerichtingen) van de scholen zijn in de regio Emmen.  
In maart vinden de adviesgesprekken plaats, want voor 1 april moet het advies worden 
doorgegeven aan het VO. 
 
4.5.1 Draaiboek PoVo 
De overgang van primair naar voortgezet onderwijs moet zo soepel mogelijk verlopen. 
Daarom is binnen ons bestuur een “draaiboek PoVo” vastgesteld. Hiermee profileert het 
openbaar en bijzonder neutraal primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Emmen zich 
met een doorgaande lijn. Het draaiboek geeft aan hoe de procedure, de toetsing, de 
advisering en de verwijzing van het openbaar primair onderwijs naar het openbaar en 
bijzonder neutraal voortgezet onderwijs in de gemeente Emmen geregeld is. Het draaiboek 
ligt op school ter inzage.  
 
4.5.2 Doe-dagen en open dagen 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden voor de kinderen van groep 8 doe-middagen. 
Als school bezoeken we met alle kinderen van groep 8 de middagen van het Esdal College, 
het Terra College en het RSG Ter Apel. Indien u andere doe-middagen wilt bezoeken, kunt u  
dat op eigen gelegenheid doen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden open dagen. 
Ouders wordt aangeraden die samen met hun kind te bezoeken. 
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5        Veiligheidsplan 
 
Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige 
leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige 
omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten naar 
behoren en met plezier hun werk kunnen doen. Een school is veilig als de sociale, 
psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van anderen 
wordt aangetast. Een veilige school is: 
- een plek waar rust heerst,  

- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten,  
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.  
 
Een veilige school is het meest gebaat bij een heldere en duidelijke gezamenlijke aanpak. 
De opzet en organisatie van het veiligheidsbeleid is complex en vergt een langdurige inzet 
van meerdere personen in verschillende functies binnen de schoolorganisatie, veelal in 
samenwerking met andere partijen buiten school, zoals Politie, Gemeente, Bureau 
Jeugdzorg e.d.  
 
Het veiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale, psychische en 
fysieke veiligheid.  
De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, 
geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de 
directe omgeving van de school kunnen voorkomen. De fysieke veiligheid 
heeft te maken met de inrichting van het gebouw.  
We streven naar een leef-en leerklimaat waarin ons personeel en onze 
leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. 
Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een 
zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.  
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele 
intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te 
voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om 
verdere escalatie te voorkomen. 
Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te 
voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en  
- omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen zich 
daarbinnen veilig gedragen. 
Onderdeel van het veiligheidsplan is een hoofdstuk waarin de rechten en plichten van ouders 
beschreven staan. Dit wordt ook besproken bij de inschrijving. 
 
AVG 
De documenten met betrekking tot nieuwe wet op de privacy (AVG) staan op de 
bovenschoolse website ( www.openbaaronderwijsemmen.nl ) . De Runde houdt zich aan de 
nieuwe regels zoals die vermeld staan in de nieuwe wet (AVG). 

 

Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het veiligheidsbeleid van de school.  

U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de locatieleider. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openbaaronderwijsemmen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6r35gZXcAhUSLlAKHWqwAwwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.piusxoss.nl/school/visie/&psig=AOvVaw1j-7WK3Yql7_Z4GRQkd10q&ust=1531328648428762
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6      Het team van obs de Runde. 
 

Het team van obs de Runde maakt deel uit van het onderwijsteam van het Cluster van 
openbare scholen in Emmer-Compascuum. Het cluster bestaat naast obs de Runde uit 
obs de Bente, obs de Dreef en obs de Meent. 
Leidinggevende van het cluster is de clusterdirecteur, Jeroen Imbos. De 
clusterdirecteur is eindverantwoordelijk voor het cluster. Samen met de locatieleider 
geeft hij leiding aan het onderwijsteam.  
 
De locatieleider 
De locatieleider, Hendrik Alberts, heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van 
zaken op de Runde en heeft de volgende taken: 

 Interne schoolorganisatie, 

 Administratieve taken, 

 Vertegenwoordigende taken, 
Hij is de meeste tijd vrijgesteld van lesgevende taken. De dagen waarop hij les geeft verschilt 
van jaar tot jaar.   

  
De groepsleerkrachten 
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de processen in de groep. We streven er 
naar om niet meer dan twee “vaste” leerkrachten per groep te hebben. Naast de lesgevende 
taken en de andere taken die bij het groepsgebeuren horen, hebben de leerkrachten ook nog 
andere taken zoals het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. 
De leerkrachten zijn over de volgende groepen verdeeld: 
 
Groep           leerkracht(en) 

1-2 ma./di./do.juf Janet Haneman en wo. Juf Chantal Wiebing 

3 ma./di/wo. juf Gerda Luiken en do./vr.mo. juf Janneke Lamain 

4-5a ma./di./wo.juf Linda Hobers en do. en vr. juf Chantal Wiebing  

5b-7 ma./di. juf Janneke Lamain en wo./do./vr. juf Grietje Havinga 

6 de hele week juf Thea Wilkens 

8 de hele week juf Marloes Menzen 

 
Intern begeleider (ib-er) 
De intern begeleider, Margreth Hartmann, is belast met de taken zoals omschreven in 
hoofdstuk 4. Zij werkt twee dagen (woensdag en donderdag). 
 
 
Coördinator informatie en communicatie technologie (ict-er) 
Alle activiteiten die betrekking hebben op het computergebruik binnen de school worden 
door een ict-er binnen het cluster van de scholen gecoördineerd.  
 
Bedrijfshulpverleners (bhv-er) 
Onze school heeft vijf gediplomeerde bedrijfshulpverleners.  Zij kunnen geraadpleegd worden 
voor advies en hulp op het gebied van veiligheid en milieu. Jaarlijks worden er 
ontruimingsoefeningen gehouden.  
 
Stagiaires 
Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage bij ons op school. Afhankelijk van 
hun studiejaar zijn ze een dag, een week of enkele weken achtereen op de stageschool. 
Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een stagemap. Ook zijn er regelmatig 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv9P-ygZXcAhVOYVAKHSL1DAUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cbshetkompas.nl/syndeo_data/media/12__1_.pdf&psig=AOvVaw1Br2U3SRrwgTy4e1mxpFBZ&ust=1531328502571505
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studenten van het Drenthe College (voor de administratie en als onderwijsassistent) 
aanwezig op de Runde 
 

7. De ouders 
 

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het 
onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve 
betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden, hebben een gunstige invloed op 
het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook de bedoeling ouders op verschillende 
manieren te betrekken bij het reilen en zeilen van de school. 
 
 
7.1 Informatievoorziening aan ouders 
De informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de 
school gebeurt op verschillende manieren. Dit kan zowel 
mondeling als schriftelijk: 
 

 Ouders kunnen wanneer zij dat wensen geregeld contact 
hebben met leerkrachten. Dit kan zowel informeel (bijv. een 
praatje voor of na schooltijd) als formeel (na afspraak). 

 Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar 
informatie van de leerkracht over de lesmethoden en hoe er in de groep mee wordt 
gewerkt. 

 
 

 De nieuwsbrief (om de week). 

 Op de website www.obs-runde.nl staat alle actuele informatie van 
school.  

 Op de facebookpagina https://www.facebook.com/obs.derunde 
staat ook actuele informatie van de school. 

 Drie keer per jaar verschijnt de schoolkrant met veel leerlingwerk.  

 Twee keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken waarbij de leervorderingen van de 
kinderen worden besproken. 

 Aan het begin van een schooljaar houden we “omgekeerde” 10-minutengesprekken. 
Tijdens deze gesprekken geven de ouders “extra” informatie over hun kind aan de 
leerkracht.  

 De ouders van de groep kinderen hebben op verschillende momenten adviesgesprekken 
over de keuze van de school voor het VO. In maart moet er een besluit vallen. 

 Via enquêtes. 

 Via ons ouderportaal van ‘SchouderCom’ kunt u op een makkelijke en rechtstreeks 
manier in contact komen met de leerkrachten en locatieleider van onze school.. Als ouder 
beslist u zelf welke gegevens van u voor andere ouders zichtbaar zijn binnen 
SchouderCom . U kunt dit bij de instellingen van uw persoonlijke account regelen. 

 
AVG 
De documenten met betrekking tot nieuwe wet op de privacy (AVG) staan op de 
bovenschoolse website. De Runde houdt zich aan de nieuwe regels zoals die vermeld staan 
in de nieuwe wet (AVG). 
 
 
 
 
 

http://www.obs-runde.nl/
https://www.facebook.com/obs.derunde
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxx8HjiZTcAhWRalAKHX5EDAYQjRx6BAgBEAU&url=http://ebabil.nl/&psig=AOvVaw3JRl11GD_ENV-gGCLIzTv-&ust=1531295708715482
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7.2 Medezeggenschapsraad  
Aan elke openbare school is een democratisch gekozen medezeggenschapsraad (MR) 
verbonden. De MR bestaat uit 6 leden: 

 3 ouders (die gekozen worden) 

 3 teamleden 

 De locatieleider is adviserend lid van de mr. 
De leden van de MR worden voor 3 jaar gekozen. 
 

  Op de vergaderingen van de mr komen inhoudelijke, 
organisatorische en onderwijs ondersteunende activiteiten 
aan de orde. De vergaderingen vinden 7 keer per jaar plaats. 
(zie jaarkalender). De MR vaardigt een lid af naar de 
vergaderingen van de Gemeentelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De MR en OR (ouderrraad) 
vergaderen zoveel mogelijk rond dezelfde tijd. De 
vergaderingen van de OR zijn openbaar.  

 De MR beschikt over een e-mailadres: mr@obs-runde.nl.  
     
 De samenstelling van de MR ziet er alsvolgt uit: 
 Oudergeleding: 

 Dhr. Venema  

 Dhr. Groenheyde (GMR) (voorzitter) 

 vacature   
Personeelsgeleding: 

 Grietje Havinga 

 Janet Haneman  

  Linda Hobers 
Adviserend lid: Hendrik Alberts (locatieleider) 

  
7.3 Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit ongeveer tien ouders. Zij ondersteunt het team bij verschillende 
activiteiten. De ouderraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Bij die vergaderingen zijn 
ook één of meer leerkrachten aanwezig.. De ouderraad beschikt over een eigen e-mailadres: 
or@obs-runde.nl  
 
De ouderraad bestaat uit de volgende leden: 
Voorzitter:   Sharon Knorren  
Secretaris:  Cristha Klein 
Penningmeester Bianca Weggemans 
   Manon Huigen 
 
Leden:   Hennie Kroeze  

Linda Francke 
Jolanda Lohuis 
Marja Volkerts 

 
 

Ouderactiviteiten 
Op onze school zijn bij diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten ouders betrokken. 
Deze activiteiten kunnen ook alleen uitgevoerd worden door de actieve ondersteuning van 
verschillende ouders. Voorbeelden hiervan zijn: de schoolkrant, schoonmaak, sport- en 
spelactiviteiten, schoolreizen, controle op hoofdluis, bibliotheekboeken van kleuters ruilen. 

mailto:mr@obs-runde.nl
mailto:or@obs-runde.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8JrPiZTcAhUFYVAKHXmQBAsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mariabasisschool-nop.nl/ouders/medezeggenschapsraad/notulen.html&psig=AOvVaw3JRl11GD_ENV-gGCLIzTv-&ust=1531295708715482
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-mNDTh5TcAhVLaFAKHY9MDwYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.burijn-saks.nl/over-de-school/ouderraad&psig=AOvVaw3JRl11GD_ENV-gGCLIzTv-&ust=1531295708715482
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Elke groep heeft een klassenouder. Hij/zij coördineert veel activiteiten en helpt bij tal van 
activiteiten. 
 
7.4 Ouderbijdrage 
Ouders betalen voor elk kind dat op school zit een vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert 
deze gelden en besteedt het onder andere aan de viering van Sint, Kerst, sport/speldagen, 
schoolplein attributen, excursies en schoolreisjes. Zonder deze ouderbijdrage kunnen deze 
activiteiten niet bekostigd worden. Aan de ouders wordt tijdens het intake gesprek verteld dat 
de ouderbijdrage in principe vrijwillig is. In de overeenkomst staan o.a. de hoogte van de 
bedragen en de wijze van betalen vermeld. De school vraagt als vrijwillige bijdrage voor  
Schoolfonds € 20,-, te betalen in september via de bank STICHTING ONDERSTEUNING 
OUDERRAAD BASISSCHOOL DE RUNDE    NL16RBRB0706331435 Als uw kind in de 
loop van het schooljaar op school komt, betaalt het € 2,- per maand, gerekend vanaf de 
maand van toelating. 
Schoolreis: € 30,-, te betalen in februari via de bank STICHTING ONDERSTEUNING 
OUDERRAAD BASISSCHOOL DE RUNDE    NL16RBRB0706331435. Eventueel kan ook 
in termijnen worden betaald. Van het schoolreisgeld wordt jaarlijks het niet bestede bedrag 
gespaard, zodat de kinderen in groep acht een spaarpotje hebben voor de duurdere 
meerdaagse schoolreis.  
Mocht u problemen hebben met het betalen van het schoolfonds en/of schoolreisgeld, dan 
kunt u een beroep doen op de participatiewebshop van de gemeente Emmen. Informatie is 
te vinden op www.participatiewebshop.emmen.nl Ook Stichting Leergeld Emmen kan u 
finacieel tegemoet komen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leergeldemmen.nl of 

bellen naar  06-27289980. 
  

7.5 Tussenschoolse opvang 
De school stelt de ouders in de gelegenheid om hun kinderen op school te laten overblijven 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De organisatie hiervan berust tot 1 januari 2019 
bij het Kinderdagveblijf Uk en Puk. Deze organisatie organiseert de gehele tso in 
samenwerking met een aantal geschoolde ouders. De procedure voor de tso is beschreven 
in de tso folder. Deze is te verkijgen op school.  
De kosten zijn: € 2,25 per keer overblijven. 
Vanaf 1 janauri 2019 zal de school zelf het overblijven organiseren. 
 
Ook is er de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. Deze opvang wordt ook 
georganiseerd door kinderdagverblijf “Uk en Puk”. 
Meer informatie is te vinden op de site van “Uk en Puk”: http://www.kinderopvangukenpuk.nl/ 
 
7.6     Buitenschoolse opvang (BSO)  
Kinderopvang Uk en Puk / BSO&Ko verzorgt ook 
buitenschoolse opvang. 
De kinderen opgevangen in het cultureel-
centrum (de Deele). 
Er zijn gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers aanwezig en Uk en Puk staat 
garant voor kwalitatief goede opvang. 
Er is een gedoseerd en gevarieerd activiteitenprogramma is. Immers een kind heeft naast de 
inspanningen van school ontspanning nodig. 
Tijdens de vakantieperiode is er een activiteitenprogramma met een thema, deze wordt 
afgestemd op het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO. Daarbij wordt er rekening 
gehouden met de mogelijkheden en de leeftijden van de kinderen. 
Contactgegevens  
Telefoon  : Evi Potze, 06 – 39 44 89 05  
Website : www.kinderopvangukenpuk.nl  

http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
http://www.leergeldemmen.nl/
http://www.kinderopvangukenpuk.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir24bNgpXcAhXDLlAKHaZMAwgQjRx6BAgBEAU&url=https://opiness.nl/review/emmer-compascuum-7881bn&psig=AOvVaw3vhC5sJR_S0KoZs-yVEBq8&ust=1531328826558570
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E-mail  : info@kinderopvangukenpuk.nl 
 
Meer informatie is ook te vinden op de site van “Uk en Puk”:  
 
http://www.kinderopvangukenpuk.nl/ 
 

 
7.7  Klachtenregeling 
Op onze school hanteren wij een klachtenregeling. Bezwaren tegen beslissingen of gedrag 
worden volgens dit reglement behandeld. Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u op 
de allereerste plaats terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Wanneer er dan nog 
aanleiding toe bestaat, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school mevrouw 
Magreth Hartmann. De volgende stap is met uw klachten of aanmerkingen naar de 
medezeggenschapsraad te gaan en daarna naar het bestuur van de school; de gemeente 
Emmen. U kunt in dit stadium ook terecht bij de inspecteur van het primair onderwijs te 
Groningen. Mocht u hier niet verder komen dan kunt u contact opnemen met de Landelijke 
Klachtencommissie: Postbus 162, 3440 AD Woerden, tel: 0348-405245 of kijk op de website:  
www.lgc-lkc.nl. Voor de Runde is de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, zoals 
die is vastgesteld op 30 juni 1998, door het bevoegd gezag, van kracht. Op school ligt ter 
inzage de klachtenprocedure openbaar onderwijs in de Gemeente Emmen. Namen van 
externe vertrouwenspersonen zijn: Mirjam Meinders en Herman Zoetelief, Stichting 
Welzijnsgroep Sedna: 
Parallelweg 36 
7822 GM Emmen 
Tel: 0591-680850 
 

 
7.8  Schoolverzekering 
De wettelijke aansprakelijkheid van leerkrachten en overig personeel van gemeentelijke scholen 
alsmede leden van OR/MR en personen werkzaam in het kader van ouderparticipatie is geregeld 
binnen de WA-polis van de gemeente Emmen. Schade aan eigendommen van leerlingen en 
letselschade vallen onder de eigen WA verzekering van de veroorzaker.  

 
7.9  Leerplicht 
Als uw kind vijf jaar is moet hij/zij elke dag naar school. Als uw kind verzuimt, dan zal de 
school de oorzaak onderzoeken en zo nodig in samenwerking met de leerplichtambtenaar 
nagaan of er een oplossing te vinden is.   
 
Geoorloofd verzuim 
Ziekte; Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk 
aan de school melden. 
Godsdienst of levensovertuiging: Als uw kind godsdienstplichten moet vervullen, hoeft het 
niet naar school. U moet dit minstens twee dagen van tevoren aan de school melden. 

 

Ongeoorloofd verzuim 
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd 
verzuim. School is dan wettelijk verplicht om maatregelen te nemen; het is tenslotte in het 
belang van het kind dat het aan het onderwijs deelneemt. Meestal zal een leerkracht of de 
directie contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een 
goede oplossing leidt, moet de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Als de school 
hierbij in gebreke blijft, moet door de school een boete worden betaald. 
 
 
 

mailto:info@kinderopvangukenpuk.nl
http://www.kinderopvangukenpuk.nl/
http://www.lgc-lkc.nl/
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Vakantie buiten schoolvakanties 
U dient dit schriftelijk, minimaal een maand van tevoren aan de directie van de school te 
vragen. Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat op school 
aanwezig is. De directie van de school mag slechts één maal per schooljaar vakantieverlof 
verlenen voor ten hoogste tien schooldagen. De directeur mag geen vakantieverlof verlenen 
in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  
 
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer:  

 het gezin in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie 
kan gaan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders 
(voorbeeld van zo’n beroep: hondenasielhouder). 

 een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de 
officiële schoolvakanties mogelijk is. 

 
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden tot en met tien schooldagen per schooljaar 
dient u schriftelijk aan de directie van de school te vragen. Bij meer dan tien schooldagen per 
schooljaar dient u dit minimaal vier weken van tevoren te vragen bij de leerplichtambtenaar. 
Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat op school 
aanwezig is.  
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de 
wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Voorbeelden zijn o.a. huwelijk familielid, 
verhuizing, 12½,-,25-,40-,50-,of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van familie, ernstige 
ziekte familielid en bevalling van moeder of verzorgster. 
 
Er kan geen verlof worden verleend: 

 voor familiebezoek in het buitenland 

 vakantie in een goedkope periode of i.v.m. speciale aanbiedingen 

 vakantie i.v.m. een gewonnen prijs 

 vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

 uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan 

 eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte 

 verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn 

 deelname aan sportieve of culturele activiteiten 
 

 
Overtreding 
Als leerlingen, ondanks een afwijzing door school, toch om voorgenoemde redenen 
verzuimen, dan is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt 
dan Proces Verbaal in verband met luxe verzuim op. Dit Proces Verbaal resulteert in het 
opleggen van een boete aan de ouders. 
 
Bezwaar 
Tegen beslissingen van de directie en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken kunt u 
een bezwaarschrift indienen, als u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift moet 
binnen zes weken worden ingediend. Een modelbezwaarschrift is verkrijgbaar bij de 
directeur van de school. 
 
Schorsing en verwijdering 
Kinderen kunnen van school worden gestuurd, voor een tijdje (schorsing) of voorgoed 
(verwijdering). Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt ten opzichte van de 
kinderen of de leerkracht. We spreken dan van wangedrag. De beslissing over schorsing 
wordt genomen door de locatieleider. Voordat zo’n besluit wordt genomen, moeten eerst de 
groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Als het besluit is genomen, moet het 
bestuur proberen een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt na 
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minstens acht weken proberen, mag de school de leerling de toegang weigeren. De 
onderwijsinspectie kan gevraagd worden een bemiddelende rol te spelen als ouders en 
schoolbestuur het niet eens zijn. Als het bestuur bij haar besluit van verwijdering 
blijft, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. Het schoolbestuur moet dan 
eveneens schriftelijk binnen vier weken op dat bezwaarschrift reageren. Als het 
schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om het kind te verwijderen, dan 
kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. De volledige tekst van verwijdering, 
toelating en schorsing ligt op school ter inzage.  
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8. De ontwikkeling van het onderwijs op de Runde 

 
8.1 Op clusterniveau 
Omdat onze school onderdeel is van cluster 2 en onze teamleden onderdeel zijn van het 
onderwijsteam van ons cluster zijn er bepaalde ontwikkelingen die wij samen met onze 
collega-scholen oppakken. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende zaken: 

 

 Opzetten van een technieklijn voor alle leerlingen van ons cluster 

 Organiseren van de doorgaande lijnen tussen de voorscholen en onze 
basisscholen 

 Invoering van slimmere plannings- en handelingsformulieren voor de 
leerkrachten 

 Coördineren van de RI&E voor al onze scholen 

 Gezamenlijk oppakken van administratieve / beleidsmatige zaken 
 
Telkens is één van de locatieleiders of de clusterdirecteur verantwoordelijk voor een 
dergelijke klus waardoor de andere locatieleiders dit niet voor zijn / haar eigen school ook 
nog een keer moet uitwerken.  

 
Alle ontwikkelpunten van ons onderwijscluster staan vermeld in het clusterplan en is 
besproken tijdens een vergadering van de gezamenlijke MR-en van de vier scholen. 

 

8.2  Op schoolniveau 
Nieuwe methoden: 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een nieuwe methode voor de vakken 
“Engels” en “Taal”. Engels wordt aan alle groepen gegeven.  
We geven in het kader van de sociaal emotionele vorming les uit de methode “kinderen en 
hun sociale talenten”.  
De kleuters gaan dit schooljaar werken met de nieuwe “schatkist 3”. 
 
Chroombooks: 
Dit schooljaar (2018-2019) heeft de school de beschikking over 37 chroombooks.  
Deze worden in alle groepen gebruikt. Met name het extra  (in)oefenen van bepaalde 
vaardigheden zoals spelling en rekenopdrachten wordt hier mee gedaan. 
 
Nascholing: 
Alle leerkrachten hebben gedurende 2018 de cursus “grensoverschrijdend gedrag” gevolgd.  
Zes leerkrachten volgden de cursus “Met Sprongen Vooruit” (meer (materiaal) keuzes in het 
kader van rekenonderwijs). 
Een tweetal leerkrachten neemt dit schooljaar deel aan de vervolgcursus van Met Sprongen 
Vooruit.  
Techniek: het team krijgt nascholing met betrekking tot het geven van technieklessen. 
Alle leerkrachten krijgen drie keer een cursus over het werken met kinderen met  “passende 
perspectieven”. 
 
 
 
Kwaliteitszorg:   
In de afgelopen jaren zijn er op school veel BAS-documenten ontwikkeld. Deze documenten 
blijven we evalueren en bijstellen. Het komend schooljaar gaan we verder met het bijstellen 
en verbeteren van deze documenten. Daarnaast blijven we gebruik maken van het 
kwaliteitszorgsysteem Kwintoo, van onderwijsbureau Cedin.  



30 
Schoolgids 2018-2019  obs de Runde 

De school heeft voor dit schooljaar een verbeterplan opgesteld om de tussenresultaten, 
maar vooral het eindresultaat van groep 8, te verbeteren. 
 
Techniek 
Binnen het cluster wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een leerlijn met betrekking tot  
techniek onderwijs. 
 
Expliciete directe instructie (EDI) - model 
De leerkrachten blijven zich ook dit schooljaar verder scholen en ontwikkelen in het eigen 
maken van de manier van les geven volgens EDI.  
De leerkracht bepaalt in hoge mate met behulp van goede methoden: 

 wat de leerlingen moeten leren 

 hoe de kinderen moeten leren (strategieën)  

 hoe het geleerde gecontroleerd moet worden  

 hoe de kinderen feedback krijgen op het gemaakte werk 
 
8.3 Zorg voor de relatie school en omgeving 
Met de openbare scholen in Emmer-Compascuum is er regelmatig contact 
(managementoverleg/clusteroverleg) over allerlei zaken aangaande het onderwijs. Indien 
nodig, ook met het bijzonder onderwijs. Er is een aantal gezamenlijke buitenschoolse 
activiteiten. 
 
Verder werken we samen met de volgende instellingen: 

 peuterspeelzaal 

 begeleidingsdienst Cedin 

 welzijnsinstellingen                         

 bibliotheek 

 PABO 

 sportverenigingen   

 logopedie 

 jeugdhulpverlening 

 kunst en cultuurinstellingen 

 schoolarts 

 politie (wijkagent) 

 schoolmaatschappelijk werk 

 centrum voor jeugd en gezin 
 

8.4 Het schoolplan 
De ontwikkeling van het onderwijs op de Runde wordt uitvoerig beschreven in het 
schoolplan. In dit plan wordt het schoolbeleid voor de jaren 2015 tot en met 2019 
beschreven. Het plan geeft, voor alle zaken waar de school mee te maken heeft aan, welke 
ontwikkeling men wenst door te maken. Het schoolplan is in de team- en MR vergaderingen 
uitvoerig aan de orde geweest en vastgesteld. 
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9. De resultaten van het onderwijs 
 

De resultaten van het onderwijs worden via een tweetal soorten toetsen vastgelegd: 
methode afhankelijke en methode onafhankelijke toetsen.  
 
De cijfers die uit deze toetsen komen, kunnen natuurlijk wel een vertekend beeld geven. Zo 
kan er onrecht gedaan worden aan de inzet van zowel kinderen als leerkrachten.  
Het ene kind leert namelijk makkelijker en sneller dan het andere kind. De ene groep is 
anders dan de andere groep. Daarom is het ook verstandig om de resultaten van de 
kinderen en groepen over meerdere jaren te bekijken. Ook de uitstroom naar het voortgezet 
onderwijs verschilt per schooljaar. We streven er naar om uit ieder kind het maximale te 
halen.  
De school heeft voor dit schooljaar een verbeterplan opgesteld om de tussenresultaten, 
maar vooral het eindresultaat van groep 8, te verbeteren. 
 
 
De onderstaande cijfers over de eindopbrengsten en de uitstroom naar het voortgezet 
onderwijs geven aan hoe de Runde afgelopen jaren gescoord heeft. 
 
 

Eindopbrengsten 2014 2015 2016 2017 2018 

Schoolscore 535.0 533.9 529.4 528,9 529,3 

Landelijk gemiddelde 534.4 534.8 534.5 535,1 534,9 

Ondergrens inspectie 532.4 532.8 533.1 533,4 533,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type onderwijs  Aantal 
2014 

Aantal 
2015 

Aantal 
2016 

Aantal  
2017 

Aantal  
2018 

Havo/vwo 8 6 4 2 4 

Vmbo BB-KB  8 10 10 10 6 

Gemengde leerweg  (was mavo)     3 

Leerwegondersteunend 
onderwijs 

2 3 0 0 1 

Opdc of praktijkschool 2 3 0 0 1 

Totaal 20 19 14 12 15 


