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Welkom 
 
Voor u ligt de schoolgids 2020-2021. In deze gids leest u alles over onze manier van werken en vindt 
u veel praktische informatie.  
 

In een sfeer van veiligheid, betrokkenheid, duidelijkheid en rust krijgt elk kind de ruimte om zich in 

zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te ontwikkelen. Je thuis voelen, goede omgangsvormen, je 

best doen voor je eigen toekomst en leren van en met elkaar zijn onze basisprincipes. Al deze 

uitgangspunten, werkwijzen en bedoelingen zult u in deze schoolgids terugvinden.  

 

Ouders* die belangstelling hebben voor onze school, nodigen we graag uit voor een gesprek. In dat 

gesprek geven we algemene informatie en laten we de school zien.  

Een afspraak onder schooltijd geeft het beste beeld van onze school en een mogelijkheid  

om de sfeer te proeven.  

 

We hopen dat deze gids met veel plezier wordt gelezen en raden u aan hem als naslagwerk  

te gebruiken. Mochten er toch vragen zijn, dan kunt u altijd bij ons terecht.  

U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur of met de groepsleerkracht, dan nemen we 

rustig de tijd om al uw vragen te beantwoorden. 

 

 

 

Sigrid Hartman 

Directeur C.B.S. Juliana van Stolbergschool 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze website: www.pricoh.nl/julianavanstolberg en onze Facebookpagina zijn beslist de moeite van 

een bezoekje waard.  

 

* Daar waar ouders staat, leest u ouder(s)/verzorger(s) 
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De school 
 

Juliana van Stolberg 
De Juliana is een Christelijke basisschool die goed passend onderwijs biedt en de samenwerking met 

ouders zeer belangrijk vindt.  

We brengen niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen 

belangrijk zijn in deze tijd. Op de Juliana leer je mensen met andere cultuuropvattingen, andere 

afkomst of andere gebruiken te respecteren zonder je zelfrespect te verliezen. Er is een breed 

aanbod voor iedereen. 

 

Elke dag om tien voor half negen gaat de schoolbel waarna de leerlingen naar hun groep gaan. Na 

binnenkomst  heet de juf of meester de leerlingen welkom voor een nieuwe schooldag. Er is even tijd 

voor een praatje of een opmerking. Om half negen begint de schooldag. 

 

De Juliana heeft drie ingangen. De hoofdingang wordt gebruikt door de groepen 5, 6 en 8. De 

groepen 3, 4 en 7 gebruiken de ingang aan de zijkant van de school. En de groepen 1/2 gaan via de 

kleuteringang naar binnen. Dit doen we om de binnenkomst van de leerlingen in goede banen te 

leiden.  

 

Op de Juliana  werken ongeveer 19 (vak)leerkrachten, een directeur, waarnemend directeur, IB-er en 

onderwijsondersteunend personeel. Al deze mensen werken met veel passie, inzet en energie samen 

om uw kind een zo prettig mogelijke tijd op de basisschool te kunnen geven. Het is een dagelijkse 

uitdaging om steeds weer het beste in leerlingen naar boven te halen. 
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Het pakket dat we bieden: 
De Juliana van Stolbergschool biedt kinderen een veilig PBS-klimaat. PBS staat voor Positive Behavior 

Support. Een methode die uitgaat van het idee dat wanneer positief gedrag gestimuleerd en beloond 

wordt, kinderen zich dit gedrag eigen gaan maken.   

In de hele school is zichtbaar waar Juultje, onze schoolmascotte voor staat: positief gedrag. De 

leerlingen kunnen dagelijks complimenten in de vorm van muntjes of bandjes verdienen. Een 

positieve ontwikkeling door de hele school waar we trots op zijn.  

 

Passend onderwijs voor ieder kind 
Onze groepen zijn ingedeeld middels het leerstofklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van 
dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Binnen het reguliere lesstofaanbod wordt er binnen de 
groep gedifferentieerd. Dit houdt in dat er binnen de groep ruimte is voor niveauverschillen van 
leerlingen. 
In de groepen is er aandacht voor klassikaal, zelfstandig en samenwerken. De instructies worden 
effectief gegeven, volgens het directe instructiemodel. Ieder kind ontwikkelt zich.  
 

Uitblinken in rekenen, taal en lezen 
Voor de vakken rekenen, taal en lezen is extra uitnodigend materiaal aangeschaft voor de kinderen 

die uitgedaagd moeten worden. Zij krijgen een basistaak en daarnaast  

verdiepingswerk (zoals bijvoorbeeld: de rekenmethode rekentijgers en de pittige plustorens). 

 

Binding met de buurt 
De Juliana van Stolbergschool staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. Op dit 

moment werken we sterk samen met: stichting welzijnswerk, de Smederijen, buurtbeheer, 

wijkagent, opbouwwerker, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, logopedie. 

We hopen in de toekomst het aanbod nog te kunnen verbreden. Op school worden in de groepen 1 

t/m 4 verschillende workshops georganiseerd waarbij ouders worden betrokken. 

 

PLUSklas 
Leerlingen van groep (5), 6, 7, 8  die in hun eigen groep dagelijks met verrijkingsstof werken en 

behoefte hebben aan nog meer uitdaging kunnen eenmaal per week deelnemen aan de plusklas. Wij 

hebben hiervoor bepaalde criteria opgesteld. Deze zijn terug te vinden in ons beleidsplan. De 

leerlingen krijgen een dagdeel per week uitdagende werkvormen waarbij een onderzoekende 

werkhouding wordt gevraagd.  

 

Het team  
De directeur van de school is Sigrid Hartman. Zij is sinds 2018 directeur op de Juliana. U kunt gerust 

even binnenlopen of een afspraak te maken (0528 -262655). Haar vaste werkdag op Juul zijn de 

maandag, dinsdag, donderdag en de vrijdag. 

Samen met Ankie Drent (waarnemend directeur/rekencoördinator) en Agnes van Goor (intern 

begeleider) vormen zij het managementteam en sturen zij het vlotte, creatieve, professionele en 

veelzijdige team aan. Alle teamleden beschikken over pedagogische, didactische en goede 

communicatieve vaardigheden die van belang zijn voor de individuele zorg voor kinderen. Er is 

nascholing gericht op het hele team, maar daarnaast volgen medewerkers ook individuele scholing 

om hun kwaliteiten te versterken. De school is een goede leerwerkplek voor studenten.  
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De organisatie 
De schoolvereniging PricoH heeft 13 basisscholen onder haar beheer. De vereniging wil zonder 
winstoogmerk werkzaam zijn. In het belang van het protestants christelijk onderwijs probeert ze haar 
doel te bereiken door:  

1. het stichten en in stand houden van basisscholen voor christelijk onderwijs;  
2. samen te werken met andere organisaties, die ook het belang van dit onderwijs dienen.  

Het bestuur van de vereniging nodigt u, als ouders/verzorgers van de kinderen van ‘Juliana van 
Stolberg’, van harte uit lid te worden van de vereniging. De christelijke scholen zijn immers van ú en 
door lid te worden kunt u mede vorm geven aan het onderwijs op de school van uw kind. De 
contributie bedraagt minimaal € 5,00 per jaar. Als u zich aanmeldt als lid, kunt u de vereniging 
machtigen de contributie per automatische incasso te innen.  
Informatiefolders over de vereniging liggen op alle christelijke basisscholen, bij de peuterspeelzalen, 
de kinderdagverblijven en de bibliotheken in Hoogeveen. Het adres van het secretariaat is: 
Stoekeplein 8A, 7902 HM Hoogeveen, telefoon 0528 – 234494.  
 

Vervanging en invallen 
Bij afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of andere omstandigheden, wordt er gezocht naar 
inval. Wij zijn als school (en als Pricoh) aangesloten bij de VIP-invalpool (VIP = Veelzijdig Inzetbare 
Poolers). Samen met andere schoolbesturen in de regio Zuid-West Drenthe, Overijssel en Noord 
Gelderland zijn wij een samenwerking gestart om samen de invalproblematiek aan te pakken. We 
bundelen onze krachten om te zorgen dat we bij afwezigheid van de groepsleerkracht kunnen zorgen 
voor continuïteit en kwaliteit in de klas van uw zoon/dochter. Door samen te werken met meerdere 
schoolbesturen kunnen we zo goed mogelijk voorzien in een professioneel 
vervangingsteam. Schooljaar 19-20 starten we binnen deze samenwerking met eigen wijkpools. 
Hiermee beogen we de verbinding en samenwerking met onze poolers te versterken, waardoor we 
continuit willen bieden voor uw zoon/dochter ten tijde van afwezigheid. Onze wijkpoolers zijn nl. 
bekend met onze scholen. We blijven daarnaast ook gebruik maken van losse invallers via Slim 
bemiddeling. Als er een invalkracht komt die onze school niet kent, zijn er vaste regels en afspraken 
over diens begeleiding. Bovendien vindt deze invalkracht in de klassenmap alle gegevens die hij/zij 
nodig heeft voor een goede start van de invalperiode. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt er 
naar een interne oplossing gezocht: 

 ambulante leerkrachten kunnen worden ingezet 

 parttime collega’s kunnen worden gevraagd 

 kinderen kunnen worden verdeeld over andere groepen 
In verband met school organisatorische redenen worden de kinderen niet langer dan één dagdeel zo 
opgevangen. Het kan dus voorkomen dat u gevraagd wordt uw kind daarna thuis op te vangen, daar 
waar nodig is er echter altijd opvang op school. Een bericht hiervoor krijgt u via het ouderportaal via 
een spoedbericht. I.v.m. het te kort aan (inval) leerkrachten, kan het ook voorkomen dat u ’s 
morgens een bericht ontvangt dat er geen school is die dag. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



“Heel gewoon…en toch bijzonder” 

 pag. 10 

Toegankelijk voor iedereen   
 

Christelijke school 
CBS Juliana van Stolberg is een Christelijke school. Uit de verhalen uit de Bijbel over God en mensen 

leer je hoe je leven kunt. Naar dat voorbeeld weet je hoe je met jezelf en de ander kunt omgaan. 

Ieder mens verdient respect, ieder mens is waardevol.  

De leerlingen van groep 8 maken kennis met andere wereldgodsdiensten. 

Onze schooldeuren staan open voor kinderen waarvan de ouders de christelijke identiteit van de 

school onderschrijven en/of respecteren ongeacht geloof of achtergrond.  

We willen een school zijn, waar we samenleven en respect hebben voor elkaar, voor anderen en hun 

mening, voor de schepping, de natuur: dat is wat we kinderen leren.  

 

Missie, visie en onderwijsdoel  
Visie: De Juliana van Stolbergschool staat voor een kwalitatief goede school waar kinderen zich op 

een positieve manier optimaal kunnen ontwikkelen op zowel sociaal als cognitief gebied. 

 

Kernwaarden daarbij zijn: 

 Christelijke identiteit 

 Respect 

  Verantwoordelijkheid 

  Veiligheid 

  Positiviteit      

 

Missie wij beloven: 

 Dat we uitgaan van de kracht van het compliment; 

 Ieder kind te betrekken bij de eigen leerontwikkeling; 

 Een enthousiast en professioneel team; 

 Een veilige en goede sfeer om talenten te ontwikkelen; 

  Goede samenwerking met ouders en externen; 

 Samenwerken en samen leren te stimuleren; 

 Passend onderwijs; 

 Een gestructureerde en uitdagende leeromgeving. 

                                                                                   
Onderwijsdoel:  

 Kinderen hebben na 8 jaar basisonderwijs het volgende bereikt:  

 Ze zijn voorbereid op het vervolgonderwijs. 

 Ze hebben zich de vaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven op een persoonlijk niveau 

eigen gemaakt. 

 Ze kunnen zich op hun niveau zowel schriftelijk als mondeling goed uitdrukken. 

 Ze kunnen omgaan met eigen emoties en die van een ander. 

 

 

 

 

“Bij de Juliana van Stolbergschool staan de kinderen centraal. 
Ieder kind krijgt de kans zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.” 
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De ontwikkeling van uw kind 
 

Leren en ontwikkelen is een doorgaand proces dat niet aan tijd en plaats gebonden is en zich zowel 

tijdens onderwijs als buiten en thuis afspeelt. Bij de Juliana van Stolbergschool wordt de basis gelegd 

voor de ontwikkelcarrière voor elk kind. We streven voor elk kind naar een bij hem passend 

vervolgonderwijs op zo hoog mogelijk niveau!  

 

Pedagogisch klimaat  
Het is belangrijk dat kinderen zich prettig, veilig voelen en met plezier naar de Juliana van 

Stolbergschool komen. Respect voor elkaar en voor de omgeving zijn belangrijke waarden waar 

dagelijks aan gewerkt wordt vanaf  

groep 1.  

 

Programma gericht werken  
Programma gericht werken is vertrouwd, veilig en voorspelbaar. Deze 3 woorden vormen de kern 

van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. De kinderen krijgen de leerstof 

klassikaal, kort en stapsgewijs aangeboden. We maken gebruik van methodes en iedere leerling weet 

waar hij/zij aan toe is.  

 

Vertrouwd 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de kinderen. Lokalen zijn goed overzichtelijk ingericht, 

kinderen weten zelf de materialen te vinden. Er wordt in alle groepen gewerkt met een 

aandachtsblokje.  

 

Veilig 
De leerstof wordt in overzichtelijke stapjes aangeboden. We werken met behulp van het directe 

instructiemodel (DIM). Dit model bestaat uit een aantal stappen die in iedere les terugkomen (Doel, 

instructie, evaluatie) Er worden vaste werkvormen gebruikt die structuur bieden aan de lessen. 

 

We bieden kinderen een veilige omgeving waarin ze alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 

Daarbij horen ook duidelijke afspraken over allerlei eenvoudige zaken. Onze PBS afspraken! 

Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken 

maken we met de kinderen in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht.  

 

Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken 

maken we met de kinderen in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht.  

 

Voorspelbaar 
In de onderbouw wordt gewerkt met een planbord en dagritmekaarten. Deze zijn in alle 

onderbouwgroepen terug te vinden. We werken met het BAS-systeem: we zijn voorspelbaar in 

bijvoorbeeld het lopen van vaste hulprondes en in iedere groep is een instructietafel. 

In de onderbouw wordt extra aandacht besteed aan taalonderwijs. De kinderen werken klassikaal en 

in kleine groepjes samen met de juf of onderwijsassistente. Door gebruik te maken van planborden 

wordt al een begin gemaakt met het stimuleren van de zelfstandigheid.  

In de middenbouw en bovenbouw houden we regelmatig klassengesprekken. Verder werken de 

kinderen zelfstandig, in groepjes of met maatjes aan de opgegeven taken. Bij enkele activiteiten 

worden oudere kinderen ingeschakeld om jongere kinderen te helpen. Dit gebeurt o.a. bij het 
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(voor)lezen (tutorlezen). Het vergroot de saamhorigheid en er wordt een beroep gedaan op de 

verantwoordelijkheid van de oudere kinderen. Daarnaast vergroot dit ook de sociale vaardigheden 

van de kinderen! 

 

De verbindende aanpak 

In oktober 2018 vertrokken we met ruim 30 personen uit zowel basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs, sport, welzijn, het ministerie van onderwijs en zorg naar Leeds, Engeland. Dit met als doel 

om ons te laten inspireren op het gebied van Restorative Practice. Leeds is op dat moment al een 

aantal jaren bezig om alle kinderen en jeugd in een veilige, kindvriendelijke stad op te laten groeien. 

Dit gebeurt zeer succesvol op allerlei vlakken door de gehele stad. Het is de ambitie van Hoogeveen  

ook een kindvriendelijke gemeente te zijn, waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om 

succesvol  op te groeien. Op de school die wij bezoeken in Leeds maken wij kennis met ‘Restorative 

Practice’. Dit vertalen we, na thuis komst in Hoogeveen, naar ‘de verbindende aanpak’. De 

verbindende aanpak houdt zich bezig met op een positieve manier relaties opbouwen, onderhouden 

en wanneer nodig herstellen. Volwassenen en kinderen die leren omgaan en samenwerken met 

elkaar leiden tot minder conflicten, betere resultaten en meer plezier. Het doel van de verbindende 

aanpak is het op een gelijke manier behandelen van alle kinderen en jongeren. Op deze manier 

krijgen alle kinderen een gelijke kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht buurt, financiële 

situatie of het sociale netwerk waarin ze opgroeien. Op onze school hechten we veel waarde aan: 

respect, veiligheid, positiviteit en verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden hebben we verder 

uitgewerkt in ons PBS (positive behavior support) beleid. Belangrijk bij de verbindende aanpak is dat 

kinderen leren taal te geven aan gevoelens en gedrag. De ‘gespreksvragen’ helpen hier bij. 

Doormiddel van het stellen van gespreksvragen worden kinderen zelfstandig gemaakt in het voeren 

van gesprekken in een conflictsituatie. Wanneer er een conflict is kunnen de kinderen dit onderling 

zelf oplossen. Vanaf groep 3 worden kinderen toegevoegd aan de groep zogenaamde ‘Juulcoaches’, 

de dragers  van de verbindende aanpak in de school. Deze groep kinderen al erg bedreven in het 

werken met deze vragen. Ons doel is om dit in de komende jaren uit te breiden, zodat alle kinderen 

de gesprekken kunnen leiden. Daarnaast gaan we in de groepen werken met kringen, waarin 

problemen kunnen worden besproken.  Alle vormen van kringen zijn bedoeld om verbinding te 

maken met elkaar. 

We koppelen de verbindende aanpak aan PBS waarbij PBS uitgaat van het compliment en 

gedragsverwachtingen  die door de leerkracht worden uitgesproken en gemonitord en de 

verbindende aanpak uitgaat van acties en verantwoordelijkheden bij de kinderen. 

We zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van ieder kind in onze klas/in onze school.  
 
 
 
 
JuulRep vragen: 
- Wat is er gebeurd? 

- Wat dacht je of hoe voelde je toen? 

- Hoe kunnen we verder? 

- Wat moet er nu gebeuren? 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy2afymtbeAhUEKFAKHekSCcYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.foamstickshop.nl/product/foam-hand-high-5-oranje/&psig=AOvVaw0Sw2SHWhxQ7KDZqd6XfcFo&ust=1542364803377513
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Contacten met ouders… belangrijk! 
Mede om deze reden vinden wij het belangrijk dat ouders en leerkrachten een goed onderling 

contact hebben en goed met elkaar communiceren. We geven u op verschillende manieren 

informatie. Dit kan via ouderportal, de weekbrief, Facebook, een gesprek, een infoavond, 

inloopavond, een huisbezoek of een algemene ouderavond. Natuurlijk komen we elkaar tegen op het 

plein, in school en maken gezellig een praatje. 

 

Startgesprek en Eindgesprek 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een zgn. startgesprek. Op deze middag/ 

avond wordt u, in het lokaal van uw kind, geïnformeerd over alles wat te maken heeft met het 

onderwijs aan uw kind en wordt samen met u (vanaf groep 1, met uw zoon/dochter) gekeken waar 

vooral aandacht aan besteed moet worden (wat gaat goed, wat is nog lastig). Aan het eind van het 

schooljaar kijken we samen terug (eindgesprek). Deze avonden hebben een verplicht karakter, 

omdat wij het belangrijk vinden dat u weet waar uw kind op school mee bezig gaat of is geweest. Zo 

maken we u en uw zoon/dochter ‘eigenaar’ van zijn/haar ontwikkeling. 

  

Huisbezoek 
In de periode dat een kind bij een leerkracht in groep 1-2 zit, komt de leerkracht een keer bij u op 

huisbezoek. Tijdens dit bezoek maken wij kennis met de thuissituatie, vertellen we over het werken 

in de groep en kunt u met ons praten over zaken die u belangrijk vindt. 

Gezinnen waarvan de kinderen tussentijds op school komen, worden ook door de groepsleerkracht 

bezocht.  

 

10 minuten gesprek 
Twee keer per jaar organiseren we op school een 10 minuten gesprek. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging via het ouderportal. Tijdens het gesprek praten we over de vorderingen en ontwikkeling 

van uw kind. Deze gesprekken zijn bedoeld voor alle ouders en de gespreksmomenten hebben een 

verplicht karakter.  

We vinden heet uitermate belangrijk om met alle ouders/ verzorgers te praten over de vorderingen 

van hun kind. Dit, omdat we het uitermate belangrijk vinden om met alle ouders te praten over de 

vorderingen van hun kind.  

 

Rapporten 
Alle groepen krijgen 2 keer per jaar een rapport (februari en juni). Voor de invulling van de rapporten 

gebruiken we naast cijfers de letters g, r/v, v, m en o (g=goed, r/v=ruim voldoende, v=voldoende, 

m=matig en o=onvoldoende).  

 

Ouderavond 
Eén keer per jaar organiseren we een ouderavond. Het onderwerp heeft altijd te maken met 

onderwijs en/of opvoeding.  

 

Weekbrief 
Om de week ontvangt u via de mail de weekbrief. Via deze brief houden we u op de hoogte van 

belangrijke gebeurtenissen, belangrijke data en nieuws uit de groepen. Het is erg belangrijk dat u 

deze brief leest. De informatie die u kunt lezen in de weekbrief, krijgt u ook via ouderportal. We 

proberen zoveel mogelijk briefjes tussendoor te voorkomen.  
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Facebook  
Wekelijks staan er nieuwtjes op Facebook. We hebben veel volgers en via social media delen we veel 

leuke activiteiten.  

 

Ouderportal 
Sinds 2015 maken we gebruik van ouderportal voor het versturen van berichtjes naar ouders. Ouders 

krijgen een hiervoor een inlogcode. De informatie die u kunt lezen in de weekbrief, krijgt u ook via 

ouderportal. 

 

Informatievoorziening gescheiden ouders 
Helaas komt het voor dat ouders van kinderen zijn gescheiden of gaan scheiden. Het is dan goed te 
weten hoe het met de informatievoorziening over de kinderen is geregeld. In de regel woont het kind 
bij een van de ouders en heeft de andere ouder een omgangsregeling met het kind. We spreken dan 
van een verzorgende ouder en een niet- verzorgende ouder. Volgens de wet hebben beide ouders 
evenveel recht op informatie vanuit de school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, 
hanteren we als school het volgende beleid.  

 Het is de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder te informeren 
over alle belangrijke informatie die het kind betreft. Wanneer er geen belemmeringen zijn, 
gaan we ervan uit dat de verzorgende ouder de informatievoorziening voor zijn of haar 
rekening neemt.  

 Mocht dit door omstandigheden niet zo te regelen zijn, dan kan de niet- 
verzorgende ouder de directie van de school vragen deze informatie door te geven. De 
verzorgende ouder zal hier dan over geïnformeerd worden. Er wordt geen informatie 
gegeven wanneer het belang van het kind daarmee strijdig is of een gerechtelijke uitspraak 
de informatieverstrekking in de weg staat.  

 Bij informatie van de school denken we aan: 

 Algemene-informatie: schoolgids, informatiebrochure en nieuwsberichten ouderportaal 

 Kind-informatie: afschrift van het rapport, mogelijkheid uitgenodigd te worden voor een 10-
minuten-gesprek.  

 

Website 
De school heeft een website waarop u informatie over de school kunt lezen. In het kader van de wet 

op de privacy is afgesproken dat er geen telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders 

worden geplaatst.  

Het websiteadres is: www.pricoh.nl/julianavanstolberg. We beschikken over een Facebookpagina en 

een Twitteraccount: @JulianavanS 

 

We stellen het op prijs als ouders hun mening of reactie geven op de sites. Mocht u niet willen dat 

uw kind op foto’s en filmpjes te zien is, dan kunt u dit doorgeven.  

 

Soms wordt er in een groep een video-opname gemaakt om aan de hand van beelden van een les of 

gedrag kinderen te bespreken. Deze informatie is altijd tussen de leerkracht en de video-

interactiebegeleider en wordt niet aan anderen getoond. 

 

Medezeggenschapsraad (M.R.) 
Het is wettelijk verplicht om op iedere school een medezeggenschapsraad te hebben. Onze M.R 

bestaat uit twee gekozen ouders en twee leerkrachten. Het bestuur van onze schoolvereniging moet, 

http://www.pricoh.nl/julianavanstolberg
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voordat zij besluiten kan nemen over zaken die onze school aangaan, in veel gevallen advies vragen 

aan of instemming hebben van de M.R. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. 

De M.R. is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreft te bespreken. Ouders die bereid 

zijn om taken in de M.R. te vervullen volgens de grondslag en de doelstelling van de school en dit 

schriftelijk verklaren, kunnen zich verkiesbaar stellen. Onze M.R. is ook vertegenwoordigd in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Daar worden zaken besproken die alle 

dertien scholen van onze Vereniging aangaan. 

De namen van onze M.R.-leden vindt u o.a. op de website. Als u vragen heeft kunt u altijd een M.R. 

lid aanspreken. De notulen van de M.R.-vergaderingen vindt u op de website van de school. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een raad die bestaat uit afgevaardigden van alle 

dertien scholen van PricoH. Zoals de M.R. een gesprekspartner is voor de directie van de basisschool, 

is de G.M.R. de gesprekspartner voor het bestuur. In de G.M.R. worden zaken besproken die alle 

dertien scholen aangaan. 

 

Ouderraad (O.R.) 
Onze school heeft een ouderraad die door de ouders gekozen is.  

De ouderraad heeft de volgende taken: 

1. Leerkrachten ondersteunen bij allerlei activiteiten op school zoals: Sinterklaasfeest, 

Kerstmarkt, eindfeest, sportevenementen, enz. 

2. Het goede doelengeld, het schoolfondsgeld en het oud-papier-geld beheren. De opbrengsten 

van de oud papieractie Komen ten goede van de kinderen. 

Aan iedere groep is een groepsouder gekoppeld, die bij feesten en andere activiteiten assisteert. De 

namen van onze O.R.-leden vindt u op de website. Als u vragen heeft kunt u altijd een O.R. lid 

aanspreken. De notulen van de O.R.-vergaderingen vindt u op de website van de school. 

 

Ouderbijdrage  
De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt. Daarom vraagt de OR aan de ouders een 
vrijwillige bijdrage. Hiervan worden activiteiten als het Sinterklaas- en kerstfeest, schoolreisjes, 
schoolkamp groep 8, ijsjes op een warme dag, een kleinigheidje voor zieken, excursies, enz. betaald. 
Wanneer er niet voldoende ouderbijdrage binnenkomt, kunnen er een hoop leuke dingen niet 
doorgaan. Op de ouderavond legt de penningmeester van de OR verantwoording af.  
 
Graag ontvangen we de ouderbijdrage vóór 1 oktober op rekening; 

NL27 RABO 0329081381 
t.n.v. Stichting Pecunia inz. J. van Stolbergschool 

o.v.v. naam van kind en de groep. 
 
U betaalt een maximaal bedrag per gezin van € 90,-. Mocht dit teveel zijn om in 1 keer te betalen, 
dan kunt u in termijnen betalen. Ook dan ontvangen wij graag voor 1 oktober de eerste termijn. 
Mochten wij na 1 oktober nog niets van u gehoord of gezien hebben, dan zal de penningmeester van 
de OR contact met u opnemen. Als uw kind na 1 januari op school is gekomen, betaalt u de helft van 
de ouderbijdrage. 
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Jaarlijkse kosten  
Groep 1 t/m 7: € 30,- per kind.  
Na kerstvakantie: € 15,- per kind. 
Groep 8 € 50,- per kind.  
Na kerstvakantie: €35,- (helft van € 30 + € 20 kamp) per kind. 
Maximaal betaalt u € 90,- per gezin. 
 

Verkeersouders  
Verkeersouders proberen samen met de school, buurtbeheer en de gemeente voor de 

verkeersveiligheid rond de school te zorgen. De ouders in de verkeerscommissie zijn de 

aanspreekpersonen. In 2011 heeft onze school het Drents Verkeersveiligheidlabel gehaald (DVL). Dit 

betekent dat C.B.S. Juliana van Stolberg een verkeersveilige school is, dat er in alle groepen 

verkeerslessen worden gegeven. Op het plein worden ook praktische verkeerslessen gegeven. In 

2013 is het verkeersplein gerealiseerd voor de groepen 1 en 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een op en top lerende 
organisatie! 
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Enquête 
Wij vinden het belangrijk om te horen hoe er over de school wordt gedacht. Daarom vragen we u 

iedere 4 jaar een enquête in te vullen.  

Uit de gegevens van deze enquête wordt ons duidelijk hoe u bijvoorbeeld over het onderwijs, het 

schoolgebouw, de omgeving en het team denkt.   

Hierbij de uitslagen van de enquête van 2018. De gegevens worden gebruikt om ons beleid, voor de 

komende vier jaar, verder inhoud te geven.      

          

De waardering door ouders [bron: Scholen met succes; tevredenheidspeiling 2018]: 

    

Waardering door personeel [bron: Scholen met succes; tevredenheidspeiling 2018]: 

 

Waardering door leerlingen [bron: Scholen met succes; tevredenheidspeiling 2018]: 

 
evaluation risk assesment 2019.doc 
 
 

 Tevredenheidscijfer Landelijk cijfer  

Algemene tevredenheid 9,6 8,9 

Kunstzinnige oriëntatie  9,6 9,2 

Contact leerkracht met 

kinderen  

9,6 8,9 

De klas 8,8 7,5 

De groep  8,6 8,0 

Werkvormen  8,5 8,2 

Welbevinden  8,3 7,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Tevredenheidscijfer Landelijk cijfer  

Schoolklimaat 9,0 7,4 

Interne communicatie 8,3 6,9 

Pedagogisch klimaat 8,7 7,6 
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Waardering door maatschappij 
C.B.S. Juliana van Stolberg heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in 

principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen 

aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Oudergroep (visie-uurtje)  
Eén keer per jaar nodigen we uit elke groep een aantal ouders uit, om van gedachten te wisselen met 

de directie over wat er leeft op school. Ouders worden op deze manier extra betrokken bij allerlei 

schoolzaken en wij weten wat er leeft onder de ouders. 

 

Vertrouwenspersoon 
De school, een veilige plek voor ieder kind. Zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de 

school kunt u terecht wanneer u het idee heeft dat uw kind slachtoffer is van 

dubbelzinnigheden/handtastelijkheden door wie dan ook. Benjamin Bouw is de vertrouwenspersoon 

van onze school. (En maatschappelijk werkster) 

Voor de kinderen zijn juf van Goor en Juf Drent de vertrouwenspersonen op school. De kinderen 

kunnen hun terecht wanneer zij een probleem thuis of op school hebben.  

Wat doet een vertrouwenspersoon?   

 Zij zijn er om:  

 goed naar je te luisteren wanneer je een probleem hebt dat je niet kan bespreken met je 

eigen leerkracht.  

 samen met jou te zoeken naar een oplossing voor je probleem.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vind je iets leuk, dan leer je het vanzelf! 
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“Het gaat er niet om of je de beste bent. 
Het gaat er om of je beter bent dan gisteren!” 

 

De organisatie van het onderwijs 
 

Schooltijden  
We werken met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur -14.00 uur 

naar school. Tussen de middag eten ze samen in het lokaal en gaan ze een kwartiertje buiten spelen. 

Op deze manier creëren we rust en regelmaat.  

Voordelen voor kinderen  

• Alle kinderen blijven met elkaar in hetzelfde ritme.  

• Ononderbroken regie van de leerkracht (streven we naar).  

• Vaste structuur (5 dagen van gelijke duur).  

• ‘s Middags hebben kinderen meer vrije tijd dus meer ruimte voor (sport) activiteiten op alle 

dagen van de week.  

Voordelen voor ouders  

• Andere verdeling werkdagen mogelijk.  

• Geen overblijfkosten.  

• Eén keer brengen en halen op een dag.  

• Beschikbare tijd voor huiswerk, feestjes, sport en spel beter verspreid over de week.  

 

Verplichte onderwijstijd  
Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7520 uur naar school. Alle kinderen gaan 25 uur per week naar 

school. Op jaarbasis is dat 980 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten. 

De leerlingen kunnen in principe binnen acht aaneensluitende jaren de school doorlopen. Het 

lesrooster is in elke groep aanwezig. Voor jonge kinderen wordt het duidelijk gemaakt met symbolen 

op dagritmekaarten. In de hogere groepen staat het dagprogramma op het digibord of whiteboard 

aangegeven. 

 

Huiswerk 
We zijn van mening dat kinderen op school zijn om te leren en na schooltijd vooral moeten spelen, 

sporten en ontspannen. Wij geven daarom pas in de midden- en bovenbouw huiswerk mee, om 

alvast te wennen aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het huiswerk kan bijvoorbeeld zijn: 

een werkstuk maken (vanaf groep 6), topografie, rekenwerk of spelling. 

 

Computers, IPads en digitale schoolborden 
We hebben ICT hoog in het vaandel staan. We vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het 

hedendaagse onderwijs. Op school zorgen we ervoor dat we voldoende middelen hebben om de 

kinderen, vanaf groep 1, zo goed mogelijk met computers te laten werken. In alle groepen wordt 

gewerkt met een digitaal schoolbord. 

  

Leesprotocol 
De dertien basisscholen van PricoH hebben afspraken gemaakt om op dezelfde wijze om te gaan met 

kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie. Verder 

werken we met een Juliana Leesprotocol waarin alle leesactiviteiten staan omschreven.  
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Leerlingvolgsysteem. Hoe volgen we? 
Omdat er zoveel verschillen zijn in de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat we de kinderen 

volgen en aansluiten bij het niveau van het kind. Iedere leerkracht signaleert, observeert, kijkt naar 

het gemaakte werk, toetst en evalueert. Wat gaat er al goed? Waarbij heeft de leerling nog een 

steuntje in de rug nodig? Voor de hoofdvakken wordt 2x per jaar een groepshandelingsplan gemaakt. 

Hierin staat beschreven welke hulp de leerling krijgt om betere resultaten te behalen. We houden de 

vordering van de kinderen bij in ons ESIS leerlingvolgsysteem. 

Toetsen 
Om de kinderen in hun ontwikkeling te kunnen volgen, worden er regelmatig toetsen afgenomen. 

We gebruiken hiervoor twee soorten toetsen:  

1. De methode gebonden toetsen; deze toetsen nemen we af nadat bepaalde lesstof is behandeld. 

2. De methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsen worden op een vast moment in het jaar 

afgenomen. Wij gebruiken hiervoor het landelijk CITO volgsysteem. 

 

Verslaglegging per kind  
Van ieder kind wordt een digitaal dossier aangelegd. Hierin bewaren wij de volgende gegevens: 

1. Persoonlijke gegevens die we bij de inschrijving hebben genoteerd, zoals de naam van de 

huisarts, de gezinssamenstelling. 

2. Bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van het kind. 

3. De toets uitslagen en observaties. 

 

Actief burgerschap 
Kinderen van nu groeien op in een complexe maatschappij. We vinden het belangrijk democratische 

waarden door te geven. Dit betekent dat we op school proberen kinderen het gevoel te geven dat ze 

mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de 

school en de omgeving van de school. Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten 

worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk.  

We hebben daarom de keus gemaakt om te werken met de methode Kwink, wekelijks te sparen voor 

een goed doel, de bovenbouw een werkstuk te laten maken over de 2e wereldoorlog, te werken met 

een leerlingenraad, wekelijks te kijken naar het weekjournaal, het uitnodigen van gastsprekers. 

Als school besteden we actief aandacht aan: 

 Democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes 

 Participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- 

als buitenschoolse activiteiten; 

 Identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’. 

 

Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, 

ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te 

onderbouwen. Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van 

lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over 

hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner 

voor de school.  
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Activiteiten voor kinderen  
 

Basisvaardigheden 
Dit zijn die vakken die een kind nodig heeft om in de maatschappij te kunnen functioneren. 

 

Groep 1 en 2 

In deze groepen wordt de basis gelegd om tot lezen te komen. Ook wordt er aandacht besteed aan 

voorbereidende activiteiten voor rekenen en schrijven. Als een kind wil leren lezen, wordt daar 

aandacht aan besteed. We gebruiken hiervoor o.a. de materialen van kleuter-universiteit. Speciaal 

voor de kleuters is het schoolgidsje “Juultje” ontwikkeld. Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving 

van de kleuterwereld op C.B.S. Juliana van Stolberg. 

 

Groep 3 

In groep 3 wordt begonnen met het leren lezen, rekenen en schrijven. We gebruiken de methode 

Veilig Leren Lezen. Naast lezen wordt er flink geoefend met de sommen tot 20. En natuurlijk is er 

aandacht voor biologie, tekenen, knutselen en gym. Het thema bij wereldoriëntatie is vaak 

uitgangspunt voor de teken- en handvaardigheidslessen. In de klas wordt ook de inrichting hierop 

aangepast. 

 

Groep 4 t/m 8 

In de groepen 4 t/m 8 staan de spellingregels centraal. Iedere week wordt een nieuwe spellingregel 

(kaart) behandeld. Rekenen breidt zich verder uit, vanaf groep 4 worden alle tafels aangeboden.  

Je kunt een tafeldiploma halen als je de tafels goed en vlot door elkaar kunt opzeggen. 

 

“Tafels kun je alleen leren door veel te oefenen, zowel thuis als op school! “ 

  

Wereld oriënterende vakken (groep 5 t/m 8) 

Voor de vakken verkeer, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde en techniek gebruiken 

we moderne methodes. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker.  

Aan de hand van een werkstukwijzer leren de kinderen een werkstuk maken. Het aantal werkstukken 

breidt zich uit naarmate de kinderen verder komen op de basisschool. Er worden ook spreekbeurten 

gehouden. Wat computeren betreft leren de leerlingen vanaf groep 5 een PowerPoint presentatie 

maken.  

In groep 7 kunnen de kinderen hun verkeersdiploma halen. Alle schooltypes worden in groep 8 

behandeld en de leerlingen stellen zichzelf de vraag: Kan ik met mijn eigenschappen en vaardigheden 

uit de voeten op die school?  

De ouders krijgen tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar uitleg over het 

verloop van de schoolkeuze. Na de IEP–eindtoets krijgen de leerlingen de lesstof aangeboden 

passend bij de school waar ze naar toe gaan. En eind groep 8 wordt er ook begonnen met het 

oefenen van de afscheidsmusical en starten de voorbereidingen van het kamp. 

 

Lezen op de Juliana van Stolbergschool 

Lezen is een belangrijk vak op het rooster. Alle dagen wordt er gelezen. We hebben een rijke, 

uitnodigende schoolbieb in samenwerking met de centrale bibliotheek Hoogeveen en proberen daar 

voor een ieder wat in te zetten. De groep 8 kinderen lezen wekelijks de kinderen van groep 1 en 2 

prentenboeken voor. De kinderen van groep 7 zijn de tutoren voor groep 3 en 4. 
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Schrijven  

Om een duidelijk handschrift te ontwikkelen heb je schrijfafspraken nodig: vaste lettervormen, goede 

verbindingen, juiste afstand tussen de woorden. Een juiste schrijfhouding is belangrijk, net als de 

juiste hoogte van de tafeltjes, dit voorkomt later rug- en nekklachten. We letten niet alleen bij het 

vak schrijven op netheid maar ook op een goede schrijfhouding. We leren vanaf groep 3 het 

blokschrift aan.  

 

Engels  

We werken met de Engels methode Groove.me in de groepen 1 t/m 8. Groove.me is een complete 

lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen 

zelfvertrouwen en enthousiasmeert!. Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en 

zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de 

niveauverschillen van leerlingen.  

 

Gymnastiek 

De groepen 3-8 gaan twee keer per week naar de gymzaal. We wisselen de lessen af, de ene les 

gebruiken we toestellen en tijdens de andere les staat spel centraal. De leerlingen krijgen (de groepen  

3 t/m 8) op de vrijdag gymles van een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.  

Voor de groepen 1 en 2, zie “Juultje”. 

Het is verplicht om tijdens de gymles sportkleding en gymschoenen (in verband met 

zwemmerseczeem en voetwratten) te dragen.  

 

Expressie-activiteiten 

De kinderen krijgen wekelijks teken- en handvaardigheidslessen. Het aanbod wordt zoveel mogelijk 

gevarieerd.  

 

Alle groepen doen mee aan de talentenshow.  

Zo krijg je als kind al vroeg podiumervaring. Ieder jaar staat voor de kinderen een kunstvak centraal, 

zoals dans, drama, muziek, beeldende kunst en audiovisuele kunst. We worden hierin begeleid door 

Kunst & Cultuur. (www.kcdrenthe.nl)  

 

Project 

Ieder jaar doen we met de hele school een project. We kiezen een onderwerp en werken daar twee 

weken over. We lezen, schrijven, knutselen en gaan, als het erbij past, op excursie, we “verbouwen” 

de school en nodigen aan het eind van het project de ouders uit om te genieten van de prestaties 

van hun kroost. Jaarlijks besteden we ook uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek en de 

week van de lentekriebels. 

 

Techniek 

De kinderen doen tijdens de lessen van de methode Blink: Natuur en techniek veel proefjes, leren 

vooral door te doen/te ervaren en leren actie-reactie te verklaren. De thema’s van de lesmethode 

Blink Wereld – natuur en techniek voor groep 5 t/m 8 zijn interactief en gaan uit van onderzoekend 

leren 

De groep 7 maakt ook kennis met techniekles op het voortgezet onderwijs en bezoeken de Open 

Bedrijvendagen. We zijn in het trotse bezit van een 3D printer. 
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De zorg voor onze leerlingen 
 

De zorg voor uw kind  
De leerkracht signaleert op basis van observaties en/of methode-gebonden toetsen dat er sprake is 

van enige zorg. Het gaat om een hiaat of probleem dat duidelijk is en welke de leerkracht snel kan 

oplossen. De leerkracht biedt passende hulp. De extra zorg voor uw kind  kan bestaan uit extra 

persoonlijke aandacht, gerichte individuele instructie tijdens zelfstandig werken en/of  aanpassing 

van de hoeveelheid werk.  

 Leerlingen die vaardigheden moeten automatiseren kunnen zowel door de leerkracht als de 

onderwijsassistente begeleid worden. De leerkracht bespreekt deze extra zorg zo nodig met 

de intern begeleider; 

 De kortdurende hulp (maximaal 4 weken) wordt door de leerkracht in de weekplanning 

vastgelegd. 

Als de hulp niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd wordt er door de leerkracht een 

handelingsplan gemaakt.(6-8 weken plan); 

 De leerkracht houdt ouders/verzorgers op de hoogte; 

 Leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere basisstof krijgen verbreding/ verdieping 

aangeboden op dat vakgebied. Bijv. rekenpanda, rekentijgers, rekentoppers, pluswerkboek 

van taal/spelling op maat  taaltoppers en taal/rekenspelletjes; 

 Leerlingen van groep (5), 6,7 en 8 die in hun eigen groep dagelijks met verrijkingsstof werken 

en behoefte hebben aan nog meer uitdaging kunnen eenmaal per week deelnemen aan de 

plusklas. 

 Leerlingen die, nadat ze een intelligentieonderzoek hebben gehad, begaafd of zeer begaafd 

zijn kunnen vanaf groep 5 deelnemen aan de plusklas. 

 

Criteria om geplaatst te worden in de plusklas. 

 De leerling presteert goed op de methode gebonden toetsen. 
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 De leerling scoort op de laatste 3 meetmomenten, op 3 van de 4 hoofdvakken ( rekenen, 

begrijpend lezen, spelling of technisch lezen) een I of een II score bij het CITO LVS. 

 De leerling kan meer aan dan het gemiddelde aanbod van de groep. 

 De leerling vindt opdrachten die mogelijkheid geven tot nader onderzoek uitdagend. 

 De leerling werkt in de groep met verrijkingstaken voor minimaal twee vakken. 

 De leerkracht  kan door middel van observaties motiverende reden geven waarom het van 

belang is om de leerling in de plusklas te plaatsen 

 

Voorwaarden om mee te kunnen doen in de plusklas. 

 De leerling heeft een positieve, goede werkhouding. 

 De leerling kan goed zelfstandig werken. 

 De leerkracht plant een gesprek met de leerling en ouders over deelname aan de plusklas. 

(wat wordt er van de leerling verwacht, positieve houding van de ouders over deelname van 

hun kind aan de plusklas). 

 

Meer- en hoogbegaafde kinderen  
Voor die kinderen die nog meer aan kunnen en niet voldoende hebben aan het compacten & 
verrijken is er een ‘plusgroep’ aanwezig. Eén dagdeel per week komen deze kinderen bij elkaar om 
samen te werken aan pittige uitdagingen, waarbij het ‘leren leren’ een belangrijk doel is. Voor 
kinderen in groep 8 is er het Dotato- & Discovery-project in samenwerking met het Roelof van Echten 
college. Eén woensdag in de twee weken gaan deze kinderen naar het voortgezet onderwijs om daar 
les te krijgen in een aantal uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en vreemde talen. Met 
deze extra voorzieningen willen wij de kinderen die binnen het reguliere onderwijsaanbod te weinig 
uitdaging krijgen extra prikkelen.  
 

Kwadraat  
Voor nog meer speciale dagelijkse zorg aan meerbegaafden, hebben we binnen de schoolvereniging 
ook een kwadraatafdeling. Die is ondergebracht bij christelijke basisschool De Krullevaar. Zolang 
scholen niet in handelingsverlegenheid zijn wat hoogbegaafde kinderen betreft, blijven deze 
kinderen gewoon op de basisschool. Zij krijgen dan een passend aanbod. 
 
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil 
onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen 
het gewone basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm 
van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten. 
Kijk hier voor meer informatie  www.po2203.nl 
 

Arrangementen en Commissie Arrangeren 
Ons streven is om voor alle kinderen thuisnabij passend onderwijs te bieden. Bij de aanmelding zal 
op basis van de hulpvragen van het kind, de mogelijkheden van de school (personeel, ruimte, 
materieel) en de afstemming daartussen worden bezien of de school in staat is een kwalitatief goede 
plek voor deze leerling te bieden. 
 
Als de geboden hulp binnen het basisarrangement van onze school niet toereikend is om onze 
leerling voldoende te helpen, kan er door de school een aanvraag worden gedaan bij de Commissie 
Arrangeren (CA) voor een arrangement. (Samenwerkingsverband PO 2203) 
 

http://www.po2203.nl/
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Voordat er een arrangement aangevraagd kan worden, gaat de CA er vanuit dat onderstaand 
voortraject zorgvuldig is doorlopen. 

1. De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van 
observatiegegevens, aangevuld met de analyse van toetsgegevens; 

2. Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of 
ondersteuning; 

3. Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze 
ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt 
een specifiek, individueel handelingsplan opgesteld. Dit wordt ten minste een half jaar 
uitgevoerd en geëvalueerd. 

 
Als de school een arrangement krijgt toegewezen, wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- 
en einddatum. De school evalueert twee maanden voor de einddatum de effecten van het 
arrangement en kan op eigen initiatief verlenging vragen van het arrangement. 
De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich 
meebrengen dan de normbespreking van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de 
Commissie Arrangeren het dossier toewijzen aan de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid  
 

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid 
De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) 
onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor 
de einddatum evalueert de school voor speciaal (basis) onderwijs de effecten van het verblijf op de 
school. De school meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een 
terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund met een arrangement. 
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Zorgstructuur 
 

CJG (Centrum Jeugd en gezin) 

De gemeente Hoogeveen heeft, net als veel andere gemeenten, een Centrum voor Jeugd en 

Gezin(CJG) met als doel om snel, effectief én afdoende ondersteuning te bieden aan kinderen, 

jongeren en hun ouders/verzorgers bij opvoed- en opgroeivragen. De vraag van het kind c.q.de 

ouders/verzorgers staat centraal. 

Het CJG is op school vertegenwoordigd door de schoolmaatschappelijk werker, de jeugd-

verpleegkundige en de jeugdarts. Het onderwijs is dus een belangrijke samenwerkings-partner van 

het CJG. Als ouder/verzorger van een schoolgaand kind is de schoolmaat-schappelijk werker het 

eerste CJG aanspreekpunt. 

 Wat mogen ouders/verzorgers van het CJG verwachten? 

 Voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien toegang tot 

betrouwbare informatie via een online CJG; 

 Mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk; 

 Toegang tot jeugdhulp 

 

Kijk ook op: www.cjgdewoldenhoogeveen.nl 

Een mail sturen of bellen kan ook: 

info@cjghoogeveen.nl 

0528 233049 

(bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur) 

 

Als de leerkracht denkt dat een kind ondersteuning nodig heeft, zal deze dit in eerste instantie met 

de ouders bespreken. Het kan gaan om ondersteuning op allerlei gebied: op het gebied van leren, 

contact met andere kinderen, lichamelijke ontwikkeling e.d. Een paar praktische tips kunnen u dan 

vaak al weer op weg helpen, maar soms is meer nodig. 

De leerkracht roept dan, in overleg met de ouders/verzorgers, de hulp in van de intern begeleider 

(IB’er). Als dat nodig is betrekken zij een medewerker van het CJG, meestal de schoolmaatschappelijk 

werker, om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden. 

Ook de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts kan betrokken worden. Daar waar nodig kan jeugdhulp 

ingezet worden. De gemeente is daar sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor. 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Ouders/Verzorgers kennen hun kind het best. Ze merken het dan ook meteen wanneer hun dochter 

of zoon zich anders gedraagt dan ze gewend zijn. Misschien is het al een tijdje zo dat een kind 

slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt, juist veel stiller is dan normaal of dat het minder goed gaat 

op school. Meestal is dit niet ernstig en zit een kind gewoon even wat minder lekker in zijn vel. Soms 

is er echter meer aan de hand. 

Hulp op school voor ouder en kind 

Op alle scholen in het basis-  en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk 

vertegenwoordigd. Als ouders/verzorgers een vraag hebben over hun kind, de opvoeding of als ze 

zich zorgen maken, kunnen ze langs komen bij de schoolmaatschappelijk werker. De 
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schoolmaatschappelijk werker is te bereiken via de leerkracht of de intern begeleider. Rechtstreeks 

bellen kan ook, op nummer 0528 278 855 of mailen naar info@cjghoogeveen.nl. 

 
Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere 

hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst ouders/verzorgers dan verder de weg.  

Samen met hen zoekt hij of zij naar een oplossing die bij het kind, thuis en de school past. Daarbij kan 

hij of zij er voor zorgen dat er korte lijnen blijven tussen de schoolmaatschappelijk werker, de school, 

het gezin/leerling en eventuele netwerkpartners.  

 

De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis. 

Daarnaast zet het schoolmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in op het gebied van 

bijvoorbeeld sociale vaardigheden of weerbaarheid. 

Wanneer men zich zorgen maakt over een kind, is het verstandig om niet lang te wachten. Een klein 

probleem kan groot worden als men niets doet. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel 

van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Deze organisaties hebben ervaring in het werken met en voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. 

 

Leerkrachten signaleren ook gedrag van leerlingen. Wanneer er zorgen zijn, kunnen zij, nadat ouders 

hiervoor toestemming hebben gegeven, deze via de intern begeleider bespreken met de 

schoolmaatschappelijk werker. Dit kan resulteren in een consult of advies aan de leerkracht, en/of 

het contact zoeken van de schoolmaatschappelijk werker met het kind en zijn/haar 

ouders/verzorgers. Naast deze kind gerelateerde zorg, kunnen leerkrachten ook een beroep doen op 

de schoolmaatschappelijk werker bij kind overstijgende problemen (b.v. pestgedrag/cultuur, 

problemen of gebeurtenissen die impact hebben op groepen leerlingen). De leerkracht zal hiervoor 

eerst in overleg gaan met de IB’ers. 

 

Directie en/of de IB’ers zijn degenen die op de hoogte zijn of worden gebracht wanneer er een 

begeleidingstraject moet worden ingezet of al in gang is gezet. De IB’ers zullen bij het signaleren van 

zorgen of probleemgedrag kijken wat ze hierin kunnen betekenen. Hiervoor kunnen ze SMW’er 

consulteren. 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met de zorgcoördinator naar mogelijkheden om ons 

en/of de ouders te ondersteunen bij de opvoedkundige taak. Zij kan vanuit haar deskundigheid 

begeleiden of doorverwijzen naar hulpinstanties. U kunt altijd binnenlopen als u vragen heeft 

rondom de opvoeding van uw kind. Een afspraak kan ook telefonisch gemaakt worden: 0528-230388 

of via het mailadres : B.Bauw@swwh.nl. 

 
 

Jeugdgezondheidszorg  (JGZ)/ Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) 
De screening  

Kinderen worden tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend. Deze screening 

wordt uitgevoerd volgens de landelijke standaard. Voorafgaand aan de screening ontvangen 

ouders/verzorgers informatie en een vragenlijst. Hierop kunnen eventuele vragen of zorgen over het 

kind worden aan gegeven. Ouders krijgen automatisch een uitnodiging voor hun kind. Tijdens de 

onderzoeken wordt onder andere aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid, het gedrag, de 
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emotionele ontwikkeling, het algeheel welbevinden en het functioneren op school. Na afloop 

bespreekt de jeugdarts of verpleegkundige met toestemming van de ouders/verzorgers, als dit van 

belang is voor het goed functioneren van het kind op school, de uitkomsten van het onderzoek met 

de leerkracht of intern begeleider van school. Indien nodig kan de jeugdarts of verpleegkundige, met 

toestemming van ouders/verzorgers, contact  

zoeken met het SMW of zorg bespreken binnen het CJG. 

 

Spreekuren voor alle kinderen  

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school. Het spreekuur is 

bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 

7 zitten. Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Vragen over 

gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kan men met de 

jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, 

psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij 

spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. Het spreekuur is in principe op de eigen 

basisschool. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind 

aanmelden voor het spreekuur.  

De intern begeleider zoekt dan contact met de GGD. Ouders kunnen  zich. Aanmelden  voor het 

spreekuur via onderstaand telefoonnummer.  

 

Voor afspraken en/of informatie belt u met:  

088-2460246 

 Bereikbaar:  

 van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur voor vragen over afspraken  

 Van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur voor inhoudelijke vragen over kinderen van 4 jaar 

en ouder  

 

Driehoeksoverleg 
Binnen de school is er ook minimaal 3x per jaar een driehoeksoverleg tussen intern begeleider, een 

medewerker van de GGD (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) en een SMW-er. Het doel is om 

signalen van zorg bij elkaar te brengen, patronen te herkennen, duiden van problematiek en 

afstemmen of en welke hulp geboden kan worden. De inbrenger (school SMW of GGD) heeft vooraf 

toestemming gevraagd aan de wettelijke ver tegenwoordiger(s) of brengt de casus anoniem in. Zij 

koppelt na de bespreking de adviezen aan hen terug. 

Wanneer 4 jarigen aangemeld worden bij het basisonderwijs en er zorgen zijn over de ontwikkeling 

en/of veiligheid is er een brede warme overdracht door de JGZ, waarbij de ouder(s), intern 

begeleider, JGZ en SMW om de tafel gaan, evt. aangevuld met andere hulpverlener(s).  

Logopedie 

Kinderen van groep 2 worden door de logopediste op spraak-, stem- en taalontwikkeling onderzocht. 

Zo nodig worden de kinderen doorverwezen naar een particuliere logopedist. Bij twijfel kunnen 

leerkrachten kinderen aanmelden bij de afdeling logopedie van de GGD. Voor een logopedisch 

onderzoek is toestemming van de ouders nodig.  

 
De vraag van het kind c.q. de ouders 

staat centraal 
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Aanmelding 
 

Inschrijving 
Bij de inschrijving hebben we een informatief gesprek met u over uw kind en uw keuze voor de C.B.S. 

Juliana van Stolberg. Er worden gegevens gevraagd over uw kind en het gezin. Voor de inschrijving 

hebben we een kopie van het Burgerservicenummer van uw kind nodig.  

Tijdens dit gesprek maken we o.a. afspraken over de samenwerking tussen school en thuis. Ook 

maken we een rondleiding door de school. Als uw kind bijna 4 jaar is, mag het twee keer op bezoek 

komen. In de maanden juni en december plaatsen we liever geen kleuters.  

Voor meer informatie verwijzen we u naar de kleuterschoolgids “Juultje.” Kinderen die van een 

andere basisschool komen, kunnen meteen na de verhuizing geplaatst worden. 

Groepsindeling 
Op onze school hebben we enkelvoudige- en combinatieklassen.  

De indeling van de groepen is afhankelijk van het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 

oktober van het vorige schooljaar en van het aantal leerkrachten dat we mogen benoemen. We 

weten pas tegen de zomervakantie met hoeveel groepen we na de zomervakantie kunnen starten. 

We houden rekening met de grootte van de groepen. Richtlijnen zijn ± 25 leerlingen in de 

onderbouwgroepen en ± 30 leerlingen in de bovenbouwgroepen.  
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Het jonge kind 
We proberen de kleutergroepen niet te groot te maken. Mocht het nodig zijn dan krijgen kleuters 

extra (taal)ondersteuning door de onderwijsassistent of stagiaires. We zijn blij met deze extra 

handen in de klas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerplicht, verlof vragen, schorsing, klachten 
 

Leerplicht 
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zonder geldige reden thuis mag 

blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd (telefonisch of via de mail). 

Als wij een half uur na het begin van de school geen bericht hebben waarom uw kind niet op school 

is, nemen wij contact met u op. 

Verlof  
Vrij vragen moet u schriftelijk doen. Via de leerkracht kunt u een verlof aanvraag formulier krijgen. 

Dit formulier kunt u ook downloaden via de website. De directie toetst uw aanvraag aan de regels en 

geeft u al of niet schriftelijk toestemming. De regels zijn door het bestuur, in overleg met de 

leerplichtambtenaar, in het verzuimbeleid vastgesteld.   
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Vakantieverlof 
Buiten de vakanties kan een leerplichtige leerling alleen op vakantie als het beroep van een van de 

ouders daartoe aanleiding geeft.  

U moet dit aantonen met een verklaring van de werkgever. In die situatie kan de directeur van de 

school tot een maximum van tien schooldagen toestemming geven. Dit kan maar 1x per jaar en geldt 

niet voor de eerste twee weken van het schooljaar. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. 

 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden 
Soms kan afwezigheid noodzakelijk zijn in verband met verplichtingen die niet buiten de lesuren 

mogelijk zijn. Voorbeelden zijn: een verhuizing, jubilea, persoonlijke omstandigheden, het huwelijk van 

familieleden en andere zeer bijzondere omstandigheden. Hiervoor kan uw kind vrij krijgen. Tot en met 

tien dagen beslist de directeur van de school hierover.  

U dient hiervoor schriftelijk aanvraag te doen. Bij een afwezigheid van meer dan tien schooldagen 

moet u het verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij weigering van verlof kunt 

u een bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij: 

1. de directeur van de school bij tien schooldagen of minder. 

2.  de leerplichtambtenaar bij meer dan tien dagen verlof. 

 

Alle verlofaanvragen dient u tijdig schriftelijk bij de directie in te dienen. Op school liggen hiervoor 

standaard- 

formulieren klaar bij de groepsleerkrachten of bij de administratie.  

 

Ongeoorloofd verzuim (spijbelen) 
De directeur van een school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen nauwkeurig bij te houden. 

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt in alle gevallen gemeld aan de leerplichtambtenaar. Ook het 

herhaaldelijk te laat komen, valt onder ongeoorloofd verzuim en moeten we melden.  

 

Toelating: 
Het bestuur heeft de volgende beleidskaders vastgesteld: 

 de ouders/verzorgers moeten de grondslag van de schoolvereniging, zoals verwoord in artikel 4 
van de statuten, respecteren. 

 het is niet gebruikelijk dat kinderen binnen de schoolloopbaan op een andere school uitgaande 
van onze schoolvereniging worden ingeschreven, tenzij er sprake is van:  

o verhuizing naar een andere wijk;  
o een zwaar verstoorde relatie tussen ouders/verzorgers en school;  
o disfunctioneren van kind(eren), met name op sociaal-emotioneel niveau;  
o een duidelijk verkeerde eerste schoolkeus door ouders; de directeur van de school 

waarop het kind zit zal in dit geval akkoord moeten gaan met de verandering van 
school. 

 registratie van de persoonsgegevens, aan de hand van inschrijfformulieren, geschiedt met 
inachtneming van de eisen die de Wet Persoonsregistratie (AVG) stelt.  
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Alle kinderen die worden ingeschreven nemen deel aan het normale onderwijsprogramma. Wij 
accepteren geen principiële gronden voor vrijstelling van onderwijs. Voor kinderen met een 
lichamelijke en/of geestelijke handicap zal een vrij uitgebreide procedure plaatsvinden (zie paragraaf 
5.4.7). Wanneer de toelating een feit is zal de school er ook alles aan proberen te doen om dat kind 
zo goed mogelijk te begeleiden.  
 
Leerlingen die de school verlaten, krijgen een onderwijskundig rapport mee met informatie voor de 
nieuwe school.  
 

Time-out, schorsings- en verwijderingsbeleid 
In samenspraak met het bestuur van Pricoh en de GMR heeft de school duidelijke regels opgesteld 
voor time-outs, schorsing en verwijdering op grond van ontoelaatbaar gedrag. De directeur van de 
school kan een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor 
ten hoogste één week schorsen. 
Bij een time-out worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek, waarvan een verslag 
wordt gemaakt, met daarin in ieder geval afspraken voor de toekomst.  
Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. 
Voordat een besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders 
in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Schorsing en verwijdering van een leerling vindt 
alleen plaats nadat aan de vastgestelde zorgvuldigheidseisen, conform de regeling schoolverzuim, is 
voldaan.  
Onder ontoelaatbaar gedrag, en in aanmerking komend voor een vorm van schorsing, rekenen wij:  

 het aan de school verbonden personeel en/of medeleerlingen bedreigt; 

 wapens met zich voert of voorwerpen die daarop lijken; 

 drugs en/of alcohol in bezit heeft of met zich voert; 

 door enig ander ernstig wangedrag de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten, ander 
schoolpersoneel, (andere) ouders en/of zichzelf ernstig in gevaar brengt. 

 
Ook indien de leerling zich herhaaldelijk schuldig maakt aan de gedragingen die tot time-out kunnen 
leiden, kan dit redenen opleveren tot schorsing. 
Van ouders verwachten wij dat zij zich ook aan de gedragsregels van school houden. In geval van 
ontoelaatbaar gedrag, in de lijn zoals hierboven aangegeven, kan de directie vergelijkbare sancties, 
zoals beschreven in dit protocol, op ouders toepassen. 
Voor meer informatie verwijzen we graag naar het protocol “schorsing en verwijdering van 
leerlingen”. 
 

Klachtenprocedure 
De klachtenprocedure wordt in een infographic weergegeven op de website van de school. 
 

Vertrouwenspersoon: 
Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, 
agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. U 
kunt daarvoor contact opnemen met mevr. T. Veenje , tel.: 06-20493932, email: t.veenje@gimd.nl. 
Zij is werkzaam bij het GIMD, een dienstverlenende organisatie die zich richt op de balans tussen 
mens en organisatie.  
 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook 
melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. Wanneer kinderen op school 
behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon, kunnen ze bij de zorgcoördinator terecht.  
Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, 
kunt u contact opnemen met: 
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  Advies- en meldpunt Kindermishandeling : tel. 0900-1231230.  

  Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon : tel. 0800-0432 (gratis).  
 
Veilig Thuis Drenthe (VTD), werkend onder verantwoordelijkheid van de GGD Drenthe:  

  Veilig Thuis (landelijk) : tel. 0800 -2000.  

  Veilig Thuis (regionaal) : tel. 0592 – 378128  
 
Voor verdere informatie over de landelijke geschillencommissie en de inspectie van het onderwijs verwijzen 
we naar de ‘klachtenprocedure’ op de website van PricoH: 
http://www.pricoh.nl/organisatie/klachtenprocedure/  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen.”  
(Nelson Mandela) 
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De resultaten van het onderwijs 
 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan:  

1. Snappet groep 5 - 8 

2.  De verbindende aanpak 

3.  Muziek 

4.  Leerteams 

 

Komend jaar gaan we (verder) aan het werk met:  

1. PBS, aandacht voor het belonen van positief gedrag, 

2. De verbindende aanpak 

3. Oriënteren van een nieuw digitaal rapport; 

4. Woordenschat en begrijpend lezen; 

5. Digitalisering bovenbouw uitbreiden; 

6. Onderzoekend en ontwerpend leren; 

 

Kwaliteitscontrole: Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse 

directie over de opbrengsten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en overlegt hierover met de 

directie. We werken met een (kwaliteits)beleidscyclus van 4 jaar en maken naast een vierjarenplan 

jaarlijks een schoolontwikkelingsplan dat jaarlijks met het hele team wordt geëvalueerd. Eens in de 

vier jaar wordt collega’s en ouders gevraagd een enquête in te vullen. Uit deze uitkomst halen we 

verbeteronderwerpen voor het schoolplan. 

 

Veiligheid op school  
Het is belangrijk dat de school veilig is voor zowel kinderen, ouders als team. We hebben besloten 

dat we de drie toegangsdeuren alleen nog maar van binnenuit openen. Na halfnegen ’s morgens gaat 

ook de hoofdingang dicht. Wilt u naar binnen, dan moet u even bellen. Elke basisschool wordt 

regelmatig gecontroleerd op veiligheid. De aandachtspunten die uit die keuring komen, verwerken 

wij jaarlijks in ons Arboplan. Elk jaar evalueren wij ons plan en maken vervolgens weer een nieuw 

plan. Eén van de collega’s is de ARBO-coördinator. Hij ziet toe of alles gebeurt zoals beschreven is. 

We houden twee keer per jaar een ontruimings-oefening. Collega’s volgen om het jaar de training 

voor de bedrijfshulpverlening. Zo blijven we onze kennis op peil houden. 

 

De Juliana op zijn breedst 
De Juliana van Stolbergschool is een brede zorgschool. Dit houdt in dat wij ons realiseren dat wij, als 

school, onderdeel zijn van een buurt of wijk. Wil elk kind zich goed kunnen ontwikkelen, dan moet er 

niet alleen goed contact zijn tussen school en gezin, maar ook tussen school en de buurt. Goed op de 

hoogte zijn van wat er speelt op school, thuis en in de buurt, zodat je zaken goed op elkaar kunt 

afstemmen.  

 

Kenmerken brede zorgschool: 

1. Samenwerking tussen organisaties; 

2. Meer ontwikkelingskansen voor kinderen; 

3. Meer betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind; 
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4. Het bevorderen van sociale contacten in de wijk; 

5. Leerprestaties van kinderen verbeteren; 

 
Op onze school proberen we aan al deze kenmerken iets te doen. Zo zijn er inloopavonden, thema-

/ouderavond en maatschappelijk werk bij ons op school om de ontwikkelingskansen van kinderen te 

vergroten, maar ook om de betrokkenheid van ouders bij school te versterken.  

CITO toetsen 
De resultaten van ons onderwijs lezen we af aan de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. 

Na elke toetsperiode worden de resultaten zowel per leerkracht als in de teamvergadering 

besproken. In groep 6 wordt jaarlijks een niveaubepaling afgenomen door Centraal Nederland. De 

kinderen uit groep 8 doet jaarlijks mee aan de eindtoets. De resultaten van de afgelopen jaren lagen 

op het gemiddelde.  

 

De resultaten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie (www.inspectie.nl). Voor het 

welbevinden van de kinderen nemen we in alle groepen 2x per jaar de SCOL-lijst af. Aan de hand van 

deze gegevens richten we o.a. onze groepen in. Het kan voorkomen dat we deze gegevens met de 

schoolmaatschappelijk werkster bespreken om daarna in gesprek te gaan met de betreffende 

ouders. 

 

Doorstromen naar groep 3 
Een kind kan doorstromen naar groep 3 als er sprake is van: 

1. Een voldoende score op de Bosos observaties voor kleuters.  

2. Een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de leerkracht van het kind  

(o.a. emotionele ontwikkeling, motivatie, zelfstandigheid, concentratie). 

3. Het bereiken van de zesjarige leeftijd van het kind voor of uiterlijk op 1 januari. 

 

Wat het laatste punt betreft: het is mogelijk dat een kind, mits het aan de eerste twee punten 

voldoet, maar op 1 januari nog geen zes jaar is, kan doorstromen naar groep 3. 

 

Toelating voortgezet onderwijs (V.O.) 
Begin groep 8 komen de leerkrachten van groep 7, 8, de i.b ‘er en de directeur tot een voorlopig 

schooladvies.  

Alle schooltypes worden behandeld en de kinderen stellen zichzelf de vraag: kan ik met mijn 

eigenschappen en vaardigheden uit de voeten op die school? De hoeveelheid huiswerk wordt, als de 

schoolkeuze bekend is, afgestemd op de nieuwe school. Het ene kind krijgt dus meer huiswerk dan 

het andere. 

 

Uitleg aan ouders over het V.O. 

De ouders van de kinderen van groep 8 worden aan het begin van groep 8 uitgenodigd voor een 

informatieavond. U hoort dan hoe de schoolkeuze tot stand komt.  

De leerkracht van groep 8 heeft per leerling een vijftien-minuten gesprek met de ouders over de 

schoolkeuze. 
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Hoe gaat de toelating in zijn werk? 

In de gemeente Hoogeveen bestaat een gemeenschappelijke toelatingsregeling van het voortgezet 

onderwijs voor de leerlingen van de basisscholen. Rond de kerstvakantie krijgen de leerlingen van 

groep 8 het voorlichtingsboekje “Waarheen na de basisschool”.  

In januari krijgen de leerlingen van groep 8 een envelop met hierin het voorlichtingsboekje 'Op naar 

het VO' en 'de VO-gids', ook treffen zij in de envelop het aanmeldingsformulier aan.  

Dit formulier nemen ze zo ver mogelijk ingevuld mee naar het eindgesprek.  De school geeft  

haar advies weer d.m.v. het onderwijskundig rapport. Beide documenten gaan naar de school voor 

V.O. Rond april vindt de schoolkeuzetest plaats. 

 

De testuitslag wordt ook naar de gekozen school gestuurd. Over al of niet toelaten beslist de 

toelatingscommissie van de school van voortgezet onderwijs op basis van het advies van de 

basisschool en de testgegevens. Bij twijfel is aanvullend onderzoek nodig; die uitslag is bindend.  

 

Bij een afwijzing moet een nieuwe aanmelding worden gedaan. Voor 1 mei worden de ouders en de 

basisschool op de hoogte gebracht van de toelating. 

 

Ieder jaar wordt de leerkracht van groep 8 door het V.O. uitgenodigd om te praten over de 

ontwikkeling van onze kinderen op het V.O. Op deze manier blijven we op de hoogte van de 

ervaringen en de resultaten van de kinderen. 

 

Overzicht schoolverlaters groep 

Eindresultaten groep 8 
 

Eindtoets (IEP) Schoolscore  Landelijke score 

2017 - 2018 75,7 81 

2018 - 2019   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolverlaters 
LWOO 

1/PRO 

LWOO 2 VMBO/BB

L 

VMBO/KBL VMBO/GT

L 

VMBO/TL TL/HAV

O 

HAVO/

VWO 

Aantal 

leerlingen 

2014 – 2015   1 6 2   8 17 

2015 – 2016 1  2 2  2 1 5 13 

2016 – 2017    3  1 2 3 9 

2017 – 2018 1   11 3  4 6 25 

2018 – 2019          10 
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Belangrijk om te weten 
 

Activiteitenfonds 
De Gemeente Hoogeveen is van mening dat iedereen gebruik moet kunnen maken van 

voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en sportief gebied. Hiervoor heeft de gemeente een 

activiteitenfonds voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Als u kosten voor 

het zwembad, museumbezoek, de krant of een sportvereniging maakt, kunt u een bijdrage 

aanvragen voor al uw gezinsleden. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. 

Arbo en veiligheid 
We willen op school kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is voor iedereen, zodat er met 
plezier geleerd, gewerkt en gespeeld kan worden. Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek 
gevaar zoveel mogelijk uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt tegen sociale onveiligheid. 
Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat. Er zijn diverse maatregelen en afspraken 
gemaakt die zijn vastgelegd. Daarnaast beschikt de school over een Arbo-coördinator en een aantal 
EHBO/BHV’ ers die gezamenlijk zorgdragen voor het oefenen van ontruimingen en regelmatig 
bijgeschoold worden. De school en het schoolplein zijn rookvrij, wat betekent dat het roken daar niet 
toegestaan wordt voor medewerkers, ouders of derden tijdens school-gerelateerde activiteiten. 
 
Elke basisschool wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid. De aandachtspunten die uit die 

keuring komen, verwerken wij jaarlijks in ons Arboplan. Elk jaar evalueren wij ons plan en maken 

vervolgens weer een nieuw plan. 

Agressie, geweld en seksuele intimidatie  
Een veilige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde voor goed basisonderwijs. Een kind dat zich 
veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde. 
Leerlingen moeten met plezier naar school kunnen gaan en daarom werken we voortdurend aan een 
goede sfeer. Leerlingen moeten zich aanvaard en gerespecteerd voelen door andere kinderen en 
leerkrachten. De leerlingen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de sfeer op school. De 
leerkrachten bespreken binnen de groep regelmatig hoe men met elkaar omgaat. Als school nemen 
wij duidelijk stelling tegen pesten. Ook het komende schooljaar laten wij zien dat pesten niet 
getolereerd wordt. In de tweede schoolweek na de grote vakantie spreken we met de leerlingen in 
de groep uitgebreid over de regels en het verschil tussen plagen en pesten. Daarna worden met de 
leerlingen regels voor de groep opgesteld en een missie voor dit schooljaar. Aan de regels dienen 
kinderen, leerkrachten en ouders zich te houden. 
 
S. Hartman is onze coördinator sociale veiligheid. Als er pestgedrag wordt gesignaleerd, is zij de 
eerste stap in ons protocol. Zij spreekt beide kinderen en informeert ouders, om op zo’n manier zo 
snel mogelijk ongewenst gedrag te doen stoppen. 
 

Gezonde school 
Wij kiezen voor het project de Gezonde School, omdat dit een manier is om structureel aandacht aan 

gezondheidsbevordering te besteden. We willen een gezonde leeromgeving bieden en er op deze 

manier voor zorgen dat de kinderen handvatten krijgen om de rest van hun leven op een gezonde 

manier in te richten. Gezond zijn betekent beter in je vel zitten en als je beter in je vel zit kun je beter 

nadenken, ben je vaak vrolijker en heb je meer energie. Wij besteden aandacht aan de thema’s sport 

en bewegen, voeding, sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale veiligheid, seksualiteit, alcohol en 

tabak, hygiëne en binnenmilieu. Afgelopen schooljaar hebben wij het certificaat gehaald voor 

bewegen en sport en aankomend schooljaar gaan we voor het certificaat welbevinden. 
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Goede doelen acties 
1. Groep 7/8 doet jaarlijks mee aan de kinderpostzegelactie.  

2. Jaarlijks kiezen we in overleg met de goede-doelen commissie een doel uit voor het goede-

doelengeld. Wij vinden dat door je te bekommeren om je medemens, je gevoelens van respect 

ontwikkelt.  

3. Om het jaar doen we mee aan de kerstactie ”Vul een schoenendoos voor een arm kind”.  

4. Veel kinderen lopen jaarlijks mee met de Unicefloop. 

 

Hoofdluis 
Na elke schoolvakantie controleert het ‘Kriebelteam’ de hoofden van de kinderen en de 

leerkrachten. In de weekbrief en op de jaarkalender staat vermeld wanneer de controle plaatsvindt.  

Hoe gaat de controle in zijn werk? 

1. Per groep wordt eerst de leerkracht en vervolgens de kinderen gecontroleerd. 

2. Mocht er luis ontdekt zijn, dan neemt school contact met u op. Na drie weken vindt een 

nacontrole plaats voor de hele groep 

Kledingregels/ taalgebruik 
We verwachten dat iedereen die tot het schoolteam behoort (ook stagiaires) samen met de kinderen 

aan een goed onderling contact werkt. Correcte kleding en een respectvol taalgebruik dragen hier 

zeker toe bij. Kwetsende, uitdagende of aanstootgevende opmerkingen en/of kleding accepteren we 

niet.  

 

 

Leerlingenraad  
Sinds 2006 is er een leerlingenraad actief op onze school. Vanaf groep zes worden hierin twee 

leerlingen per jaargroep afgevaardigd. De kinderen merken dat hun mening ertoe doet, ze voelen ze 

zich meer betrokken bij de school. In de leerling enquête van groep 8 wordt regelmatig het belang 

van de leerlingenraad genoemd. “Nu we een leerlingenraad hebben, wordt er naar onze mening 

geluisterd”, is een uitspraak van een leerling in de enquête. Om het jaar worden er nieuwe leerlingen 

gekozen. Als school merken we dat de mening van kinderen er ook voor diverse instanties toe doet. 

Ook zij nemen leerlingen serieus. Zo zijn wij in gesprek met de gemeente over de hondenpoep, 

denken we na over de pestaanpak en het doel waar we een jaarlang voor gaan sparen in alle 

groepen. 

 

Medisch handelen  
Met de invoering van passend onderwijs worden scholen en leerkrachten steeds vaker 
geconfronteerd met de vraag of ze onder schooltijd de benodigde medische handelingen willen 
verrichten. PricoH wil onderwijs verzorgen voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die medische 
hulp nodig hebben. Zo verstrekken we medicatie op dokters advies en in uitzonderlijke gevallen is 
het mogelijk dat medische handelingen uitgevoerd worden door een groepsleerkracht. Hier gaat in 
alle gevallen een instructie van een bevoegd arts aan vooraf. In het beleidsstuk ‘medisch handelen’ 
staat omschreven hoe we onze rol als partner in de zorg voor uw kind vormgeven. Heeft u hier 
vragen over dan kunt u die stellen aan de directeur van de school.  
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Mobiele telefoon 
Ook op de basisschool zien we steeds meer kinderen met mobieltjes. We begrijpen dat u, als uw kind 

alleen naar school gaat, het misschien prettig vindt dat uw kind u eventueel kan bellen. Weet dat in 

noodgevallen uw kind u altijd met de schooltelefoon mag bellen. Op school geldt de regel: 

mobieltjes uitgeschakeld en in je la. (De school is niet verantwoordelijk voor schade, enz.)  

 

Op de fiets, lopend of met de auto  
Wij verzoeken u om de kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan en 

zo min mogelijk met de auto te brengen. Veel auto’s geeft veel overlast en levert (onnodig) 

gevaarlijke situaties op.  

 

Oud papieracties (O.P.A.) 
Om de 6 weken wordt met behulp van vaders en kraakperswagens oud papier op gehaald.  

Ouders die hierbij helpen, geven voor de zomervakantie aan welke drie (of meer) avonden hun 

voorkeur hebben. De opbrengst wordt beheerd door de penningmeester van de O.R. en komt geheel 

ten goede van de kinderen (o.a. excursies, computers, keuze-uur, extra kleuter-fietsen, enz.) 

 

Pesten 
In ons pestprotocol staat beschreven hoe we omgaan met signalen van individuele kinderen. Aan het 

begin van het schooljaar bespreken we de regels en onze aanpak op pesten. In de praktijk blijkt dat 

het soms moeilijk is om pestgedrag te signaleren. 

Heel belangrijk is “de Stop” afspraak. Zorgelijk is het digitale pesten. We moeten daar als leerlingen, 

ouders en leerkrachten alert en open over zijn.  

 

Privacy/ Gebruik persoonsgevens 
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van 
de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van 
ouders en leerlingen. Het reglement is te vinden via: www.PricoH.nl/privacy; 
 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van 
ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend 
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die 
de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. 
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die 
inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 
geven. 
 
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan 
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke 
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verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen 
uitwisselen. 
 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en 
videomateriaal en eventueel het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde 
het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur. 
 

Reclamemateriaal 
We hebben op school de afspraak dat we geen reclamemateriaal, dat commercieel van aard is, 

meegeven. 

 

Regeling bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen 
Huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, met schoolgaande kinderen, kunnen 

in aanmerking komen voor een bijdrage in de studiekosten voor hun kinderen. Denk aan een 

schooltas, schoolkamp, schoolreis e.d. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij 

de gemeente (Werkplein 0528 768390) en op school. 

 

Rookverbod 
Voor alle openbare gebouwen geldt een rookverbod, dit geldt ook voor scholen. Zowel overdag als ’s 

avonds wordt er binnen de school en op het plein niet gerookt. Mochten ouders het roken niet 

kunnen laten, dan graag uit het zichtveld van de kinderen, en niet op het plein.  

 

Schoolfotograaf 
Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en van de 

kinderen en hij maakt een familie-foto. U bent natuurlijk niet verplicht deze foto’s te kopen. 

 

Sportactiviteiten 
Wij doen o.a.  mee aan: 

1. Voetbaltoernooi, een jongens- en een meidenteam groep (6), 7 en 8.  

2. Sportdagen voor groep 1 t/m 8 

3. De Avondvierdaagse. Deze wordt georganiseerd door een groep ouders. 

4. Korfbal 

 

Schoolreisjes en excursies 
1. Elk jaar hebben we een schoolreisje. 

2. Groep 8 gaat jaarlijks op kamp.  

3. Alle groepen doen jaarlijks mee aan een kunst & cultuurproject. 

4. Om het jaar doen de groepen 1 t/m 8 mee aan het project Cultureel erfgoed. 

5. Als er genoeg ouderbegeleiding is organiseren we regelmatig excursies: 

a) Groep 1 t/m 4 bezoeken de kinderboerderij 

b) Groep 4 nodigt jaarlijks een schrijven uit 

c) Groep 5 bezoekt het Drents museum of doet mee aan een actie van de gemeente 

d) Groep 7 bezoekt het gevangenismuseum. 

e) Groep 8 bezoekt een bedrijf en gaat naar Kamp Westerbork. 

 

Sponsorbeleid 
Binnen de scholen bestaat de mogelijkheid van sponsoring voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. 
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Hiervoor hebben we in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) een sponsorbeleid opgesteld. Dit 
sponsorbeleid is gebaseerd op het convenant zoals de minister dat met belangenorganisaties in het 
onderwijs en het bedrijfsleven heeft afgesproken en het PricoH-beleid. 

Voorwaarden voor sponsoring:  

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school.  

 Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, 
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het 
onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

 

 

 

Tandarts 
We hebben een afspraak met de Hoogeveense tandartsen gemaakt om kinderen zoveel mogelijk op 

de dinsdagmiddag of na schooltijd te behandelen. We vragen u dringend om hier rekening mee te 

houden zodat onnodig verzuim voorkomen kan worden. 

School ongevallen verzekering: 
De leerlingen zijn verzekerd tijdens schooluren en tijdens andere activiteiten, zoals schoolkampen, 
schoolreisjes, excursies en uitstapjes in schoolverband. De verzekering is geldig gedurende de tijd dat 
de kinderen onder toezicht staan van leerkrachten en of hulpkrachten. Ook één uur voor en één uur 
na deze activiteiten biedt de verzekering dekking, of zoveel langer als het rechtstreeks komen en 
gaan naar bovenstaande schoolactiviteiten vergt. De verzekering vergoedt alleen de zgn. 
"letselschade"; kleding, brillen, fietsen etc. vallen dus niet onder deze verzekering.  
 

Vervoersbeleid 
Als we uitstapjes maken, vragen we vaak ouders om ons te rijden. We houden ons aan het 

bestuursbeleid. Het bestuursbeleid m.b.t. vervoer per particuliere auto is gebaseerd op de laatste 

wijziging van het reglement verkeersregels. Deze zijn op school aanwezig. 

 

Vieringen 
1. Kerst en Pasen vieren we op school in de klas.  

2. Sinterklaas vieren we met de hele school. Nadat Sinterklaas verwelkomd is, bezoekt hij  

met zijn Pieten groep 1-4. Groep 5-8 viert het feest met de leerkracht. 

3. Verjaardagen van de kinderen vieren we in de groep.  

4. Aan het eind van het schooljaar hebben we een gezellige dag met de kinderen. 

5. Groep 8 voert een afscheids-Musical op voor alle kinderen, de ouders van groep 8, het team en de 

leden van de O.R. en M.R. 

6. Voorleesontbijt 

7. Talentenshow: iedere groep treedt  jaarlijks op voor andere groepen.  

8. Koningsdag. 

 

 

“Elke dag samen een beetje beter worden en dat met trots uitdragen.” 
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Instanties waar de school contact mee heeft 
 

Om de kwaliteit van ons onderwijs en het welbevinden van onze kinderen te waarborgen, hebben wij 

met diverse instanties regelmatig contact: 

 

1. Het Samenwerkingsverband 2303 WSNS Zuidwest Drenthe 

2. De Centrale Bibliotheek Hoogeveen 

3. Scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen 

4. Chr. Hogeschool Windesheim 

5. Het Alfa College in Hoogeveen 

6. S.W.W. Het Knooppunt 

7. Schoolmaatschappelijk werkster. Mevrouw Els Boesveld, 0528-231155 

8. Advies en Meldpunt kindermishandeling, 0900-12312 

9. GGD, 0592-306306 

10. Centrum Jeugd en Gezondheid,0528-233049. 

11. Logopedie  
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