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Gegevens van de school 
 
CBS Hendrik de Cock 
Borgweg 46a 
9971 CN Ulrum 
Postadres: Postbus 23  
9965 ZG Leens 
Tel. 0595 402567 
 
e-mail: hdecock@vcpong.nl 
website: www.hdecock.vcpong.nl 
 
 

Algemeen 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 

Dit is de bijlage van de schoolgids voor schooljaar 2019 – 2020 van de Christelijke basisschool 

Hendrik de Cock. U vindt hierin allerlei actuele informatie over onze school. Het gaat dan met name 

om de dagelijkse gang van zaken in de school. Voor het gemak hebben we het op alfabetische 

volgorde gezet.  

Uitgebreide informatie over de visie, het schoolconcept en de organisatie van ons onderwijs staat in 

onze schoolgids. De schoolgids is in principe vier jaar geldig tenzij zich bijzondere ontwikkelingen 

voordoen die het noodzakelijk maken de schoolgids eerder te laten uitkomen. De nieuwste versie 

van de gids vindt u op de site van school. De schoolgids wordt aan het einde van dit schooljaar 

vernieuwd. 

We hopen dat u door dit document duidelijke informatie hebt gekregen. Onderstaande 

activiteitenkalender wordt ook periodiek opgenomen in de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Om 

kopieerkosten te besparen wordt deze bijlage per mail verstrekt. Op verzoek is er een papieren 

versie beschikbaar. 

Deze bijlage is samengesteld na instemming van de medezeggenschapsraad.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hdecock@vcpong.nl
http://www.hdecock.vcpong.nl/


Bijlage schoolgids CBS Hendrik de Cock 2019 – 2020  

Op de Hendrik hoor je er helemaal bij! 
 
 

Kernwaarden (bovenschools) 
De kernwaarden zijn als volgt beschreven: 

 Zelfvertrouwen en Autonomie 

 Eigenaarschap 

 Samenwerken en Verbinding  

 Vertrouwen 

 Groei en ambitie 

 Toekomstgerichte vaardigheden 
 

Algemene kernwaarden H de Cockschool 
 Een veilig schoolklimaat  

 Afstemming, autonomie en een passend aanbod 

 Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken 

 Onze leerlingen zijn wereldburgers 

 

Per kernwaarde: 
 Een veilig schoolklimaat  

We werken met de methodiek van Kwink en besteden veel aandacht aan de sociale 

vaardigheden. We benoemen gewenst gedrag en geven waar mogelijk complimenten aan 

onze kinderen. 

 Afstemming, autonomie en een passend aanbod 

We stemmen ons onderwijs af op de behoefte van onze leerlingen. We werken met Snappet 

en hierdoor kunnen we onze leerlingen gepersonaliseerd laten leren. 

 Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken 

We werken met een kiesbord (onderbouw) en met een taakbrief. De kinderen leren al op 

jonge leeftijd verantwoording te nemen voor hun eigen leerproces. We hebben afspraken 

over coöperatief leren en hierdoor werken onze leerlingen met regelmaat samen aan een 

bepaalde taak. 

 Onze leerlingen zijn wereldburgers 

We geven Engelse les vanaf groep 1. Dit doen wij door veel Engelse liedjes te zingen en 

hierbij een verwerking aan te bieden. We werken met Basicly. Basicly zorgt voor doorlopende 

lijn digitale geletterdheid. De komende jaren gaan we werken aan internationalisering. We 

halen de wereld de school binnen! 
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Groepsbezetting 2019 - 2020 
 
Hieronder ziet u de groepsbezetting voor het schooljaar 2019 - 2020 
 
De kleuters van groep 1 zijn op vrijdag vrij.  
 
Groep 1-2 ma/di juf Aly wo/do en vr. ochtend juf Joanne 

Groep 3-4 ma t/m do juf Marlies en op vrijdagochtend juf Mirjam 

Groep 5-6 Ma Juf Mirjam di t/m vr juf Linda ( plus 2 ochtenden ondersteuning door juf Mirjam 

Groep 7-8 ma t/m vr. ochtend juf Rieke en op vr mi juf Mirjam 

 

De directeur, Sietske van Esch is aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag. 

De intern begeleider, Geke Nijdam is een dag per week aanwezig. 

 
 

 
Alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Op de ouder app social schools kunt u de data en 
evt. wijzigingen terug vinden. 
 
AUGUSTUS 
26-8      eerste schooldag/ stoetbomen groep 3 
26-8 >     gouden weken 
27-8     luizencontrole (in de eerste week na elke vakantie) 
 
SEPTEMBER 
10-9     informatie moment voor ouders door leerlingen 
26-9     Op de koffie 8.30 uur  
 
OKTOBER 
3-10     start Kinderboekenweek 
9-10     VCPOND dag/ kinderen vrij 
17-10     afsluiting Kinderboekenweek 
21-10 tm 25-10    Herfstvakantie 
 
NOVEMBER 
4-10  tm 7 -10     oudergesprekken 
 
DECEMBER 
5-12     Sinterklaas 
19-12     Kerstfeest op avond 
20-12     Groep 12 vrij/ gr 3,4,5,6,7 en 8 om 12 uur Kerstvakantie 
23-12 tm 3-1    Kerstvakantie 
 
 

Activiteitenkalender 
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JANUARI 
6-1     Zilveren weken 
 
FEBRUARI 
10-2     Op de koffie 8.30 uur  
12-2     Studiedag team/ kinderen vrij  
17-2 tm 21-2     Voorjaarsvakantie 
24-2     Rapporten mee 
25-2 of 26-2     oudergesprekken  
 
MAART  
2-3     start projectweken 
12-3     afsluiting projectweken 
 
APRIL 
9-4     Paasviering 
10-4     Goede Vrijdag  
13-4     Tweede Paasdag kinderen vrij  
24-4     Koningsspelen 
27-4 tm 8-5     Meivakantie 
 
MEI 
21-5 tm 22-5    Hemelvaart kinderen twee dagen vrij  
 
JUNI 
1-6     Pinksteren  
16-6     Rapporten mee 
17-6      oudergesprekken 
18-06     marge dag/ kinderen vrij  
22-6      schoolreizen gr 1 tm 6  
25-6     musical  
29-6     grote schoolschoonmaak  
  
JULI 
1-7     uitje groep 8 
2-7     doordraai moment 
3-7     laatste schooldag kinderen om 12 uur zomervakantie 
 
Verschuivingen of overige belangrijke data krijgt u via Social Schools. 
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
Zodra uw kind 4 jaar wordt, kan het op onze school worden ingeschreven. We hanteren de volgende 
procedure: nieuwe ouders kunnen informeren bij de school (ruimschoots van tevoren, bijv. een half 
jaar tot een jaar) en ontvangen op aanvraag een informatiepakket van de directeur.  
U kunt op school komen kijken. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Wanneer u voor de Hendrik 
de Cock kiest, vult u het inschrijfformulier in en levert u het in op school. U krijgt vervolgens een 
uitnodiging voor een intakegesprek op school met de directeur. Vervolgens is er een gesprek met de 
leerkracht van groep 1-2, en hierin wordt samen met u een intakeformulier ingevuld. Door dit 
formulier krijgen we een goed beeld van de voorschoolse periode van uw kind. Zo zullen wij uw kind 
bij ons op school beter kunnen begeleiden.  
Tijdens het intakegesprek kunt u een kijkje nemen in de klas waar uw kind komt. Wanneer alle 
gewenste formulieren ingevuld zijn en er geen verdere bezwaren zijn om het kind toe te laten, wordt 
uw kind - zodra het 4 jaar is - toegelaten tot groep 1 en is dan officieel leerling van onze school.  
Voordat kinderen de leeftijd van vier jaar bereikt hebben, mogen ze vijf dagdelen op school komen, 
om alvast wat te wennen. Dit wordt geregeld in overleg met de groepsleerkracht. U krijgt daarvoor 
van school een uitnodiging. 
Kleuters die binnen vier weken na de zomervakantie 4 jaar worden zijn direct na de vakantie welkom 
in de groep.  Wij vinden het niet geschikt om in de maand december 4-jarigen toe te laten, deze 
kinderen zijn dan na de kerstvakantie van harte welkom. Hetzelfde geldt voor kinderen die een 
maand voor de zomervakantie jarig zijn. Deze kleuters zijn dan na de zomervakantie van harte 
welkom. Voor de overige aanmeldingen kunt u zich te allen tijde wenden tot de directeur. Jaarlijks, in 
het voorjaar, staat er in een regionale krant een aanmeldingsadvertentie van de scholen van de 
VCPO Noord Groningen. 
 

Aanspreekpunt 
 
De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt als het om uw kind gaat. Voor overige zaken of bij 
klachten kunt u terecht bij de directie. 
 

Bedrijfshulpverlening 
 
De school heeft een veiligheidsplan en oefent minstens één keer per jaar in de praktijk met een 
ontruimings-oefening. Juf Joanne en juf Rieke wonen jaarlijks de verplichte herhalingsbijeenkomsten 
bij. Cursusonderdelen zijn bijvoorbeeld: het blussen van een kleine brand, reanimatie en EHBO. 

 

 
Emailadres: rvt@vcpong.nl 
 
 
Directeur bestuurder  VCPO Noord-Groningen: 

Raad van Toezicht VCPO Noord-Groningen 

Voorzitter  Rene Nicolai 

Leden: Johan Dusseljee 

 Henriëtte Bakker 

 Linda Mulder 
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Dir. bestuurder Dhr. S. van der 
Wal 

Postbus 74 9950 AB Winsum 0595-441733 
 

Secretariaat VCPO Noord-Groningen:  
Bezoekadres: Borgweg 46a, 9951 BG Winsum 
e-mailadres: info@vcpong.nl 
website: www.vcponoordgroningen.nl 
 
 

Secretaresse Agaath 
Vriezema 

Postbus 74 9950 AB Winsum 0595-441733 

 
 

Bibliotheekbezoek 
 
We hebben als school een abonnement op de bibliotheek in Leens en maken daar zo veel mogelijk 
gebruik van. Groepen worden uitgenodigd voor een educatief programma van de bieb. 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin Noord-Groningen 
 

Onze gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (in het kort: CJG). Bij 
het CJG kunnen ouders en verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft 
als taak om informatie, advies en hulp te bieden. Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) 
hulp.  
Binnen het CJG werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkings- verband van 
maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg/ GGD en MEE.   
De jeugdarts en verpleegkundige op school werken ook voor het CJG. Zij zijn voor ouders, verzorgers 
en school het belangrijkste gezicht van het CJG.  
Ouders en verzorgers kunnen bij vragen of zorgen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige 
van het CJG. Deze verpleegkundige is bereikbaar via school. Mocht uw kind (jeugd)hulp nodig 
hebben, dan loopt deze ook via de jeugdverpleegkundige.   
Als u vragen of zorgen heeft, kunt u het CJG benaderen rechtstreeks of via de jeugdverpleegkundige. 
Het CJG Noord-Groningen is bereikbaar op telefoonnummer: 050-3674411 en via de mail: 
bureaudienst@cjgnoordgroningen.nl.  
Praktische informatie over het CJG (bijvoorbeeld over locaties en openingstijden) kunt u vinden op 
de website: www.cjgnoordgroningen.nl.  
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool  
Eerder ging uw kind naar het consultatiebureau. Hier werd de groei en ontwikkeling van uw kind 
gevolgd. Ook als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. 
In groep 2 en 7 wordt uw kind onderzocht.  
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het  
gehoor- en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en  
gewogen. Het onderzoek kan leiden tot een consultatie bij de arts. 
In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. 
Stelt u als ouder een gesprek met verpleegkundige of arts op prijs dan kunt u dit aanvragen. 
 
Zorg voor Jeugd Groningen 
Bij zorgen kunnen school en CJG een signaal afgeven in ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG). Hierbij 
gaat het niet altijd om grote zorgen, maar om situaties waarover beroepskrachten graag willen 

 

mailto:info@vcpong.nl
http://www.vcponoordgroningen.nl/
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afstemmen. Als meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten zij van elkaar 
dat er zorgen zijn, en kunnen ze overleggen. Zorg voor Jeugd is een systeem dat is bedoeld om 
risico’s op tijd te signaleren. Zodat hulp in een vroeg stadium kan worden ingeschakeld, en 
hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Het afgeven van een signaal in Zorg voor Jeugd gebeurt 
in overleg met ouders en verzorgers.  
 
Verwijsroute dyslexie 
Sinds 2015 is de gemeente (en niet langer de zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het vergoeden 
van dyslexiehulp. Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12 jaar) met Ernstig 
Enkelvoudige Dyslexie (EED).  Het is de taak van de school om kinderen met lichte en matige dyslexie 
te begeleiden.  
De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) 
dyslexie te begeleiden. Mocht extra onderzoek gewenst zijn dan wordt een aanvraag hiervoor door 
de gemeente in behandeling genomen en al dan niet vergoed. De school vraagt eerst toestemming 
aan de ouders, voordat de leerling aangemeld kan worden bij het CJG.  

De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij 
is dat de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten 
(RIGG). Op de site van de RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer 
informatie, zie: www.rigg.nl.  

Communicatie 
 
In onze samenleving wordt er veel gecommuniceerd, ook op onze school. Elke school heeft te maken 
met verschillende groepen betrokkenen die hun eigen wensen en behoeften hebben als het gaat om 
informatie en communicatie. 
Communicatie is afkomstig van het Latijnse woord ‘communicare’. Letterlijk betekent dat met 
iemand gemeenschappelijk overleggen, meedelen, met iemand omgaan. Communicatie is dus het 
doorgeven van meningen en berichten aan anderen, ofwel het overdragen van informatie. 
Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger. 
Waarom een communicatieplan? 
Dit communicatieplan geeft in hoofdlijnen weer wat er wanneer, op welke wijze en aan wie 
gecommuniceerd zal worden. 
 
Het doel van dit plan is dat alle betrokkenen inzicht krijgen in de verschillende manieren van 
communiceren, welke middelen daarbij worden gebruikt, hoe en wanneer ze worden ingezet en door 
wie ze worden uitgevoerd. 
 
Doelgroepen 
Doelgroepen van communicatie op onze school zijn:  
Ouders, kinderen en externen.  
 

1. Ouders en kinderen van de school 
Zij dienen op de hoogte te zijn van de activiteiten: tijden, programma, afspraken t.a.v. de 
organisatie.  
De uitstraling en presentatie van de school heeft niet alleen te maken met onderwijs en 
onderwijskundige activiteiten, maar ook met de organisatie en informatie. 

2. De nieuwe ouders van de school 
Ouders die hun kind(eren) nog moeten aanmelden en ouders die tussentijds van school 
wisselen moeten een eenduidig en duidelijk beeld krijgen van de school. 

3. Externen 

http://www.rigg.nl/
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Het is belangrijk dat externen weten waar de school voor staat en mee bezig is. 
 
Communicatiemiddelen 

 (bijlage) Schoolgids met daarin de jaarkalender en de actuele gegevens over het schooljaar 

 Website met het archief van de nieuwsbrief en een fotogalerij 

 Algemene informatieavond aan het begin van ieder schooljaar 

 Schoolplan, verantwoording naar directeur-bestuurder, inspectie en medezeggenschapsraad 

 Social School app met berichten 

 Informatieve mail 

 Informatieve ouderavond (thema-avond) 

 Inloopochtenden Op de koffie met Hendrik, twee keer per schooljaar ( data volgen via social 
schools )  

 Oudergesprekken, bijvoorbeeld over het welbevinden van uw kind 

 Rapporten, twee keer per jaar 

 Intakegesprek met de leerkracht van groep 1-2 

 Kennismaking met de school als uw kind wordt aangemeld 

 Persberichten in de lokale pers waarmee we de Hendrik de Cock willen profileren. 
 

Uitgangspunten communicatie: 
Communicatie is geen doel op zich, maar vooral een middel om gestelde doelen te kunnen 
realiseren. Goede communicatie is gebaseerd op goede omgangsvormen en respect en daarvoor 
hanteren we een aantal uitgangspunten: 
 

 We communiceren met respect 

 We zijn duidelijk als het gaat om wie welke rol heeft 

 We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen 

 We gaan de dialoog aan 
 

Het taalgebruik is formeel en eenduidig van opvatting. Hieronder wordt verstaan, dat wanneer er 
gecommuniceerd wordt met meerdere ouders, we ouders met “u” aanspreken. Dit gebeurt zowel bij 
schriftelijk als mondeling contact.  Wanneer er sprake is van persoonlijk contact, ook schriftelijk of 
mondeling, dan kan daarvan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden.  
 
Huisstijl van de school 
Voor de herkenbaarheid van de school zijn afspraken gemaakt over de huisstijl. Onderdelen van deze 
huisstijl zijn o.a.: 

 Logo van de school 

 Voetnoot met het adres en het logo van de school 

 Afspraak is, dat alle brieven die de school uitgaan zijn voorzien van het schoollogo. 
 
Privacyreglement 
Om de privacy van leerlingen en leerkrachten te beschermen hebben we enkele richtlijnen waar we 
rekening mee moeten houden bij het samenstellen van de website, nieuwsbrief en het gebruik van 
foto- en filmmateriaal. 
We plaatsen op het gedeelte van de groep op de website en in de nieuwsbrief alleen afbeeldingen 
van leerlingen in algemene situaties en bij voorkeur waarbij ze niet alleen op een foto staan. 
Ouders van wie een afbeelding of filmopname van hun kind in een individuele situatie op de website 
of in de nieuwsbrief is geplaatst, kunnen de webbeheerder of leerkracht verzoeken de afbeelding te 
verwijderen. 
We gebruiken van ouders en leerkrachten voornamen en achternamen en alleen indien nodig e-
mailadressen. 
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Wanneer een kind op school komt wordt op het intakeformulier toestemming gevraagd voor 
plaatsing van foto’s op de website en in de nieuwsbrief. We respecteren de keuze van de ouders. 
Filmopnames t.b.v. scholing (van leerkrachten of stagiaires) worden alleen voor scholingsdoeleinden 
gebruikt en na gebruik vernietigd. 
In de schoolgids of op de website worden geen persoonlijke gegevens van leerkrachten vermeld. 
 
Pers en media: 
Alle contacten met pers en media gaan via de directeur of een door de algemeen directeur of 
schooldirecteur aangewezen persoon, tenzij door het bestuur anders wordt beslist. 
In probleemsituaties is de directeur bestuurder de woordvoerder. Personeelsleden, bestuursleden, 
commissieleden die niet als zodanig hiervoor zijn aangewezen, doen geen enkele mededeling in de 
richting van pers of media. 
 
Afspraken met leerkrachten: 
Als u een leerkacht wilt spreken dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Vlak voor of onder schooltijd 
kunt u de leerkracht niet spreken. Wij kunnen u dan niet goed te woord staan en hebben tijd nodig om 
uw vraag goed te kunnen beantwoorden. 
 

Folders 
 
De school geeft zo af en toe reclame-foldermateriaal mee naar huis. Uiteraard is dit geheel 
vrijblijvend. Voor de kleuters geldt dat het materiaal in de hal te vinden is. Naar believen kunt u dit 
meenemen. 
 

Gedragsprotocol 
 
Uitgangspunt voor het opstellen van het gedragsprotocol: 
Het allerbelangrijkste uitgangspunt is dat alle kinderen zich veilig moeten voelen. De school is 
verplicht om aan de voorwaarden te voldoen om dit te garanderen. Dit gedragsprotocol is daar een 
onderdeel van. We zijn op school niet alleen een leergemeenschap maar ook een leefgemeenschap. 
Daar horen regels en gedragingen bij. In dit protocol spreken we de kaders af, waarbinnen we gedrag 
afspreken.  
Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en 
leerkrachten op school. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het welbevinden van leerlingen 
en leerkrachten en leidt tot betere leerresultaten en meer werkplezier. De kern van ons pedagogisch 
klimaat is dat we geen onderscheid maken tussen afkomst, sexe of overtuiging en dat we respect 
tonen voor elkaar in woord en daad.  
 
Drie basisregels: 
 
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn 
2. Je gaat netjes om met de spullen die je gebruikt 
3. Zit je ergens mee? Praat erover, dat is OK! 
 

Op de Hendrik hoor jij er helemaal bij! 
 
Het gedragsprotocol maakt onderdeel uit van het Veiligheidsplan. De tekst van het gedragsprotocol 
staat integraal op de site van school. 
Aanspreekpunt in het kader van pesten is de directeur. Het mailadres: hdecock@vcpong.nl. 
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Een kind dat wordt gepest, kan dat zijn leven lang met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk 
belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving. 
Een sociaal veilige omgeving is belangrijk voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te 
kunnen leren. Pestgedrag en conflicten kunnen dat verstoren.  
Om een sociaal veilig klimaat te creëren, zet de school meerdere met elkaar samenhangende 
interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op klassikaal niveau en op 
schoolniveau. Ook betrekt de school de ouders en de omgeving bij de aanpak. 
 
Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij kunnen 
grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen. Ook dragen zij normen en 
waarden uit en laten zij leerlingen voorbeeldgedrag zien. Dit alles vereist pedagogisch vakmanschap. 
Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. 
Dan begint de groepsvorming. Als de leraar in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en 
met de leerlingen duidelijke regels afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de 
rest van het jaar de vruchten plukt. 
Wij starten de groepsvorming aan het begin van het schooljaar met de Gouden Weken. De eerste 
drie weken van het schooljaar staan in het teken van het oefenen en spelen op gebied van sociale 
regels en afspraken. Dit bevordert het komen tot een hechte groep. 
In ons methodisch aanbod maken we gebruik van Kinderen en hun sociale talenten. Deze methode 
wordt in alle groepen gebruikt. Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor 
de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
We volgen de kinderen in hun welbevinden. Daarvoor gebruiken we ’Zien!’ De kinderen van groep 1-
4 worden geobserveerd door leerkachten, de kinderen van groep 5-8 observeren zichzelf met behulp 
van het invullen van een scorelijst. De leerkachten van groep 5-8 observeren de kinderen ook. 
In november vinden er gesprekken plaats met ouders over het welbevinden van de kinderen. 
 

Geschillencommissie 
 
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen 
voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting 
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). 
De Stichting GCBO bundelt voor het bijzonder onderwijs diverse commissies die op grond van 
wetgeving of cao-afspraken verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. 
 
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070 - 386 1697 
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl 
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR 
 
 

Reint-Jan Greven Voorzitter Ouder Fontein Ten Boer gmr@vcpong.nl 

Fanny Kaper Lid Ouder Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Louise Leeuw Lid Leerkracht Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Liesbeth Robbe Lid Ouder Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Marieke Gerritsen Lid Leerkracht De Wieken Ten Post gmr@vcpong.nl 

Anouk Wiertsema Lid Leerkracht De Fontein Ten Boer gmr@vcpong.nl 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
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Ramon Kauw  Lid Ouder CBS De Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Marleen Sietsema Lid  Ouder CBS De Regenboog Bedum gmr@vcpong.nl 

 
 

Goede doelen 
 
Eén keer per twee jaar organiseren we een goede doelenactie. In schooljaar 2019 – 2020 gaan we 
weer meedoen aan een actie. U krijgt de informatie via Social Schools. 
 

Gymnastiekrooster 
 
De gymlessen worden gegeven op dinsdagmiddag en donderdagochtend. 
De lessen worden gegeven door een vakleerkracht via “Huis voor de Sport”. 
Tijdens de gymles dragen de leerlingen gymkleding, dus geen kleding die ze al aan hebben. Onder 
gymkleding verstaan wij een korte broek (boven de knieën), een shirt met korte mouwen en 
gymschoenen. Indien uw kind niet mee kan doen aan de gymles verwachten wij dat u dit schriftelijk 
of telefonisch of via Social Schools door geeft aan de groepsleerkracht. Gymspullen moeten aan het 
eind van de week worden meegenomen naar huis om te worden gewassen. Op dinsdag weer mee 
naar school nemen. 
 

Huiswerk 
 
Om alvast te wennen aan het maken van huiswerk krijgen de kinderen van groep 7-8 geregeld 
opdrachten mee naar huis. Ook de kinderen van de overige groepen kunnen een taak mee naar huis 
krijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aanleren van de tafels en topografie. Het kan ook 
gebeuren dat een leerling een taak thuis moet afmaken. 
 

Informatiemoment  
 
Aan het begin van elk schooljaar houden we een informatiemoment, waar de ouders door de 
leerkracht wordt verteld over het reilen en zeilen in de groep, welke methodes er worden gebruikt 
etc. Ook krijgen de ouders de gelegenheid de materialen waarmee gewerkt wordt in te zien en 
vragen te stellen. In het schooljaar 2019-2020 krijgen de leerlingen een actieve rol in dit informatie 
moment. 
 

 
Na de basisschool gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben daarbij de keuze uit 
veel scholen. 
Onze school geeft brochures mee over keuzemogelijkheden van het VO. Verder kunnen ouders en 
leerlingen de diverse open dagen bezoeken van de verschillende scholen voor VO. Deze worden 
zowel door de school als in de regionale bladen doorgegeven. 
 

Informatie voor de kleutergroep 
 
Brengen: de kleuters mogen gebracht worden na 08.15 uur en 
‘s middags na 13:00 uur. Bij het ophalen hebben wij alleen overzicht op het plein. 
 

Informatie over scholen Voortgezet Onderwijs 
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Eigendommen: wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind op alle spullen zetten? Dit scheelt ons 
heel veel zoekwerk, vooral met de gymkleren! 
 
Gymnastiek voor kleuters: kleuters hebben gymschoenen aan tijdens het gymmen, graag met 
elastische bandjes, zonder veters. De gymkleding en de schoenen blijven op school in een speciale 
tas, eens in de zoveel tijd wordt dit meegegeven om te wassen. 
 
Kleurplaat: als er iemand in de naaste familie (oma, opa, papa of mama) jarig is mogen de kleuters, 
als ze het leuk vinden een kleurplaat kleuren voor de jarige. Graag op tijd een berichtje van uw kant 
daarover. 
 
Ochtendpauze: voor de groepen 1 en 2 is er ‘s morgens de gelegenheid iets te eten en te drinken. 
Geeft u uw kind iets gezonds en voedzaams mee?  
 
Speelgoed mee: op woensdag mogen de kinderen eventueel speelgoed mee om te laten zien aan de 
groep. Dit is wel voor uw eigen risico. 
 
Zelfstandigheid kleuters: we zien het als één van onze taken de zelfstandigheid van de kleuters te 
ontwikkelen. Daarom laten we de kinderen zoveel mogelijk zelf hun kleding aan- en uittrekken. Het 
zou goed zijn als u dit thuis ook stimuleert. Datzelfde geldt voor veterstrikken. In groep 3 wordt het 
kind geacht dit zelf te kunnen. 
 
Zindelijkheid: wij gaan er van uit dat kleuters zindelijk zijn als ze in de kleutergroep komen. Het is 
voor de leerkrachten niet te doen een kind helemaal te verschonen. En zeker niet als er sprake is van 
ontlasting. Dan worden de ouders/oppas gebeld.  
Wij laten op school ook de jongens zitten op het toilet, dit i.v.m. de hygiëne. 
 

Inspectie Primair Onderwijs 
 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over het onderwijs: tel. 0800 8051  
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 
 

Interne Begeleiding 
 
De intern begeleider begeleidt en coördineert de leerlingenzorg, begeleidt oudergesprekken, 
adviseert de leerkrachten en de directeur. De intern begeleider is Geke Nijdam. 

 
Leerlingenhulp en behandeling onder schooltijd 
Het kan zijn dat u als ouder/verzorger zelf stappen onderneemt, omdat u zich zorgen maakt over uw 
kind en graag wilt dat er een (aanvullend) onderzoek (of behandeling) plaatsvindt, of dat u gebruik 
wilt maken van externe deskundigen. Om te zorgen dat deze extra hulp goed georganiseerd wordt, is 
binnen de VCPO NG de notitie “Hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd” opgesteld. 
De school geeft in principe vrij voor logopedie, fysiotherapie, orthodontie of dyslexie. Wij dienen 
echter altijd de noodzaak van dit geoorloofd verzuim te kunnen beargumenteren en moeten hierbij 
in overweging nemen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van 
het reguliere onderwijsprogramma. Bovenstaande geldt ook als de extra ondersteuning (bijvoorbeeld 
dyslexie behandeling) onder schooltijd in de school plaatsvindt (het kind neemt dan immers geen 
deel aan het onderwijsaanbod in de klas).  
 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Ter verduidelijking geven we hier het voorbeeld van een kind met dyslexie. Aangezien dyslexie een 
stevige belemmering voor het leren kan vormen, heeft het onderwijs een groot belang bij de 
dyslexiebehandeling. Het kind mist schooltijd maar krijgt individuele specialistische zorg, waardoor 
het onderwijsrendement groter kan worden. Bij jonge kinderen (7-9 jaar) is dyslexiebehandeling na 
schooltijd door vermoeidheid bovendien vaak minder effectief. 
 
Vrij geven is niet verplicht 
Daar staat tegenover dat de school er moeite mee kan hebben als de afwezigheid door de 
behandeling te veel oploopt of bijvoorbeeld altijd bepaalde activiteiten doorkruist. De school is niet 
verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrijaf te geven. De verantwoordelijkheid voor het verzuim 
ligt zowel bij de ouders als bij de school. Goed overleg tussen ouders en school is hierbij belangrijk.  
 
Afspraken vastgelegd in notitie 
De notitie ‘Hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd’ beschrijft alle afspraken die de 
school in voorkomende gevallen met ouder(s)/verzorger(s) maakt. Deze notitie kunt u opvragen bij 
de directie van deze school. Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag afzonderlijk of de 
school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang 
voor de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en 
haar medewerkers. De notitie voorziet in een overeenkomst met externen en een verklaring van 
vrijwaring betreffende externe hulp onder schooltijd. 
 

Klachten 
 
Bij klachten over het functioneren van een leerkracht in de groep die betrekking hebben op 
lesgevende activiteiten, wordt in eerste instantie overlegd met de leerkracht zelf. Als dit 
onvoldoende resultaat oplevert kunt u de problematiek daarna bespreken met de directeur van de 
school of met de directeur-bestuurder van de VCPO en uiteindelijk ook het bestuur. Ook kunt u zich 
wenden tot de MR van de school. In de schoolgids vindt u verdere informatie.  
 
 

De school heeft een leerlingenraad die bestaat uit kinderen van groep 1-8. Van elke groep is één kind 
vertegenwoordigd. 
We willen als school feedback krijgen op de school. Het is een wezenlijk onderdeel van het proces 
van stichting LeerKRACHT. De kinderen kunnen ons wijzen op onze eventuele blinde vlek. 
De raad vergadert onder leiding van de directeur onder schooltijd. Via Social Schools worden ouders 
geïnformeerd over de agendapunten van de leerlingenraad. 
 
 

Herma Pit werkt in dienst van de gemeente De Marne, als logopediste op onze school. Het doel van 
de logopedische begeleiding is het verbeteren van de mondelinge communicatiemogelijkheden bij 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
Logopedisch hulp aan kleuters vindt op de volgende wijze plaats: kleuters die opvallen door hun 
spraak worden door de leerkracht en/of de ouders aangemeld. Er wordt dan een onderzoek gedaan 
naar de spraak, taal en stem. In overleg wordt dan bekeken of logopedische hulp noodzakelijk is. 
Naast het contact met de betreffende leerkracht zullen ook de ouders zoveel mogelijk bij het 
handelingsplan worden betrokken. De kinderen van groep 1 t/m 8 zullen meestal op aanvraag van de 
leerkracht en na overleg met de ouders voor een eerste onderzoek aangemeld worden. De kinderen 
die al onder behandeling zijn, krijgen zolang als nodig is, logopedische hulp. De daarvoor in 
aanmerking komende kinderen zullen in de regel wekelijks gedurende 20 minuten logopedie krijgen. 

Leerlingenraad 

Logopedie 
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Luizen Opsporings Team, LOT 
 
Dankzij het feit dat we op school een LOT  hebben die regelmatig (elke dinsdag na een vakantie van 
minimaal een week) de leerlingen controleert op hoofdluis kunnen we stellen dat hoofdluis heel 
weinig voorkomt op de Hendrik de Cock. Maar het team blijft alert. Wanneer er luizen worden 
gevonden of er bestaat twijfel over, dan worden de betreffende ouders ingelicht door de directeur. 
Er worden daarna extra controles gedaan door het LOT team. Naast het dagelijks gebruik van een 
luizenkam kunt u thuis uw kind behandelen met een geschikt middel, verkrijgbaar bij de drogist.  
 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een bijdrage 
aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de 
directie. Ouders kunnen met vragen ook terecht bij de oudergeleding van de MR. De MR bestaat uit 
twee ouders  en een twee leerkrachten. De directeur is adviserend lid. 

Peter de Boer Voorzitter peterdeboer@gmail.com 

Carin Duisterwinkel Secretaris carinburinga@hotmail.com 

Marlies Kruizinga Lid leerkracht  

Linda Wiersema Lid leerkracht  

 

Ochtendpauze 
 
De groepen 3 - 8 eten en/of drinken iets vlak voor de pauze in de klas. Zo houden we het afval zoveel 
mogelijk in de school. Geeft u uw kind iets gezonds en voedzaams mee?  
 

Ouderbezoek 
 
Thuisbezoeken worden alleen gedaan wanneer daar een speciale reden voor is. De contacten tussen 
ouders en teamleden vinden op school plaats. 
 

Ouderbijdrage en betaling schoolreisjes en – kamp 

 
Ieder jaar in oktober is het gebruikelijk om de ouderbijdrage te innen.  
Er wordt bij ons op school een bedrag van € 20,00 per kind per schooljaar aan ouderbijdrage 
gevraagd. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis.  
U ontvangt in oktober een acceptgiro waarmee u de bijdrage kunt overmaken. 
Elk jaar zijn er activiteiten die we organiseren. U kunt denken aan de Stoetboom op de eerste 
schooldag voor de kinderen uit groep 3, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de Paasmaaltijd, de 
sportdag, Koningsdag, het afscheid van groep 8. Bij sommige feestelijke dagen krijgen de kinderen 
ranja en wat lekkers, of een andere traktatie. Ook dit wordt betaald uit de ouderbijdrage. 
Aan het einde van het schooljaar organiseren we de schoolreisjes en het schoolkamp. De betaling 
hiervan valt ook onder de vrijwillige bijdrage. Het schoolreisje en het schoolkamp worden apart in 
rekening gebracht. Vanzelfsprekend krijgt u ruim van tevoren informatie over de hoogte van de 
bedragen.Groep 7-8 gaat één keer in de twee jaar op kamp. In 2019 – 2020 staat er weer een 
schoolkamp gepland.  
Groep 8 heeft ook elk jaar een apart uitje om zo mooi afscheid te nemen. Hier zijn voor de ouders 
geen kosten aan verbonden. 
Mocht u om financiële redenen niet in staat zijn de kosten te kunnen betalen, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school. Gezinnen met een minimum inkomen kunnen in 
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aanmerking komen voor bijzondere bijstand. U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente 
Het Hogeland. 
 

Ouderhulp 
 
Bij bepaalde onderwijsactiviteiten kunnen we niet zonder de hulp van ouders/verzorgers. 
Ouders/verzorgers worden gevraagd zich o.a. in te zetten bij het lezen met groepjes kinderen en als 
begeleiders bij diverse activiteiten. We zijn heel blij met deze hulp.  
 

Ouder Activiteiten Commissie  
        

Mirjam de Boer voorzitter 

Elly Vos lid/ notulist 

Angelique Mellema lid  

Hans Valkema lid 

Linda Kapenga lid 

Judith Zijlstra lid 

Hanneke Bremer lid 

Aly Knol namens het team 

De activiteiten van de OAC bestaan uit ondersteuning bij en organiseren van feesten en vieringen op 
school. 
 

Passend Onderwijs 
 
Passend Onderwijs  
Kernpunten uit de wet Passend Onderwijs zijn: 

 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);  

 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 we meer in de eigen regio kunnen 
regelen. 

Alle schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie 
Groningen en de gemeente Noordenveld vormen samen het Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs 20.01. Om het werkbaar te houden is het gebied voor de uitvoering opgedeeld in 4 
subregio ’s , de scholen onder de VCPO Noord – Groningen vallen binnen de subregio Noord. Onze 
voornaamste partners voor samenwerking in dit gebied zijn de besturen van Noordkwartier, 
Marenland, Ten Boer en Lauwers en Eems.  
 
Ondersteuning aan leerlingen  
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en 
locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra 
ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen 
bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website 
geplaatst). 
De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend 
onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur te verdelen. Hiermee hebben de 
besturen en de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, 
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zorg) – de basis- en extra ondersteuning verder uit te werken en te versterken. Het zogenaamde 
bovenschools ondersteuningsteam van de VCPO NG wordt bijvoorbeeld bekostigd uit deze middelen.  
En is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te 
zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) 
onderwijs1 moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. 
Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de 
situatie voor Passend Onderwijs).  
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van 
het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van 
Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie. 
 
Informatie voor ouders/verzorgers 
Voor u als ouders/verzorgers 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 
uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de 
adequate informatievoorziening aan ouders.  
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal 
Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra 
ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal 
Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: 
info@cigroningen.nl. 
 
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het 
Samenwerkingsverband: 
Coördinator  : Roel Weener – roel@wkonderwijsadvies.nl – 06-12060863 
Procesondersteuner : Marjet Westerhoff – marjet.westerhoff@gmail.com – 06-27557709 
 
Website en contactgegevens samenwerkingsverband  
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. 
ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01 
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de 
ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.  
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  
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 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 
 
Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs: 
telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 
mail CvA: info@cvagroningen.nl 
mail CI:  info@cigroningen.nl 
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen 

                                                           
1 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.  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
mailto:info@cigroningen.nl
mailto:roel@wkonderwijsadvies.nl
mailto:marjet.westerhoff@gmail.com
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
mailto:info@cvagroningen.nl
mailto:info@cigroningen.nl
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Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 
Postadres:  Postbus 138, 9640 AC Veendam 
Management:  Roel Weener en Marjet Westerhoff 
Telefoon:  06-12060863 en 06-27557709 
E-Mail:   roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl 
 

Personeel: 
 

Directeur  Sietske van Esch 
Adviserend lid  MR 
hdecock@vcpong.nl / s.vanesch@vcpong.nl 

Intern begeleider  Geke Nijdam  
g.nijdam@vcpong.nl 

Aly Knol-Smidt Leerkracht groep 1/2 
a.knol@vcpong.nl         

Joanne Veldman Leerkracht groep 1/2 
j.veldman@vcpong.nl                  

Linda Wiersema Leerkracht groep 5/6 
l.wiersema@vcpong.nl 

Marlies Kruizinga Leerkracht groep 3/4 
m.harkema@vcpong.nl 

Mirjam Venekamp Leerkracht groep 5/6 
m.venekamp@vcpong.nl 

Rieke Cruiming Leerkracht groep 7/8 
r.cruiming@vcpong.nl 

Anneke Jansma  Plusklas leerkracht op de maandagochtend aanwezig  

NB: Teamleden zijn ook te bereiken via de schooltelefoon.  
 
Ondersteunend personeel 

Angelique Mellema schoolschoonmaak 

Anita Boersma Schoolschoonmaak  

Janneke Frik Schoolschoonmaak ( inval) 

Karin Ijpema Administratief medewerker 

Jaap Bouwman Financieel  

 

Peuterspeelzaal IenieMienie 
 
Is uw kind 1 jaar? Kom gerust een keer langs voor een bezoekje of een inschrijfformulier. Vanaf 2 jaar 
mag uw kind bij ons komen spelen. 
Ons lokaal zit tegenover het lokaal van groep 1 en 2. De openingstijden zijn van 08:30 – 11:30 uur. 
 
Telefoonnummer: 06-22839645  
 
Graag tot ziens,  
Juf Lea Cordes 
 

Pleinwacht en pleinregels 
 

mailto:roel@wkonderwijsadvies.nl
mailto:marjet.westerhoff@gmail.com
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
mailto:hdecock@vcpong.nl
mailto:r.cruiming@vcpong.nl
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Met de kinderen is afgesproken wanneer ze met ‘wieltjes’ op het plein ( woensdag) mogen en 
wanneer welke groep mag voetballen. Daarnaast is het duidelijk dat de regels uit het 
gedragsprotocol gelden.  
Voor schooltijd en in de pauze is er toezicht door minstens één leerkracht. 
 

Projecten en thema’s 
 
De vakken Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis geven we volgens de theorie van meervoudige 
intelligentie van Gardner. Alle kinderen hebben andere leerstijlen en bij deze vakken sluiten we 
daarbij aan. Ouders krijgen de gelegenheid om de presentatie van een thema te bekijken. In maart 
2020 werken we aan een thema waarbij ouders worden uitgenodigd om de afsluiting bij te wonen. 
 

Rapport en spreekuur  
 
Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 een rapport mee naar huis, 
een zogenaamd winter- en zomerrapport. Het betreft een woordrapport. Voor nieuwe kleuters geldt 
dat ze minimaal een half jaar op school moeten zitten voordat ze het eerste rapport ontvangen. Eind 
november worden alle ouders op school uitgenodigd om over de eerste periode van hun kinderen in 
de groep te praten, middels een 10-minutengesprek. De volgende 10-minutengesprekken vinden 
plaats begin maart, ook dan worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd. De ouders/verzorgers 
kunnen na het juni/juli rapport aangeven of een 10 minutengesprek op prijs wordt gesteld. Indien 
nodig, kan ook de leerkracht u voor een laatste gesprek uitnodigen.  
 
Tot slot is er altijd de mogelijkheid om telefonisch of per mail contact te hebben, of een bezoek aan 
school te brengen. Wanneer u vlak voor schooltijd een leerkracht een vraag stelt die meer tijd vraagt, 
dan wordt er een afspraak gemaakt om het gesprek op een ander moment te voeren.  
Onder schooltijd kunt u geen afspraken voor een gesprek met de leerkrachten maken. 
 

Ouder info en nieuws , schoolsite 
 
De schoolsite geeft informatie over de school. Zie www.hdecock.vcpong.nl 
Actueel nieuws ontvangen onze ouders via social schools. Bij inschrijving krijgen de ouders een link om 
de app te downloaden. 
 

Schoolfotograaf 
 
De leerlingen worden één maal per twee jaar professioneel op de foto gezet. Ook jongere/oudere 
broers en/of zussen mogen erbij op de foto. In het schooljaar 2020-2021 zal de schoolfotograaf weer 
op school komen. 
 

Schoolkamp en schoolreisjes 
 
Groep 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Het vervoer gaat per bus.  
Groep 7-8 heeft één keer per twee jaar een 3-daags schoolkamp. In het andere schooljaar gaat groep 
7-8 op schoolreisje. 
In 2019– 2020 gaan de kinderen van groep 7-8 op schoolkamp. Ook hier geldt de mogelijkheid dat 
ouders met een bepaald inkomen gebruik kunnen maken van financiële regelingen van de gemeente 
de Marne. U kunt bij betalingsproblemen ook contact opnemen met de directeur van de school. 
 
 

http://www.hdecock.vcpong.nl/
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De pauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur. 

 

Sportdagen en sportieve/educatieve evenementen 
 
Sport: De groepen 5- 8 hebben een sportmiddag in het voorjaar 
Sporttoernooien: de leerlingen van de bovenbouw doen zo mogelijk mee aan een schoolvoetbal-
toernooi. 
Excursies: deze kunnen zo nu en dan voorkomen in het kader van een (cultuureducatief)project.  
Bijzondere omstandigheden: wanneer kinderen niet kunnen of mogen meedoen aan één of meer 
onderwijsactiviteiten, verzorgt de school vervangende activiteiten. 
 
De school doet jaarlijks mee aan de Koningsspelen. 
 

Spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken 
 
In de groepen 3 en 4 wordt alleen op een heel speelse manier geoefend in het houden van een 
spreekbeurt, de kinderen hebben de mogelijkheid in groep 3 op vrijwillige basis een spreekbeurt te 
houden, in groep 4 is dit verplicht. 
In de groepen 5 - 8 houden alle kinderen een spreekbeurt of een boekbespreking. 
 

Stagiairs PABO 
 
We vinden het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan het begeleiden van studenten die op de 
PABO zitten of een opleiding voor klassen assistent doen. Wij stellen onze school daarvoor open.  
Ook is de school erkend leerbedrijf voor stagiairs van de opleiding voor klassen assistent. 
 

Stoetbomen 
 
Traditioneel wordt aan de kinderen die in groep 3 komen op de eerste schooldag een stoetboom 
uitgereikt. Dit is een versierde tak met o.a. cadeautjes en broodjes. Het achterliggende verhaal is dat 
dergelijke takken aan de stoetboom groeiden bij de meester of juf op zolder of op de zolder van de 
school. Van het broodje dat er aan groeit worden de kinderen slim, zo wordt verteld.  
 

Traktaties en verjaardagen 
 
Als uw kind jarig is, wordt er natuurlijk aandacht aan geschonken op school. In de klas wordt de jarige 
toegezongen en in het zonnetje gezet. Bij groep 1-2 bent u welkom om de verjaardag van uw kind 
mee te vieren. We doen dit direct om 08:30 uur.  

Schooltijden 
 groep 1 en 2 groep 3 en 4 groep 5,6,7 en 8 

maandagmorgen 8.30 - 12.00 8.30-  12.00 8.30 - 12.00 

maandagmiddag 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 

dinsdagmorgen 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 

dinsdagmiddag 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 

Woensdag 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 

donderdagmorgen 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 

donderdagmiddag 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 

vrijdagmorgen 8.30-12.00, groep 2 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 

vrijdagmiddag vrij vrij 13.15 - 15.15 
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We kunnen ons voorstellen dat kinderen graag willen trakteren. We streven naar gezonde traktaties 
en we hopen dat u daar rekening mee wilt houden. 
De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd met een meester- en juffendag. 
 

Vakantierooster 
 
Zomervakantie 2019 ma 15 juli t/m vrij 23 augustus  

Eerste schooldag 2019 ma 26 augustus  

Herfstvakantie 2019 ma 21 oktober t/m vrij 25 oktober  

Kerstvakantie 2019/2020 ma 23 december t/m vrij 3 januari  

Voorjaarsvakantie 2020 ma 17 februari t/m vrij 21 februari 

Goede vrijdag 2020 vrij 10 april 

2e Paasdag 2020 ma 13 april 

Meivakantie 2020 ma 27 april t/m 8 mei 

Koningsdag 2020 ma 27 april (in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 2020 di 5 mei (in de meivakantie) 

Hemelvaart 2020 do 21 en vrij 22 mei 

Pinksteren 2020 ma 1 juni  

Zomervakantie 2020 ma 6 juli t/m vrij 14 augustus  

 

Verkeersexamen 
 
Eens per twee jaar doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het verkeersexamen. Dit omvat een 
theoretisch en een praktisch gedeelte. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd krijgen de 
leerlingen een verkeersdiploma. Het volgende examen wordt in schooljaar 2020– 2021 afgenomen. 
 

Verkeersveiligheid bij de school 
 
Matig a.u.b. uw snelheid bij de oprit van de school. Ouders kunnen gebruik maken van de 
parkeerplaats naast de kerk aan de Borgweg. Hou rekening met onverwacht verkeersgedrag van 
jonge kinderen. 
 

Vertrouwenspersoon 
 
Ook onze school beschikt over een vertrouwenspersoon. Hij is aangesteld door VCPO Noord 
Groningen en is aanspreekpunt voor klachten van leerlingen, ouders en personeel over nalatigheid, 
maatregelen en gedrag op school. De vertrouwenspersoon vangt klagers op en begeleidt deze 
desgewenst tijdens de verdere klachtprocedure. 
 
Vertrouwenspersoon VCPO NG: 
Dhr. E. van der Riet 
Churchillweg 27 
9974 PA Zoutkamp 
0595 401300 
 

Verzamelen en acties 
 
In schooljaar 2020-2021 volgt er weer een actie. Meer info, ontvangt u via de app Social Schools. 
 

Verzekeringen 
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Het bestuur heeft een WA-verzekering afgesloten voor die gevallen waar zij aansprakelijk voor 
gesteld kan worden. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de directie. 
 

Verzuim 
 
Wilt u de school tijdig op de hoogte brengen dat uw kind wegens ziekte of andere redenen niet (op 
tijd) kan komen. Dit kan via de app Social Schools. Geen mailbericht, dit wordt niet altijd op tijd 
gelezen. Voor overige verzuimregelingen verwijzen we u graag naar de schoolgids. 
 

Vieringen 
 
Vieringen worden geïntroduceerd aan alle kinderen, gezamenlijk in de hal van de school. 
Christelijke feesten: de kerstviering wordt het ene jaar samen met ouders en belangstellenden in de 
kerk of op een bijzondere locatie gehouden, het andere jaar in de groep.  
Het Paasfeest wordt gezamenlijk gevierd met een paasmaaltijd en een paasviering in de hal van de 
school. 
Hemelvaart en Pinksteren worden tijdens de bijbel les behandeld. 
 
Overige vieringen: 
Kinderboekenweek: veel leuke activiteiten, zowel per groep als gezamenlijk. 
Sint Maarten: in de meeste groepen wordt op school een lampion gemaakt met de kinderen. Het is 
bij ons traditie, dat de kinderen een deel van het opgehaalde geld mogen meenemen naar school om 
te bestemmen voor een op dat moment te bepalen goed doel.  
Sinterklaas: Sint en zijn pieten bezoeken zo rond zijn verjaardag ook onze school én de 
peuterspeelzaal. Elk jaar opnieuw een feestelijke en spannende gebeurtenis.  
De laatste schooldag van het schooljaar wordt altijd uitbundig gevierd. Voor de kinderen worden er 
tal van activiteiten  georganiseerd en wordt er gezamenlijk gegeten waarna de kinderen vakantie 
hebben. De organisatie is in handen van de Ouder Activiteiten Commissie. 
 

Voor- en Tussen Schoolse Opvang 
 
Het aanmelden  van de kinderen voor de VSO en TSO kan tot de dag ervoor tot 20.00 uur 's avonds. 
In uiterste (nood)gevallen kunt u voor de TSO voor 08.00 uur nog een aanmelding doen. 
Uw kinderen kunnen voor schooltijd om 07:30 uur worden gebracht op school. Zij worden dan 
opgevangen en mogen in een ongedwongen sfeer spelen, lezen en dergelijke en gaan dan om 08:15 
uur naar de klas of het plein. Tussen de middag kunnen de kinderen onder begeleiding van 
overblijfouders op school eten. Het eten gebeurt in een huiselijke sfeer. De kinderen nemen hun 
eigen brood/drinken/fruit + eventueel soeppakje mee (er mag geen snoep meegegeven worden). 
Geregeld worden er tosti’s gemaakt (1 per leerling). Er is veel spel- en speelmateriaal. 
Aanmelden voor de TSO moet uiterlijk voor 8 uur ’s ochtends van dezelfde dag. Bij het niet nakomen 
van een gemaakte overblijfafspraak,  moet de TSO wel betaald worden. Er is een reglement Voor- en 
Tussen Schoolse Opvang.  
De kosten bedragen per keer € 1,50 of een strippenkaart à 10x kost €15,00 (te verkrijgen op de 
overblijf). In de schoolgids vindt u het overblijfreglement.  
Contactpersoon voor bijvoorbeeld opgeven van kinderen of vragen over de opvang: 
Elly Visser, telefoon 401674 of 06-12194467. 
 

Website 
 
Zie www.hdecock.vcpong.nl 
Ouders krijgen actueel nieuws via de app van Social Schools 

http://www.hdecock.vcpong.nl/
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We gaan aan de volgende domeinen werken: 
 
Zelfstandig werken en taakwerk 
Visie op creatief  
Borgen beredeneerd aanbod en doorgaande lijn van groep 2 naar 3 
Digitale geletterdheid (Basicly) 
Visie op cultuuronderwijs 
Verbeteren  opbrengsten technisch lezen 
Invoeren Bareka rekenmuurtje 
Implementeren Kwink 
 
Het schoolplan met de speerpunten voor de komende vier jaar is vanaf oktober 2019 op onze 
website te vinden. 
 

Opbrengsten , leerlingenaantallen, in-en uitstroom 
Eindopbrengsten;  Gemiddelde resultaten IEP eindtoets afgelopen drie schooljaren: 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Aantal leerlingen:  Aantal leerlingen:  Aantal leerlingen:  

8  10  8  

Percentage gewogen  
leerlingen op school:  

Percentage gewogen  
leerlingen op school:  

Percentage gewogen  
leerlingen op school:  

16%  13%  15%  

Inspectie-ondergrens van de 
schoolvergelijkingsgroep:  

Inspectie-ondergrens van de 
schoolvergelijkingsgroep:  

Inspectie-ondergrens van de 
schoolvergelijkingsgroep:  

77,6  78,0  77,7  

Score  Score  Score  

84,8  
  

8 meetellende toetsscores  
79,0  

 10 meetellende toetsscores  
80,4  

  
8 meetellende toetsscores  

  
 
In het schooljaar 2018-2019 hebben er 8 leerlingen van De Hendrik de Cockschool meegedaan aan de 
IEP eindtoets. De uitslag van de IEP eindtoets is dit schooljaar boven de ondergrens die inspectie heeft 
vastgesteld.   
In deze groep zit één leerling met een OPP en twee leerlingen met een dyslexieverklaring. De leerlingen 
met een dyslexieverklaring hebben gebruik kunnen maken van de auditieve ondersteuning die IEP 
bood.   
 

  Uitstroom:  

  Pro  Bbl  Bbl  
Lwoo  

Kl  Kl/Tl   Tl  Tl/Havo  Havo  Havo/VWO  Vwo  

Aantal  2*  1    1    4    1      

1 leerling van groep 7 stroomt uit naar Pro, maar heeft geen eindtoets gemaakt  

  

Schoolontwikkeling 2019-2020 
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Inhoudelijk:   
 Op het onderdeel taalverzorging scoren we onder het landelijk gemiddelde (74-80). Het onderdeel 

werkwoordspelling is beduidend lager dan gemiddeld.   
 Als we kijken naar het onderdeel lezen (begrijpen, opzoeken, techniek en woordenschat, 

interpreteren, evalueren en samenvatten) zien we dat we hoger scoren dan het landelijk 
gemiddelde (87-85). Dit geldt voor alle onderdelen van lezen.   

 De score op rekenen ligt iets onder het landelijk gemiddelde (77-79). De leerlingen scoren op het 
onderdeel verhoudingen iets boven het landelijk gemiddelde. De andere onderdelen liggen daar 
iets onder.   

 Opvallend bij advies schooltype is dat we als school percentueel gezien meer adviezen hebben op 
gl/tl/havo niveau. En een lager percentage op vwo niveau.   

 Over het algemeen zijn de adviezen van de IEP hoger dan die van de plaatsingswijzer. Voor de 
uitstroom van de leerlingen betekent dit in één geval een wijziging van het uitstroomniveau.   

 Als we de uitslag van de IEP vergelijken met de Citoscores van M8, zien we daar ook dat 
werkwoordspelling een lastig onderdeel is voor deze leerlingen.   

Conclusie:  
De IEP is gemaakt door 8 leerlingen. Het is lastig om op basis van 8 leerlingen een goede conclusie te 
geven. We hebben geprobeerd conclusies te trekken op basis van zowel de IEP als de Cito gegevens, 
observaties en methodetoetsen om zo een beter beeld te schetsen.  
De score op de IEP is iets hoger dan we verwacht hadden. Wel zien we als we inhoudelijk kijken naar 
de scores dat dit overeenkomt met het beeld dat we van de groep hebben. Werkwoordspelling vinden 
de leerlingen ondanks uitgebreid oefenen lastig. Dit schooljaar is er veel aandacht geweest voor het 
onderdeel leestekens, dit lijkt effect te hebben op de score op dit onderdeel.  
Begrijpend lezen is een onderdeel dat op school de afgelopen jaren extra in de belangstelling heeft 
gestaan. We gebruiken schoolbreed de 13 stappenmethode van Wiebren de Jong. Vanuit deze 
methode kun je alle teksten aanbieden, wat leidt tot een goed transfer naar andere vakken. Ook wordt 
daarin het onderdeel woordenschat behandeld. Het is goed om te zien dat ook in de IEP deze klas een 
bovengemiddelde score laat zien op dit onderdeel. Deze aanpak heeft dus effect gehad.   
  
Vooruitblik:  
 Extra aandacht voor werkwoordspelling  
 Continueren van de aanpak begrijpend lezen  
 Blijvend extra aandacht voor leesonderwijs 
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Onderstaand schema geeft de verwijzing naar het Voortgezet onderwijs in percentage weer. 

Uitstroom         

Weergave Aantal leerlingen per advies VO       

          

  
2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

2016 
/ 

2017 

2017 / 
2018 

Totaal 

VWO     2         2 1 2 7 

HAVO t/m VWO 1   2 5 6 3 4     2 23 

HAVO             1 3 2 1 7 

VMBO TL t/m HAVO 5 1 2 5   4 1     1 19 

VMBO BL t/m VMBO TL     2               2 

VMBO GL t/m VMBO TL 1     2 1           4 

VMBO KL t/m VMBO TL 1             1     2 

VMBO TL 3   1       1 1 3   9 

VMBO TL, met LWOO 1                   1 

VMBO BL 3   1 1   1 1     1 8 

VMBO BL, met LWOO       1 2   1     1 5 

VMBO GL                   1 1 

VMBO KL       1   1 2 1 2 1 8 

VMBO KL, met LWOO       1             1 

Praktijkonderwijs             2     1 3 

VMBO BL t/m VWO   1                 1 

VMBO KL t/m HAVO 2   1               3 

VMBO KL t/m VWO 1                   1 

VMBO TL t/m VWO 1 3 1               5 

  19 5 12 16 9 9 13 8 8 11 110 

                          
 
 
 
 
 
             

 
Leerlingenaantal 
De laatste drie jaar in onderstaand overzicht zijn niet representatief. De voorgaande jaren wel. Er 
staat maar een basisschool in het dorp en daardoor komen de meeste kinderen bij ons op school. We 
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hebben weinig last van concurrentie. We hebben wel last van de krimp en daarom moeten wij wel 
rekening houden met minder leerlingen in de toekomst. 
 

 
 
 

 
In- en uitstroomgegevens  
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