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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Openbare Basisschool De Barg
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Barg
Mantingerbrink 203
7812MD Emmen
 0591659854
 http://www.obs-barg.nl
 administratie@obs-barg.nl

Extra locaties
n.v.t
n.v.t.
Emmen


Schoolbestuur
Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.400
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Patrick Zuidema

locatieleider@obs-barg.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

81

2020-2021

Mediumsetting
De bedoeling is dat obs de Barg school op termijn gaat samenwerken met de Tine Marcusschool
(Kentalis) in één gebouw. Kentalis heeft speciale scholen voor kinderen met
een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid (SH), zoals de Tine Marcusschool in
Emmen. Vooruitlopend op het nieuwe gebouw krijgt de samenwerking steeds meer vorm. Kentalis
biedt ook onderwijsondersteuning op basisscholen. Met een aantal scholen werkt Kentalis nog
intensiever samen. Obs de Barg is zo'n school. Kinderen met TOS of SH kunnen met een medium
arrangement naar obs de Barg. De leerkrachten van obs de Barg volgen scholing, zodat er veel kennis
over TOS en slechthorendheid aanwezig is. Naast het personeel van de school werken op de Barg ook
medewerkers van Kentalis. Zij verdiepen zich in de manier van werken op de Barg. Zij zorgen er samen
voor dat de TOS- leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een mediumsetting. Deze
voorziening is officieel gestart op 1 augustus 2018. De ervaring is dat ook de reguliere leerlingen
profiteren van een mediumsetting.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Respect

Plezier en Aandacht

Samenwerken Passend Onderwijs

Missie en visie
Missie
Met Taal Verover Je De Wereld. We geven kinderen de taal mee die ze helpt hun wereld te veroveren.
Visie
Kinderen moeten gezien worden en dat ook zo voelen. De Barg is een school voor kinderen uit de wijk
en uit de regio. De Barg is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en waar
veiligheid, structuur(duidelijkheid) en respect een belangrijke plaats innemen. Onze school is een fijne
school, waar je jezelf mag zijn, waar je goed voorbereid wordt op de (toekomstige) maatschappij en
waar je met respect wordt behandeld.

4

2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Binnen de mediumsetting, de samenwerking tussen Kentalis en OBS De Barg, werken een ambulant
begeleider en een onderwijsassistent op de school. Deze medewerkers begeleiden kinderen met TOS of
SH, maar ook andere kinderen doen hun (taal-)voordeel met de inzet van deze mensen.

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd aan de hand van de SLO leerlijnen. De
activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid zijn verbonden aan een thema.
Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met
groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de
ontwikkelingsfase van elke kind.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 15 min

3 u 15 min

7 uur

7 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

6 uur

6 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

45 min

45 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
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Bewegingsonderwijs
1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Engelse taal
Verkeer
45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Pauzes

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van genormeerde lesmethodes. In de ochtend vinden
voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is
aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijvoorbeeld
naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. In de middag wordt er aandacht
besteed vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit of expressie. Deze
komen soms methodisch of thematisch aan de orde. Als er aan een thema wordt gewerkt kan deze
afgesloten worden met een activiteit. Soms worden de ouders hiervoor uitgenodigd.

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

2.2

Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Overblijflokaal
Ruime centrale hal

Het team

Een behoorlijk deel van het ‘oude team’ van obs de Barg is de laatste jaren met pensioen gegaan. De
mensen die nu werken op de Barg hebben voor een deel geen geschiedenis op de school. De functie van
intern begeleider is overgenomen. De nieuwe IB-er heeft inmiddels de opleiding tot IB-er afgerond.
Taken als rekencoördinator, taal- en leescoördinator, cultuurcoördinator, sportcoördinator en ict-er zijn
allemaal recent overgenomen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Bevordering van het
taalgebruik

Verlof personeel
Bij ziekte, verlof of scholing van één van de teamleden wordt deze vervangen door een vervangende
leerkracht. Als dit niet lukt wordt de groep opgesplitst over de andere groepen. Als dit langer dan een
dag het geval zou zijn treedt het onderstaande vervangingsprotocol op.
Vervangingsprotocol
Stap 1: vervangingsplanner. Direct na de ziektemelding (deze vindt plaats telefonisch voor 7.15 uur ’s
ochtends) dient de locatieleider een aanvraag in middels de vervangingsplanner. Dit werkt sneller dan
wanneer iedereen belt. De mensen uit de vervangingspool worden als eerste benaderd om ingezet te
worden. Als deze al zijn ingezet of niet beschikbaar zijn, wordt gekeken of er een invaller beschikbaar is
op de invallijst. Als er geen invaller beschikbaar is dan verder met onderstaande stappen.
Stap 2: Inzet van de leerkracht die op dat moment geen groep heeft (b.v. door lio-stagiaire) Als op de
betreffende dag 2 leerkrachten voor één en dezelfde groep zijn ingeroosterd wordt één van de
leerkrachten ingezet voor de vervanging.
Stap 3: Inzet van de “duo”-leerkracht In de groep, waar één van de duo-leerkrachten ziek is geworden,
wordt de andere leerkracht benaderd om in te vallen.
Stap 4: De klas wordt verdeeld over de andere groepen Als er een zieke leerkracht is en voorgaande
stappen, zonder gewenst resultaat gevolgd zijn, wordt de groep verdeeld over andere groepen.
Aandachtspunten: Elke leerkracht heeft in de klassenmap een “noodpakket” met werk voor alle
leerlingen.
Stap 5: Inzet van de onderwijsassistent De onderwijsassistent draait onder verantwoordelijkheid van
een andere groepsleerkracht de groep.
Stap 6: inzet van de ib-er De ib-er gaat voor de groep. Zij wordt in tijd gecompenseerd op een later
moment.
Stap 7: inzet van de locatieleider De clusterdirecteur bepaalt of de locatieleider ook voor vervanging
ingezet kan worden. Indien dit gebeurt dan wordt de locatieleider gecompenseerd in tijd.
Stap 8: mogelijkheden op bestuursniveau (overleg clusterdirecteuren) De clusterdirecteur kan
informeren bij de andere clusterdirecteuren of er bij de andere clusters iemand ambulant is die ingezet
kan/wil worden.Mocht er na de 1e dag nog geen invaller aanwezig zijn, dan kan men overwegen om een
groep naar huis te sturen. In dit geval worden alle ouders van te voren middels de telefoonboom of de
oudercommunicatie app geïnformeerd, zodat zij tijdig oppas kunnen regelen.
Mocht tot deze maatregel worden overgegaan dan wordt altijd de afdelingsmanager hierover
geïnformeerd.
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2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Voorschool Barg, stichting Peuterwerk.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Voor een periode van vier jaar wordt een schoolplan geschreven. In dit plan analyseren we op welke
vragen we de komende vier jaar een antwoord willen vinden. We gaan na welke ontwikkelingen er in de
maatschappij gaande zijn en hoe we hierop moeten/willen anticiperen, we gaan na wat er uit
tevredenheidspeilingen (ouders, leerlingen, leerkrachten), interne audits en inspectiebezoeken naar
voren komt en als laatste bekijken we onze opbrengsten van de afgelopen jaren. Op basis van alle
gegevens beschrijven we in het schoolplan onze ambities en doelen en maken we per schooljaar een
jaarplan. In deze jaarplannen staat beschreven wat we aan gaan pakken en hoe we dat doen.
Per jaar bekijken we of de opbrengsten voldoende en naar verwachting zijn. Dit doen we door de niet
methodetoetsen minstens twee keer per jaar te analyseren. We maken een analyse op groepsniveau en
een analyse op schoolniveau. Daarnaast evalueren we meerdere keren per jaar hoe het met de ambities
en doelen van het jaarplan gaat.
De professionalisering van leraren is gestoeld op de plannen die we willen behalen. Er zijn een aantal
gezamenlijke scholingsmomenten per jaar, waarin het gehele team zich verder schoolt rondom een
relevant thema. Daarnaast zijn er per jaar een aantal individuele leerkrachten die zich binnen het thema
verder willen scholen om op die manier meer expertise te krijgen op dat gebied.
We meten de interne kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van Kwintoo-kwaliteitskaarten. Deze
kaarten bestaan uit vragenlijsten die zijn gebaseerd op de inspectiesystematiek. De uitwerking is
afgestemd op actuele onderwijskundige inzichten en concrete en herkenbare voorbeelden uit de
onderwijspraktijk. In een cyclus van 4 jaar worden in totaal 13 Kwintoo-kaarten verwerkt. Elke kaart
heeft een eigen thema. De thema's die we evalueren en aanpassen/bijstellen: zijn:
1.
2.
3.
4.

kwaliteitszorg
toetsing
leerstofaanbod
tijd
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

onderwijsleerproces
schoolklimaat
zorg en begeleiding
opbrengsten
contacten met ouders
taal
rekenen en wiskunde
management en organisatie
kwaliteit in VVE

Hoe bereiken we deze doelen?
Het schoolplan is een levend schoolplan en wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast of
aangevuld. Het behalen van de doelen is een verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. Directie en
IB houden middels tijd in teamvergaderingen en individuele gesprekken zicht op de voortgang. Het
werken in werkgroep verbreedt de verantwoordelijkheid.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Onze kinderen komen meest uit de wijk, hebben in relatief veel gevallen minder hoog opgeleide
ouders. Een deel van de kinderen heeft (groot-)ouders die oorspronkelijk niet uit Nederland komen.
Sinds 2018 is onze school een mediumsetting voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of
slechthorendheid.
De extra middelen die de school hierdoor heeft, worden gebruikt voor de inzet van extra ondersteuning
d.m.v. leerkrachten (kleine groepen) onderwijsassistenten en begeleiders.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

2

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

15

Taalspecialist

2

Logopedist

5

Ambulant begeleider Kentalis

2

Cultuurcoördinator

6

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De school gebruikt geen specifiek anti-pestprogramma. We hebben wél de methode Kwink
aangeschaft. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap
en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.
We hanteren op school gedragsverwachtingen die helpen het schoolklimaat op prettig hoog niveau te
houden. Het gaat om de volgende gedragsverwachtingen, die we uit 4 kernwaarden Veiligheid, Plezier
en Aandacht, Verantwoordelijkheid en Respect hebben gedestilleerd.
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Veiligheid
We lopen rustig door de school - We praten met zachte stem - We houden handen en voeten bij onszelf
Plezier en Aandacht
We geven complimentenaan elkaar - We spelen en delen samen - We genieten van elke dag
Verantwoordelijkheid
We zijn stil als dat nodig is - We ruimen onze spullen netjes op - We werken netjes en rustig - We zijn
zorgzaam voor elkaar - We houden ons aan de regels
Respect
We stoppen als een ander dit aangeeft - We gebruiken vriendelijke woorden - We houden rekening met
elkaar - We luisteren om elkaar te begrijpen - We zijn voorzichtig met spullen

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
De school monitort de veiligheidsbeving van leerlingen middels de Sociale Competentie ObservatieLijst
(SCOL). SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.
Met de SCOL-scores worden de sociale competenties van leerlingen systematisch in kaart gebracht.
SCOL wordt gebruikt om:
•
•
•
•

de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te
pakken
met de uitkomsten van de SCOL-scores het onderwijs inhoudelijk vorm te geven
leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op te sporen
het welbevinden en de sociale veiligheid van de leerlingen te monitoren

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we gebruik maken van de enquêtetool van Vensters om de sociale
veiligheidsbeleving van onze kinderen te monitoren. Aanvullend doen we bestuursbreed
tevredenheidspeilingen vanuit Scholen Met Succes.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Muilwijk-Hartman

m.muilwijk@oo-emmen.nl

vertrouwenspersoon

Muilwijk-Hartman

m.muilwijk@oo-emmen.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We hechten grote waarde aan een goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. We trachten
deze contacten vorm te geven door:
•

•

•

•
•
•
•

het organiseren van informatieavonden per groep aan het begin van het nieuwe schooljaar. Op
zo’n avond ontvangen de ouders/verzorgers van de leerkracht informatie over het komende
schooljaar en kunnen ze kennis maken en vragen stellen.
het organiseren van kijkavonden met kinderen. De ouders/verzorgers worden op deze avonden in
de gelegenheid gesteld om samen met hun kind(eren) het werk op school te bekijken. Hierbij
spelen de kinderen de rol van “gids”. De begeleiding van de kinderen op deze avonden is
een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Om deze avonden ordelijk te laten verlopen
verzoeken we u er op toe te zien dat de kinderen samen met u de school bekijken.
het organiseren van rapport- en kindbesprekingen voor de ouders/verzorgers van de leerlingen
uit de groepen 1 t/m 8. Hiervoor ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging met daarop de
dag en tijd waarop ze op school verwacht worden.
het organiseren van speciale ouderavonden. Op deze avonden staat een bepaald thema centraal.
informatieverschaffing via Schoudercom.
de verjaardagen van hun kinderen in groep 1/2 in de klas te laten bijwonen.
ouders/verzorgers in te schakelen bij werkzaamheden voor onze school. We denken hierbij o.a.
aan de handvaardigheidslessen en de begeleiding bij sportevenementen en excursies.

Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om zo maar even binnen te wippen of een afspraak te maken
tussendoor.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Schoudercom
Obs de Barg gebruikt voor de communicatie met de ouders SchouderCom.nl. Dit is een online
communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere
berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt. Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen
gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd,
waarbij een email ter notificatie (of een notificatie via de App) aan de ontvanger wordt gestuurd.
Bargbulletin
Maandelijkse nieuwsbrief voor ouders en verzorgers.

Klachtenregeling
Klachtenprocedure
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te voeren.Bij ons op school is dat dus ook
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gebeurd. Deze klachtenregeling is bedoeld om te zorgen dat klachten op een zorgvuldige manier
worden behandeld. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van
de school.Als u klachten heeft over onze school of onze medewerkers,dan kunt u die klacht bij ons
indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of
discriminatie. Een klacht kan alleen worden ingediend als u met uw klacht niet ergens anders terecht
kan. Met andere woorden: de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen,
personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Op school ligt de brochure
“Klachtenregeling primair en (voortgezet) speciaal onderwijs” ter inzage. De contactpersoon van onze
school is mw. M. Hartman. De contactpersoon heeft uitsluitend de bevoegdheid om mensen met een
klacht te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Als u klachten heeft, dan vragen we u omdat zo
spoedig mogelijk te melden.
Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 1623440 AD Woerden
T 0348 40 52 45
W www.lgc-lkc.nl
Stichting Welzijnsgroep Sedna
Parallelweg 3
67822 GM Emmen
T 0591 68 08 50

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Rapport- en kindbesprekingen
Ouderavonden
Inloopavonden

•
•
•
•
•
•

Handvaardigheidslessen
Lezen
Excursies
Culturele actviteiten
Sportactiviteiten
Kerst en Sinterklaas

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,00
Daarvan bekostigen we:
•

Culturele activiteiten

•

Excursies

•

Sportactiviteiten

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Vrijwillige ouderbijdrage
Bij ons op school vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden verschillende activiteiten
bekostigd, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, ouderavonden, sportactiviteiten, culturele
activiteiten, excursies, e.d. Wij vragen van de ouders/verzorgers een bijdrage van
•

€ 22

per jaar voor ieder kind

Schoolreizen
Alle groepen gaan op schoolreis. De reis heeft elk jaar een andere bestemming. Op de
informatieavonden in september zal hierover met de ouders/verzorgers worden gesproken. Groep 7/8
gaat om het jaar op schoolkamp. De kosten zijn:
•
•

Groep 1 t/m 6: €30,00
Groep 7/8: €85,00

Kinderen zullen door de school NOOIT worden uitgesloten van activiteiten die door de school worden
georganiseerd. Samen met ouders of verzorgers zal worden gezocht naar een passende
(betaal-)oplossing.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte of een ander verzuim willen we graag even een berichtje. Dit kan door even te bellen voor
schooltijd of door een berichtje via SchouderCom te sturen. Wilt U het bellen onder schooltijd zoveel
mogelijk beperken? Zonder berichtgeving worden de ouders/verzorgers bij afwezigheid van een kind
door de school gebeld. We willen u namelijk graag de garantie geven dat uw kind ook daadwerkelijk op
school is.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Indien uw kind buiten de vakantie om een extra vrije dag nodig heeft dan kunt u dit vroegtijdig
aanvragen bij de directie. Informatie over extra vrije dagen kunt u krijgen via de locatiedirecteur.
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen gemeld.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Tussentijdse resultaten
De tussentijdse resultaten vormen een onderdeel van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van
de kinderen. Als er een methodegebonden toets of Citotoets is afgenomen wordt een analyse gemaakt
door de leerkracht. Naast de leerkracht kijkt ook de intern begeleider mee. Tijdens de
groepsbesprekingen worden de resultaten geëvalueerd. Methodegebonden toetsen die zijn afgenomen
worden ook gebruikt voor het in kaart brengen van de leerontwikkeling. Met deze gegevens maakt de
leerkracht een groepsoverzicht. Hierin staat bij welke onderdelen de leerlingen extra ondersteuning
nodig hebben. De tussenresultaten vormen niet een doel op zich, maar maken onderdeel uit van het
hele leerproces.
Eindtoets
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs
verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets
beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies,
informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Onze school neemt de
Centrale Eindtoets af. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet
onderwijs.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
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Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
•

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
De eindtoets is gemaakt door 6 van de 6 leerlingen in groep 8. Eén van de 6 leerlingen zat kort op onze
school en heeft door ernstige problematiek in de thuissituatie de toets niet adequaat kunnen maken.
Als die score niet wordt meegenomen zou het gemiddelde uitkomen op 531, wat een voldoende score is
gekeken naar wat van onze school verwacht mag worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
88,4%

Openbare Basisschool De Barg

93,3%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
50,7%

Openbare Basisschool De Barg

51,6%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (39,5%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

14,3%

vmbo-b / vmbo-k

7,1%

vmbo-k

28,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

14,3%

vmbo-(g)t

14,3%

vmbo-(g)t / havo

7,1%

havo

7,1%
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havo / vwo

5.4

7,1%

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Pedagogisch klimaat

Welbevinden

Betrokkenheid

Vanuit onze missie en visie willen we dat kinderen en teamleden zich welkom voelen op onze school,
een goed pedagogisch klimaat staat bij ons op plek 1. Daarbij zijn kernwaarden als je betrokken voelen
(betrokkenheid), het naar je zin hebben (welbevinden) van het allergrootst belang. Om deze
kernwaarden te monitoren voeren we zowel met kinderen als teamleden gesprekken en worden er
methodes ingezet en vragenlijsten ingevuld.
Bij de overgang naar een volgende groep, vindt er een uitvoerige overdracht plaatst. Leerkrachten en
kinderen gaan al voor de zomervakantie een kijkje nemen in hun nieuwe groep/bij hun nieuwe juf of
meester. Tussentijds wordt in de groepsbesprekingen gekeken hoe het met de leerling gaat.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Jaarlijks wordt de sociale emotionele ontwikkeling (betrokkenheid en welbevinden) geobserveerd met
behulp van het leerlingvolgsysteem SCOL. Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving van de
leerlingen vullen leerlingen in de groepen 3 t/m 8 één keer per jaar de veiligheidsthermometer SCOL in.
Leerkrachten analyseren de gegevens, gaan met hun groep of individuele leerlingen in gesprek en
zetten indien wenselijk interventies in. Tevens wordt er een schoolanalyse gemaakt door de intern
begeleider en directeur. De uitkomsten worden besproken in het team en er worden indien wenselijk
gerichte interventies ingezet op school, groeps- of leerlingniveau.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 19:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en Kinderopvang
& BSO Kwebbel, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang & BSO Kwebbel, in en buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster
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Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022
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