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SCHOOLGIDS + 
ACTIVITEITENKALENDER IN EEN
Deze schoolgids/activiteitenkalender is bestemd voor de ou-
ders en leerlingen van de Beatrixschool.
De schoolgids kan ouders ook helpen bij het kiezen van de juis-
te school.
Bezoek vooral ook regelmatig onze website, om op de hoogte 
te zijn van de actuele ontwikkelingen. Bovendien vindt u daar 
veel meer inhoudelijke informatie over het reilen en zeilen op 
onze school.
In deze schoolgids/-kalender snijden we diverse onderwerpen 
wat globaler aan. Om u een indruk te geven van onze werkwij-
ze en onze kernwaarden.

Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om te bepalen 
wat ze belangrijk vinden uw kind te laten leren en een grote 
vrijheid in de manier waarop zij dat doen. Over de keuzes die 
wij als Beatrixschool daarin maken, kunt u onder andere lezen 
in deze schoolgids. In grote lijnen, want als gezegd: op onze 
website gaan we dieper op de materie in.

Maakt dat nieuwsgierig? Wilt u meer informatie of wellicht 
eens een kijkje op onze school nemen? Neem dan gerust con-
tact op:
0521 - 514198
directie@obsbeatrixschool.nl
www.obsbeatrixschool.nl
Of kom langs:
Middenweg 4
8332 CZ Steenwijk

Wat u kunt vinden in deze schoolgids/activiteitenkalender?

De schoolgids informeert u onder meer over:
1. de opzet van het onderwijs
2. de zorg voor de kinderen
3. wat ouders en school van elkaar kunnen verwachten
4. de resultaten van ons onderwijs

In de kalender vindt u alle geplande activiteiten, voor zover 
deze bij de start van het schooljaar bekend zijn.
Op de website meer info over onder andere:
n de bereikbaarheid van school en bestuur
n de activiteiten en de meest actuele kalender
n nieuwsbrieven TIP: meld u op onze site aan voor de nieuws-

brief en blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen

DIT ZIJN WIJ
De Beatrixschool is één van de 19 openbare basisscholen van 
de Stichting Op Kop, openbaar onderwijs in Steenwijkerland/
Zwartewaterland. Bij de start van het schooljaar 2018-2019 
bezoeken zo’n 175 leerlingen onze school. De leerlingen zijn 
verdeeld over 8 groepen. In de loop van het schooljaar zal het 
leerlingaantal groeien, door de instroom van nieuwe kleuters 
en kinderen die in onze wijk komen wonen.

In de vakanties kunt u tijdens kantooruren, bij ernstige ge-
beurtenissen, het stafbureau van Stichting Op Kop bellen op 
telefoonnummer 0521-362520.

Ons managementteam:
de schoolleiding
directeur: Jan Oosterhof
plaatsvervangend directeur: Willeke Mos

Ons leerkrachtenteam:
Groep     Leerkrachten
1/2A  Annemarie Kiers    
1/2A  Linda Jongerling    
1/2B  Anita Meijer 
1/2B  Linda Jongerling 
3/4A  Mireille Schapelhouman 
3/4A  Ellis v.d. Laan 
3/4B  Willeke Mos 
3/4B  Femke Dijkman (WPO)
5/6A  Adriaan van Wezep  
5/6A  Linda Jongerling
5/6B  Annet van Veen 
5/6B   Gerrit Prins
7/8A  Astrid Bakker
7/8B             Frank Bezema 



Interne begeleider:  Ingrid Hagendijk (di, do)
ICT:  Bert Schoemaker (di-middag)
Vakleerkracht GVO: Jan Oosterink
Vakleerkracht HVO: Anke Dijkstra
Administratie: Janny Petter (di-middag)
Conciërges: Anja van Scheepen
  Ingrid Oosterhuis

Op de website meer info over onder andere:
het lesrooster, de schooltijden en meer
GVO (godsdienstige vorming) en HVO (humanistische vor-
ming)

WAAR WE VOOR STAAN EN HOE WE 
DAT WILLEN BEREIKEN
Richting:
De Beatrixschool is een openbare basisschool, die 
n open staat voor alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of 

levensovertuiging
n de kinderen voorbereidt op een open en pluriforme samen-

leving
n de kinderen opvoedt tot verdraagzaamheid en respect voor 

de medemens
n het vizier op de toekomst heeft gericht en onderwijs biedt 

dat daarbij past

School Voor Nieuwsgierige Kinderen:
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Ontwikke-
lingen in de technologie gaan in een steeds hoger tempo. Het 
is onze taak als basisschool op die ontwikkeling in te spelen 
en onze en uw kinderen hierop voor te bereiden. Dat vraagt 
een ander onderwijs dan de afgelopen decennia. In 2015-2016 
hebben we ons onderwijsconcept dan ook stevig op de schop 
genomen. Het roer is drastisch omgegaan.
Sinds maart 2016 zijn we een ‘school voor nieuwsgierige kin-
deren’.
Een school waar talentontwikkeling, 21st century skills en 
gepersonaliseerd onderwijs hoog in het vaandel staan. Onder-
wijs, waarbij volop gebruik gemaakt wordt van de technologi-
sche mogelijkheden en de bijzondere talenten van kinderen, 
leerkrachten èn ouders. Waarin school en ouders samenwer-
ken om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te bege-

leiden. Werkend vanuit individuele ontwikkelingsplannen. 
Groepsdoorbrekend en rekening houdend met verschillen. 
Met aandacht voor de leerling die sommige dingen erg moeilijk 
vindt èn de leerling die meer uitdaging nodig heeft. Waar leer-
lingen werken met een ‘eigen’ iPad. Als middel, niet als doel.
Op onze website vindt u informatie over ons concept: school 
voor nieuwsgierige kinderen. Neem deze informatie tot u en 
lees hoe wij onze visie vertalen naar modern onderwijs. Toe-
komstgericht en er toe bijdragend, dat onze kinderen hun weg 
weten te vinden in een voortdurend en snel veranderende 
maatschappij.

Vreedzame School:
Kinderen kunnen pas goed tot ontwikkeling komen binnen een 
warm pedagogisch klimaat. Een sociaal veilige omgeving, met 
een heldere en eenduidige structuur. 
We bieden onze kinderen handvatten voor een plezierige en 
respectvolle omgang met elkaar. Vanuit deze visie hechten we 
ook zeer aan een goede relatie met onze ouders. Om dit alles te 
realiseren hebben we ons ontwikkeld tot Vreedzame School. 
Ook over dit concept kunt u meer informatie vinden op de web-
site. Zeker de moeite waard om te lezen, temeer omdat het de 
rode draad van ons pedagogisch klimaat vormt.

Onze werkwijze:
De Beatrixschool werkt volgens een nieuw concept: school 
voor nieuwsgierige kinderen (SVNK). Daarbij is het jaarklas-
sensysteem doorbroken en wordt ingestoken op individuele 
begeleiding van de kinderen en inzet van specialismen van 
leerkrachten. Ouders worden binnen SVNK nadrukkelijk als 
educatief partner gezien. In de coachgesprekken bespreken 
leerlinge, ouders en leerkracht het wel en wee van de leerling. 
Zo werken we planmatig en met oog voor het unieke in ieder 
kind.

Lees op onze website meer over onder andere:
n onze school voor nieuwsgierige kinderen
n onze visie op onderwijs
n onze speerpunten
n onze werkwijze



UW KIND AANGEMELD...... EN DAN?
Vanaf de 4e verjaardag mogen kinderen naar de basisschool.
Daaraan voorafgaand mogen ze, vanaf de dag dat ze 3 jaar en 
10 maanden zijn, al vast een aantal dagen meedraaien. Vanaf 
de 5e verjaardag is uw kind leerplichtig.
Voorafgaand aan de aanmelding gaan we graag met u in ge-
sprek, om al vast kennis te maken en informatie uit te wisse-
len.
Dat is zeker van belang, wanneer uw kind specifieke begelei-
ding nodig heeft. Het is voor u en ons dan goed te weten wat 
we als school wel of niet kunnen bieden. Komt uw kind van een 
andere basisschool, dan zal er contact gelegd worden met die 
school, om een zo soepel mogelijke overgang te waarborgen.
Bij de inschrijving zijn we verplicht een aantal gegevens van u 
te vragen. U ontvangt hiervoor enkele formulieren. Alle formu-
lieren worden bewaard in de leerlingenadministratie en de pri-
vacy is gewaarborgd. De aanmeldprocedure staat beschreven 
op onze website. We adviseren tenminste een half jaar voor de 
4e verjaardag uw kind aan te melden.

Speciale voorzieningen in ons schoolgebouw
Naast de leslokalen beschikt onze school over twee stilte-
pleinen voor zelfstandig werken,  twee overblijflokalen, een 
orthotheek, een mediatheek, een teamruimte en diverse 
werkvertrekken. Het speellokaal wordt gebruikt voor bewe-
gingsonderwijs van de kleuters en soms voor dramatische 
expressie. Daarnaast biedt ons schoolgebouw onderdak aan 
kinderdagverblijf Trix, peuteropvang Humpie Dumpie en de 
voor- en naschoolse opvang van Op Kop (BeaZo), waarmee we 
nauw samenwerken en op weg zijn naar de vorming van een 
IKC.
Centraal in het scholencomplex is de middenruimte met podi-
um, waar o.a. ouderavonden, studiedagen en het Beatrixthea-
ter worden gehouden.
Iedere leerling (vanaf groep 3) heeft de beschikking over een 
eigen iPad, welke door de school in bruikleen wordt gegeven. 
Alle leslokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Voor 
de gymlessen gaan de groepen 3 t/m 8 naar sporthal De Wa-
terwyck. 
De kleutergroepen maken gebruik van ons eigen speellokaal.

Overblijfregeling
Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Beatrix-
school.
Voordat uw kind gaat deelnemen aan het overblijven dient u 
een opgavenformulier in te vullen, welke u kunt downloaden 
op onze website. Hier vindt u ook een overblijffolder met aller-
hande praktische informatie.

Een compleet dagarrangement voor kinderen van 0-12 jaar
Binnen ons schoolgebouw kunt u gebruik maken van kinder-
opvang, de peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. Kin-
deropvang Trix, peuteropvang Humpie Dumpie, BSO BeaZo en 
de school vallen allemaal onder Stichting Op Kop. Bij de peu-
teropvang wordt daarbij nauw samengewerkt met Stichting 
Peuterwerk. 
Als ouder maakt u uw eigen keuze of u gebruik maakt van BSO 
en waar u uw kind(eren) wilt laten opvangen. U kunt voor in-
formatie terecht bij de directie van de school of een kijkje ne-
men op de website. Daar vindt u ook de contactgegevens van 
Trix, Humpie Dumpie en BeaZo (BSO) Op Kop. 

Op de website meer info over onder andere:
n mobieltjes en internet
n trakteren
n tussenschoolse opvang (overblijven)
n eigen spullen mee naar school
n voor- en naschoolse opvang

ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN 
Zo volgen we de ontwikkelingen van onze kinderen
De vorderingen en de prestaties van de kinderen worden 
nauwgezet bijgehouden. Natuurlijk gebeurt dat enerzijds door 
correctie van het werk. Anderzijds hanteren we observatiefor-
mulieren en, niet in de laatste plaats, een gedegen leerlingvolg-
systeem. Voor de zaakvakken hanteren we het CITO-leerling-
volgsysteem. 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, hanteren we 
ZIEN.
Door onze kinderen nauwlettend te volgen, zijn we in staat het 
aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften. 
We volgen de ontwikkeling van iedere individuele leerling aan 
de hand van de leerlijnen per vakgebied. Waar nodig bieden 



we extra hulp. De intern begeleider functioneert hierbij als de 
spin in het web.

Bespreken van de ontwikkeling van de leerlingen
Na elke toetsperiode bespreken de leerkrachten tijdens een 
analysevergadering de resultaten van de verschillende groe-
pen. Daarnaast voert de interne begeleider met individuele 
leerkrachten de zogenaamde  zorgleerlingbespreking, waar 
vooral aandacht wordt besteed aan kinderen met zwakke of 
juist heel goede resultaten. 
Ook worden hier de effecten van de specifieke begeleiding ge-
evalueerd. 
Alle bevindingen worden in het leerlingendossier vastgelegd. 
Overigens
gebruiken we de analyse van de resultaten ook om ons onder-
wijs waar nodig aan te passen. Hierover verderop meer (Kwali-
teitszorg). Binnen ons SVNK-concept bespreekt de leerkracht 
3 tot 5 keer per jaar de ontwikkeling met kind en ouders in 
coachgesprekken van een half uur per keer. Tweemaal per jaar 
krijgen de kinderen hun portfolio mee, waarin allerhande in-
formatie over de ontwikkeling, de resultaten en nog veel meer 
staat.

Communicatie met de ouders
Binnen ons SVNK-concept bespreekt de leerkracht, coach van 
uw kind, 3 tot 5 keer per jaar de ontwikkeling met kind en ou-
ders in coachgesprekken van een half uur per keer. Natuur-
lijk is er tussendoor altijd gelegenheid met elkaar in gesprek 
te gaan, mocht daar aanleiding toe zijn. Ons uitgangspunt is, 
dat school en ouders samen verantwoordelijkheid dragen en 
dus ook samen optrekken bij de begeleiding van de leerlingen. 
Educatief partnerschap noemen we dat.

Doublure
We willen alle leerlingen een ononderbroken en soepele school-
loopbaan bieden. Het komt een enkele keer voor, dat de ont-
wikkeling van een leerling aanleiding geeft tot doublure. 
De besluitvorming hierover ligt bij school. Uitgangspunt hier-
bij is, dat het besluit in nauw overleg met ouders en eventuele 
deskundigen wordt genomen. 

Speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Ons uitgangspunt is, dat we aansluiten bij de individuele leer-
behoefte van het kind. 
We doen dat door te werken met individuele ontwikkelings-
plannen. Gerelateerd aan de leerlijnen per vak en de daarbij 
behorende leerdoelen wordt zo voor iedere leerling een pas-
sende leerroute uitgestippeld. Daarbij spelen we in op talen-
ten. Wat in de praktijk betekent, dat een leerling bij het ene 
vakgebied verder kan zijn in de ontwikkeling dan bij het ande-
re. Binnen onze onderwijsorganisatie spelen we hierop in met 
een structuur die gekenmerkt wordt door workshops (instruc-
ties), werken op het stilteplein, ondersteuning in vragenuur-
tjes (rekenen, taal, zorg algemeen) en individuele ondersteu-
ning door de eigen coach. Meerbegaafde leerlingen krijgen bij 
ons extra uitdaging bij ‘Sophia’ (zie website voor meer info). 
Hierin vervullen we ook een regiofunctie, doordat ook leerlin-
gen van andere scholen hieraan kunnen deelnemen. 
De leerlingzorg wordt door de interne begeleider gecoördi-
neerd. Deze heeft niet alleen een coördinerende en ondersteu-
nende rol naar de leerkrachten, maar functioneert
ook in een netwerk met andere interne begeleiders en onder-
houdt de contacten met externe deskundigen. Zo zal, waar no-
dig, een beroep gedaan worden op deskundigen
en instanties als logopedie, orthopedagoge, Jeugdzorg etcete-
ra.
Zorg bieden we planmatig, bijvoorbeeld met behulp van indi-
viduele ontwikkelingsplannen (structureel) en interventies 
op maat. Door steevast het traject van signaleren, analyseren, 
handelen en evalueren te volgen zijn we in staat voortdurend 
bij te sturen waar nodig.

Op onze website meer over onder andere:
n structuur en procedures van onze leerlingzorg
n ouders en school samen: Kind in de Kern, HGPD en Passend 

Onderwijs
n naar het voortgezet onderwijs
n ontwikkeling en rapportage aan ouders
n het leerlingvolgsysteem
n jeugdgezondheidszorg en GGD



KWALITEITSZORG EN RESULTATEN
Hoe monitoren, borgen en verbeteren we de kwaliteit van ons 
onderwijs?
De kwaliteit van het lesgeven en van de gebruikte materialen 
zijn ongetwijfeld belangrijke factoren bij het bepalen of de on-
derwijskwaliteit op orde is. Dit moet echter altijd in relatie ge-
bracht worden met de mogelijkheden van de kinderen die je 
lesgeeft. Een school die verder niets doet dan trainen op pres-
taties en weinig oog heeft voor het opvoedkundige (pedagogi-
sche) aspect zal het beeld van een goede school wel sterk kleu-
ren naar een resultaatgerichte school. De meer kindgerichte 
school zal o.a. meer aandacht kunnen hebben voor de speciale 
zorg voor leer- en gedragsproblemen. Onze school vindt beide 
zienswijzen zeer belangrijk. U heeft kunnen lezen, dat ons uit-
gangspunt is, dat kinderen zich pas optimaal kunnen ontwik-
kelen wanneer aan de basisbehoeften relatie, competentie en 
autonomie wordt voldaan.
Door gebruik te maken van diverse genormeerde instrumen-
ten brengen we de ontwikkeling van de kinderen en van onze 
school in beeld. Het is een voortdurend proces van plannen, 
doen, evalueren en analyseren. Dat is een cyclisch proces, die 
we planmatig doorlopen.

Welke instrumenten hanteren we dan zoal?
We maken gebruik van de volgende instrumenten om de
ontwikkeling van de leerlingen te monitoren:
n Streefdoelenlijst: deze wordt in groep 1-2 gevolgd om de 

voortgang in de ontwikkeling  te monitoren
n CITO-Leerlingvolgsysteem (LVS): deze wordt tweemaal per 

jaar afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Hiermee brengen we 
de cognitieve ontwikkeling in kaart

n ZIEN: een observatie-instrument om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling in beeld te brengen.

n IEP Eindtoets: deze wordt in groep 8 afgenomen.
  Plaatsingswijzer. Dit instrument helpt ons bij het geven 

van het juiste schoolkeuzeadvies in groep 8.

Onze school scoorde bij de eindtoets boven de norm.

Uit de doorstroom van de afgelopen jaren blijkt dat 40% van de 
leerlingen van groep 8 naar een HAVO/VWO brugklas gaan, on-

geveer 30% naar VMBO/HAVO en ongeveer 30% naar VMBO. 
Vervolgens is het interessant om te weten dat vrijwel 100% 
van onze adviezen voor een brugklas juist zijn. Na één jaar in 
het voortgezet onderwijs blijkt nog steeds 95% van de advie-
zen goed te zijn.
Omdat de kwaliteit van het onderwijs meer is dan de ontwikke-
ling van de leerlingen, meten we ook tal van andere aspecten 
van de school. Hiervoor gebruiken we het
zogenaamde WMK-PO (Werken Met Kwaliteitskaarten in Pri-
mair Onderwijs). Hiermee analyseren we in een 4-jarige cyclus 
systematisch alle 24 beleidsterreinen en werken van
hieruit aan verbeterpunten. Hiervoor nemen we enquêtes, 
schooldiagnoses of vragenlijsten af bij het team, de directie, de 
ouders en de leerlingen. We kunnen hiermee ons beleid verant-
woorden naar allerlei geledingen in en om de
school. Op de website vindt u meer informatie over de resulta-
ten van bovengenoemde kwaliteitsbewaking. Wilt u weten hoe 
de inspectie onze school beoordeelt, kijk dan op
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Lees meer op onze website over onder andere:
n de citoresultaten, hoe we die analyseren en welke conse-

quenties we eraan verbinden
n uitkomsten van de WMK en de consequenties die we daar-

aan verbinden

OUDERS EN SCHOOL… 
INFORMATIEVOORZIENING
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de
school

Mondelinge informatie:
Coachgesprek: Het coachgesprek vindt 3 tot 5 keer per jaar 
plaats met leerkracht, kind en ouder(s). Hierin wordt de voort-
gang besproken, als ook de doelen voor de komende periode. 
De leerling speelt binnen deze gesprekken een centrale rol.

Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar. De leer-
krachten geven uitleg aan de ouders over het werken in de 
klas en over de lesmethoden. De directeur geeft een toelichting 
op de schoolontwikkeling van het komende schooljaar.
Informatieavond VO: Voor de ouders van de leerlingen van 



groep 8 wordt een informatieavond belegd over de overstap 
naar het voortgezet onderwijs.

Informatieve ouderavonden: Eén of meerdere keren per jaar 
informeren we onze ouders over de schoolontwikkelingen.

Open dag: Jaarlijks wordt een dag georganiseerd om nieuwe 
ouders te laten kennismaken met de school. 

Afspraken: We kunnen ons voorstellen dat u af en toe behoefte 
heeft aan een gesprek over uw kind (buiten de oudercontact-
avonden om) of over de school in het algemeen.
We verzoeken u in dit geval een afspraak te maken met de be-
treffende leerkracht of de schoolleiding.

Schriftelijke en digitale informatie:
Nieuwsbrief: Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is 
digitaal en u kunt zich hiervoor aanmelden op de website.

Nieuwsbrief voor nieuwsgierige ouders: deze verschijnt in-
cidenteel en wordt dan naar alle ouders verzonden via mail. 
Deze nieuwsbrief is gericht op de ontwikkelingen met betrek-
king tot ons nieuwe onderwijsconcept.

Schoolgids: De jaarlijkse schoolgidskalender is bedoeld om alle 
(toekomstige) ouders op hoofdlijnen te informeren over de 
gang van zaken op de school. De volledige schoolgids staat op 
onze site. Op onze website is overigens nog veel meer informa-
tie te vinden. 

Website: allerlei informatie over onze school

Facebook: allerlei informatie en foto’s over activiteiten en der-
gelijke

Lees over alle onderwerpen vooral verder op de website

OUDERS EN SCHOOL... INSPRAAK
Ouderhulp
We hechten waarde aan een prettige samenwerking met onze 
ouders. We doen dan ook graag een beroep op uw hulp bij aller-
hande activiteiten. Onze ouderraad inventariseert
aan het begin van het schooljaar welke ouders bij welke activi-
teiten willen ondersteunen.
Ook binnen ons onderwijs doen we een beroep op ouders, door 
hen te vragen één of meer workshops/ateliers te verzorgen 
over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Medezeggenschap 
MR
De schoolleiding is belast met de dagelijkse leiding van de 
school. De school valt onder het bestuur van de Stichting Op 
Kop. Op elke school worden beslissingen genomen die te ma-
ken hebben met het gebouw of met het onderwijs. Het school-
bestuur is eindverant-woordelijk voor de beslissingen.
De schoolleiding mag besluiten niet alleen nemen, maar doet 
dit in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De MR 
heeft wettelijke bevoegdheden.
Op de Beatrixschool bestaat de MR uit 6 leden: 3 personeelsle-
den en 3 ouders.
Leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De MR 
praat mee over alles wat de school aangaat.
Natuurlijk is de oudergeleding van de MR zeer geïnteresseerd 
in wat er leeft onder de ouders van de Beatrixschool.
Op de website vindt u de contactgegevens, zodat ook u met uw 
vraag, tip, op- of aanmerkingen kunt aankloppen.

OR
Naast de MR hebben we ook een ouderraad (OR). Samen met 
de leerkrachten organiseert de OR allerlei activiteiten. Naast 
de bekende vieringen met sinterklaas, kerst en pasen organi-
seert de OR ook de avondvierdaagse.
Voor het bekostigen van deze activiteiten is de OR afhankelijk 
van de vrijwillige bijdrage die jaarlijks aan de ouders wordt ge-
vraagd. Deze bedraagt € 19,50 per kind (voor
maximaal 3 kinderen per gezin). Van deze bijdrage worden 
niet de schoolreizen en deelname aan de Avondvierdaagse be-
taald. Het grootste deel van de ouderbijdrage gaat op aan de 

www.obsbeatrixsc
hool.nl



activiteiten zoals hierboven genoemd. Van het geld dat over-
blijft worden zaken aangeschaft waar alle kinderen plezier van 
hebben (geen lesmateriaal). Over het betalen van de ouderbij-
drage wordt u aan het begin van het schooljaar geïnformeerd. 
Voor de volledigheid vermelden wij het bankrekeningnummer: 
3220.87.643 t.n.v. Ouderraad Beatrixschool.

Mening van de ouders
Jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via schriftelij-
ke of digitale vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afwisselend 
algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vra-
genlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op alle scho-
len van de Stichting Op Kop.

Lees vooral verder op de website over onder andere:
n de MR: wat doet de MR? Wat kan de MR voor u betekenen 

en omgekeerd? Wie hebben er zitting in de MR en hoe be-
reikt u hen?

n de OR: wat doet de OR nog meer? Hoe zit dat nu met die 
vrijwillige ouderbijdrage? Wie zijn onze OR-leden en hoe be-
reikt u hen?

KLACHTENPROCEDURE
Leerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze 
school aanwezig zijn, moeten zich veilig kunnen voelen. De 
school doet er veel aan om hiervoor te zorgen. Zo proberen
wij een prettige sfeer te creëren, willen wij de organisatie soe-
pel laten verlopen en streven wij er naar beslissingen wel over-
wogen te nemen. Toch gaat er wel eens iets mis.
Meestal gebeurt dat per ongeluk, maar voor de mensen die het 
aan gaat is het wel altijd vervelend. Als u een klacht heeft over 
de gang van zaken op onze school kunt u de volgende stappen 
zetten:
1. U kunt de klacht in eerste instantie het beste melden aan 

de school: aan de groepsleerkracht of de directeur, of aan 
allebei.

2. Als het overleg met de school geen oplossing geeft, dan kunt 
u met het bevoegd gezag (in ons geval de Stichting Op Kop) 
gaan praten.

3. Vervolgens kunt u de Landelijke Klachtencommissie in-
schakelen. De klachtencommissie bestaat uit tenminste 
drie leden, onder wie een voorzitter die geen deel uitmaakt 

van het bevoegd gezag of van het team van de school. Scho-
len zijn verplicht alle ouders te informeren over hun klach-
tenregeling. U kunt van de directeur van onze school een 
kopie krijgen van de klachtenregeling. Bij de behandeling 
van een klacht kunt u zich door een ander laten bijstaan of 
vertegenwoordigen. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk wor-
den behandeld. Op de klacht moet binnen vier weken wor-
den gereageerd. Het postadres van de klachtencommissie is 
Postbus 85191, 3508 AD in Utrecht. Tel. 030-28095905.

4. Tot slot zijn er ook nog speciale vertrouwensinspecteurs 
voor klachten over seksuele intimidatie binnen het basis-
onderwijs. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspec-
teur is 0900-1113111 (bereikbaar tijdens kantooruren). 

Soms vinden ouders, leerlingen en personeelsleden het pret-
tig als ze eerst vertrouwelijk kunnen praten met iemand van 
de school, zonder dat meteen een officiële klacht wordt inge-
diend. Eén medewerker van onze school is daarom aangesteld 
als schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is niet be-
voegd om te helpen bij het oplossen van uw klacht, maar kan 
wel uw klacht aanhoren en advies geven over de vervolgpro-
cedure. Op de website vindt u de gegevens van onze schoolcon-
tactpersoon.
De schoolcontactpersoon kan u (indien u dat wenst) verwijzen 
naar de regionale vertrouwenspersonen. Deze vertrouwens-
personen begeleiden u dan verder bij de behandeling van de 
klacht.

De vertrouwenspersonen voor Stichting Op Kop zijn:

Voor onderwijskundige zaken:
Dhr. M. van der Hoek
(senior onderwijsadviseur IJsselgroep),
Klinkertweg 8b, 8025 BS Zwolle,
tel. 038-4539943 of 06-51268791.

Voor medische zaken:
Dhr. W.J. van Essen
(medewerker GGD IJsselland),
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle,
tel. 038-4281533.



Voor personele zaken:
Arbodienst Ardyn,
tel. 050-5242854 (alleen voor personeelsleden).

Op de website meer over onder andere:
n procedures en protocollen
n schoolbeleid

SCHOOLTIJDEN EN VERLOF
Schooltijden
We hanteren op de Beatrixschool de volgende schooltijden:

groep 1 t/m 4:
maandag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
dinsdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
woensdag  08.30 - 12.15
donderdag 08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
vrijdag  08.30 - 12.00

groep 5 t/m 8:
maandag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
dinsdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
woensdag  08.30 - 12.15
donderdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
vrijdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15
 
De eerste bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 
13.10 uur. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen vanaf 
8.15 en 13.00 uur door de ouders in de klas worden gebracht.
Ook de kinderen van groep 3 mogen de eerste 2 weken binnen 
worden gebracht. De andere groepen gaan zelfstandig naar 
binnen.
De pauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.30 tot 10.45 uur.
In de pauze spelen de kinderen op het plein. Een aantal leer-
krachten zijn op dat moment ook buiten. Voor de pauze hebben 
de kinderen in de klas de gelegenheid om
iets gezonds te eten of te drinken.
De groepen 1 en 2 eten en drinken iets gezonds in hun klassen 
en hebben geen pauze op het plein. Zij spelen volgens een roos-
ter buiten of in het speellokaal.

Ziekmelding
Wilt u de leerkracht het zo spoedig mogelijk laten weten wan-
neer uw kind ziek of afwezig is? Dit kan d.m.v. een briefje, 
maar u kunt ook voor schooltijd bellen. U krijgt dan vaak de 
conciërge aan de telefoon, die de boodschap aan de desbetref-
fende leerkracht doorgeeft.
Als uw kind opgegeven is voor overblijven of BSO en niet komt 
door ziekte, dan moet de ouder het kind zowel bij de overblijf-
organisatie als de BSO afmelden.

Verlof
Vanuit het ministerie zijn een aantal duidelijke regels opge-
steld met betrekking tot het aanvragen van verlof. U kunt deze 
regels vinden op onze website.
Voor het aanvragen van verlof maakt u gebruik van een aan-
vraagformulier. Denkt u er aan het verlof tijdig aan te vragen. 
De speciale formulieren zijn te verkrijgen bij de conciërge.
Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we u de regels op 
de website goed door te nemen.

Schoolverzuim
In de klas voeren we een strikte administratie van de afwezig-
heid van de kinderen.
Wanneer kinderen niet aanwezig zijn de leerkracht niet be-
kend is met de reden van verzuim, worden de ouders gebeld 
door de betreffende leerkracht om er naar te informeren.
Bij niet geoorloofd verzuim wordt de directeur ingelicht. Hij is 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtamb-
tenaar op het gemeentehuis.

Op de website meer info over onder andere:
n leerplicht en verlof
n vakantieregeling

VEILIGHEIDSBELEID EN EXTERNEN
Veiligheidsbeleid
We willen een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders 
en personeel. In het veiligheidsplan van de Stichting Op Kop 
staan duidelijke afspraken over preventief en incidentbeleid. 
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de registratie (bijv. 
ongevallenregistratie) en evaluatie. In de bijlagen van het vei-
ligheidsplan zijn protocollen opgenomen over b.v. agressie en 



geweld, pesten, gebruik van internet en e-mail. Dit beleid, de 
afspraken en de protocollen gelden voor alle scholen van de 
Stichting Op Kop. 
Het veiligheidsplan ligt op school ter inzage en is vastgesteld 
door het bestuur en de GMR.

Regelmatig vindt een risico-inventarisatie en –evaluatie (met 
welzijnsonderzoek) plaats. Om het jaar worden vragenlijsten 
sociale veiligheid ingevuld en worden verbeteringen
uitgevoerd. Een tiental leerkrachten heeft een diploma be-
drijfshulpverlening
(BHV), waarvoor ze elk jaar een herhalingscursus volgen. 
Naast een veilig schoolgebouw en een veilige schoolomgeving 
wordt er aandacht besteed aan veilig gedrag.
We oefenen jaarlijks een ontruiming. In elke groep hangt een 
lijst met (nood-) telefoonnummers van de leerlingen.
De school heeft een verkeersouder, die u kunt benaderen over 
onveilige verkeersituaties bij school of in de buurt. Verkeers-
brigadiers helpen de leerlingen en ouders met het
oversteken over het zebrapad op de Middenweg gedurende 
een kwartier voor en na schooltijd.

Extern, contactgegevens
Bevoegd Gezag
Bestuur van de Stichting Op Kop
Postadres:
Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
Bezoekadres:
Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
tel. 0521 – 362520

Directeur-bestuurder
Alberto Boon
Postadres:
Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
Bezoekadres:
Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
tel. 0521 - 362520
alberto.boon@stichtingopkop.nl

Inspectie van het onderwijs
Website: www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs
(op schooldagen tussen 10-15 u.):
tel. 0800-5010 (gratis)
www.50tien.nl

Klachtmelding over seksuele intimidatie en misbruik, ernstig 
psychisch, fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteur:
tel. 0900-1113111

GGD IJsselland
(bereikbaar ma-vr van 8-10 / 12-13 uur)
Postadres:
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
Bezoekadres:
Zeven Alleetjes 1 8011 CV Zwolle
tel. 038-4281500
Website: www.ggdijsselland.nl
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl

Lees op de website meer over onder andere:
n Kind in de Kern en HGPD
n IJsselgroep (schoolbegeleidingsdienst)
n logopedie
n Stichting Op Kop



September* In de maand september hebben we onze informatieavond. 
 Kom naar de klas van uw kind en laat u informeren!
* Ook in september: de eerste ronde coachgesprekken en de 
 start van de nieuwe  leerlingraad
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ZOMERVAKANTIE
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Eerste schooldag

September
‘18

PrinsjesdagStart
startgesprekken

Week van de
pauzehap 5-8

(t/m 28)

Herfst

Nieuwsbrief

Infoavond

OR Verkiezing
leerlingraad

Nieuwsbrief

Kinderpostzegels

Instuifmiddag
korfbal 3-4

Leerlingraad



Oktober* Maand van kinderboekenweek en herfstvakantie
* Maar ook van het korfbaltoernooi voor 3-4 en het 10-jarig jubileum van Op Kop
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wintertijd

Dierendag
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kinderboekenweek
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Nieuwsbrief

Workshop 5-6

Einde
kinderboekenweek

Oud papier Oud papier Oud papier



November* Het Nationaal Schoolontbijt komt er aan
* En natuurlijk maken we lampions voor St. Maarten
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Sint Maarten
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Studiedag team
(kids vrij)

Workshop 7-8

Nieuwsbrief



December* Feestmaand: Sint komt op bezoek en ook de kerstman 
 kondigt zich aan
* Eind deze maand op naar de kerstdiners en de oliebollen
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1e kerstdag 2e kerstdag
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Oud papier Oud papier Kerstviering



Januari* Iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2019!
* Uitgerust van de kerstvakantie gaan we deze maand aan de slag met de citotoetsen
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Februari* Voor de groepen 8 schiet het al op richting schoolkeuze. Spannend!
* Voor je het weet is het al weer voorjaarsvakantie!
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Valentijnsdag Nieuwsbrief
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Workshop 7-8

Studiedag teaml

Workshop 7-8 Workshop 7-8



Maart* De week van 18 t/m 22 maart is het School!Week, week van het openbaar 
        onderwijs. Dan hebben we ook Open Dag. Let op de aankondigingen!
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School!Week
t/m 22
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StapelGezond 5
Over de Tong 6
Klasselunch 7-8 

Carnaval Carnaval
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Leerlingraad Studiedag team

Oud papier Oud papier Open Dag

Kangoeroewedstrijd
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Workshop 3-4

Lekker in je ve! 7



April* Grote Rekendag en Koningsspelen. Activiteiten volop!
* De IEP-eindtoets voor groep 8. We houden het hoofd koel! Afgesproken?
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Goede Vrijdag
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18
22 23 24 25 26 27 28

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

1e Paasdag
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Workshop 1-2 Grote Rekendag Schriftelijk 
verkeersexamen
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IEP eindtoets IEP eindtoets Nieuwsbrief
OR

MEIVAKANTIE

Koningsspelen



Mei* We strijden volop mee op het schoolkorfbaltoernooi voor 5 t/m 8
* De schoolreisperiode breekt weer aan
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Schoolkorfbal
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Juni* Schoolreizen, voorbereiding eindmusical…. genoeg te doen
* Wandelschoenen aan en op pad bij de avondvierdaagse
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Schoolkamp 7-8
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Studiedag team

Leerlingraad Nieuwsbrief

VaderdagSchoolkamp 7-8 Schoolkamp 7-8

OR

Schoolkamp 7-8

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Studiedag team



Juli* De laatste loodjes voor de zomervakantie aanbreekt
* De groepen 8 nemen afscheid. Zijn er nog kaartjes voor de musical?
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