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Woord vooraf:
Het eerste dat wij in deze schoolgids willen melden is dat we 
het erg leuk vinden dat u de schoolgids wilt lezen. Een school-
gids geeft informatie over de school. In dit geval BS De Lepe-
laar. In deze schoolgids leest u kort hoe de school tot stand 
gekomen is en waar wij voor staan. Verder leest u hoe wij als 
school graag samenwerken met ouders en andere belangheb-
benden. Tot slotte vindt u praktische informatie over de school 
zoals lestijden, methodes enz.
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team,

Met vriendelijke groet,
Daniel Jansma
directeur.
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Het ontstaan van de school
Doordat de landelijke krimp ook in Scheerwolde merkbaar is, 
kwamen de twee bestaande basisscholen in de knel. Openba-
re basisschool de Brinkschool en christelijke basisschool de 
Kolkribbe werden zelfs met sluiten bedreigd. Na een intensief 
traject waarbij veel partijen betrokken waren, is er besloten 
verder te gaan als Samenwerkingsschool in Scheerwolde. 
Hierdoor was doel 1 bereikt namelijk behoud van het onder-
wijs in Scheerwolde. Door een gedegen onderzoek van de iden-
titeitscommissie is er positief vormgegeven aan de identiteit 
van de school. Het uitgangspunt daarvan is dat iedereen zich 
thuis voelt met wat voor achtergrond dan ook. 
De school is gevestigd in de voormalige christelijke school. Het 
gebouw is letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Door een prijs-
vraag ontstond ook de nieuwe naam: BS De Lepelaar! De naam 
is de naam van een vogel die in het gebied erg terugliep in po-
pulatie. Door interventies van onder andere diverse inwoners 
uit Scheerwolde is de populatie steeds gezonder geworden. 
Daarnaast sluit de school hiermee aan bij de naam van een an-
der centraal gebouw van het dorp. Namelijk de Wielewaal. We 
zijn dus een nieuwe en dynamische school die zich erg verbon-
den voelt met het dorp.

De identiteit 
Op basis van het adviesrapport van de identiteitscommissie 
is de identiteit vormgegeven. Ook hebben we goed geluisterd 
naar de ouders die over dit onderwerp bij ons gekomen zijn. 
Al de adviezen hebben we meegenomen in een goed gesprek in 
het team. Wij vinden het samenwerken in de samenwerkings-
school heel erg belangrijk. Samen leer je meer, met elkaar en 
van elkaar. Dat telt volgens ons ook in het ontwikkelen van je 
eigen identiteit. In de eerste plaats kiezen we ervoor samen te 
beginnen in de groep met de methode Trefwoord. Deze metho-
de bestaat voor een groot deel uit burgerschapsvormende on-
derwerpen, is eigentijds en besteedt aandacht aan het geloof. 
Op deze manier vormen de kinderen samen een groep en is er 
tijd elkaar goed te leren kennen. 

Situering van de school
Onze school staat  in het dorp Scheerwolde. Een dorp met veel 
ruimte gelegen in het natuurgebied de Weerribben. Het dorp 
heeft ongeveer 730 inwoners (bron: stadindex) en kenmerkt 
zich door een sterke betrokkenheid. Het dorp biedt ruime 

speelmogelijkheden voor de kinderen. Voor voorzieningen zijn 
de inwoners aangewezen op de omringende dorpen. Scheer-
wolde zelf heeft beperkte faciliteiten.

Ons schoolgebouw
Het ruime schoolgebouw ligt aan de rand van het dorp. Het ge-
bouw heeft aan de ene kant een mooie tuin en aan de andere 
kant een ruim plein. Hier kunnen de kinderen vrij spelen en is 
er ruimte om te voetballen. 
De school heeft een ruim speellokaal waar de kleuters kunnen 
spelen en gymmen. Het kleuterlokaal ligt naast de bibliotheek 
en vlakbij het speellokaal. Het kleuterlokaal is frisgroen van 
kleur en heeft een speelwerkvloer. Naast het kleuterlokaal is 
het oranje lokaal. Dit lokaal wordt gebruikt voor extra instruc-
tie en doet ook dienst als overblijfruimte. Daarnaast is het gele 
lokaal dat gebruikt wordt als stilte werkplek. Naast het tweede 
keukentje, dat bedoeld is als kookruimte voor de leerlingen, is 
het lokaal van de bovenbouw. De school heeft twee kantoren, 
te weten die van de directeur en die van de IB-er.
Het schoolteam
We werken met 3 leerkrachten, een intern begeleider en een 
directeur. Hieronder ziet u wie er op welke dagen werkt:

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

onderbouw Juf Anneke Juf Anneke Juf Janneke Juf Janneke Vr-mo

     juf Anneke

bovenbouw Meest. Henk Meest. Henk Juf Anneke/ Meest. Henk Vr-mo

    Meest. Henk  Meest. Henk 

     Vr-mi

     juf Anneke

IB Juf Rolanda    

Directie  Meester Daniel  Meester Daniel 

i.v.m. met formatie kan deze indeling op detail wisselen.
Naast de leerkrachten is Juf Melanie onze vast onderwijsas-
sistent. 

De schoolorganisatie
De Lepelaar is een reguliere basisschool en wordt in acht jaar 
doorlopen. (Soms doet een leerling er een jaar langer over.) Wij 
werken niet volgens een vast schoolmodel. Er worden werk-
vormen van verschillende schooltypen gebruikt, zoals b.v. 
Jenaplan- en Daltonschool. Voorbeelden hiervan zijn kringge-



sprekken, zelfstandig werken, dag-, weektaken en werken op 
eigen niveau. Wij gebruiken alleen datgene uit andere school-
typen dat ons onderwijs het meest effectief maakt. 
De ICT speelt een grote rol bij ons op school. Veel van de me-
thoden die wij gebruiken hebben een digitale basis. Hierdoor 
kunnen we goed tegemoetkomen aan de individuele hulpvraag 
van onze leerlingen. Bovendien zijn onze methoden hierdoor 
altijd actueel.

Groepering
Bij de indeling van onze leerlingen hanteren wij het zoge-
naamde jaarklassensysteem. We werken met combinatie-
groepen. Binnen deze combinatiegroepen leren de kinderen 
goed zelfstandig werken. Daar wordt dan ook veel aandacht 
aan besteed. Bij het zelfstandig werken worden de leerlingen 
waar nodig geclusterd op niveau. Met als uitgangspunt, waar 
staat deze leerling, welke doelen moeten er met deze leerling 
gehaald worden, koppelen we de leerlingen. Dit betekent dat 
de verwerking soms groepsoverstijgend gebeurt om ervoor te 
zorgen dat iedere leerling effectief aan het werk kan. 

Methoden:
Overzicht van de Gebruikte methodes

Vakgebied Groep Methode
Alle vakgebieden 1 en 2 Kleuterplein
Lezen / taal 3  Veilig leren lezen
Voortgezet lezen 4 t/m 6 Tutorlezen
Begrijpend lezen 4 t/m 8 Leeslink
Taal 4 t/m 8 Taal in Beeld / Spelling in Beeld
Schrijven 3 t/m 8 Zwart op Wit
Rekenen 3 t/m 8 Math
Verkeer   Let’s Go.
Dagopening 1 t/m 8 Trefwoord
Creatief  1 t/m 8 Moet je doen voor Muziek
Aardrijkskunde 5 t/m 8 Grenzeloos
Geschiedenis 5 t/m 8 Eigentijds 
Biologie 3 t/m 8 Binnenste buiten 
Engels 1 t/m 4 I Pockets (digibord methode)
 5 t/m 8 Backpack
Sociaal emotionele 1 t/m 8 Kanjertraining
ontwikkeling en 
Burgerschap

 
Lichamelijke opvoeding
Wij maken voor de gymnastieklessen gebruik van de sporthal 
in de Wielewaal. De gymlessen voor de onderbouw worden ge-
geven in het speellokaal. De lessen worden gegeven door de 
eigen klassenleerkracht.  Bij goed weer worden deze lessen op 
het sportveld gegeven. Graag zien we dat na de gymles de gym-
kleding weer mee naar huis genomen wordt. Daarnaast wor-
den er sportieve activiteiten georganiseerd zoals de Konings-
spelen maar ook andere activiteiten. Via de gemeente doen we 
ieder jaar mee met het scholierensport project. Hierbij maken 
de kinderen van de bovenbouw tegen een kleine vergoeding 
kennis met verschillende sporten.

De zorg voor kinderen
Aan de basis van goede leerlingenzorg ligt het goed bijhouden 
van de vorderingen van de leerlingen. Hieronder leest u hoe 
dat op de Lepelaar gebeurt.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school: 
De vorderingen en de prestaties van de kinderen worden 
nauwgezet bijgehouden. In de groepen 1 en 2 houden we door 
middel van observatie (formulieren) de ontwikkeling van de 
kinderen bij.
In de midden- en bovenbouw geven het dagelijks werk en de 
toetsen ons een goed beeld van het niveau van de leerlingen. Al 
deze gegevens houdt de groepsleerkracht goed bij. Deze gege-
vens zijn belangrijk voor de leerlingenbespreking en het rap-
port dat twee keer per jaar verschijnt.
 
De zorg voor uw kind:
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door obser-
vatie, toetsen, tussendoelen en het bijhouden van de ontwik-
keling in het klassenschrift. Als er stagnatie optreedt in deze 
ontwikkeling kunnen we extra hulp bieden. We gebruiken een 
didactisch groepsoverzicht om de zorg in de klas vorm te ge-
ven. De groepsoverzichten waarborgen dat ieder kind de zorg 
die het nodig heeft ook daadwerkelijk in de praktijk krijgt.

Overgang naar een volgende groep:
Tijdens het schooljaar worden bij alle leerlingen toetsen af-
genomen. Aan de hand van de toetsen, de observaties van de 
leerkracht en de gesprekken met de ouders wordt een beslis-



sing genomen over het schoolloopbaanvervolg van de kinde-
ren. Uitgangspunt zal altijd zijn dat wij als school, in overleg 
met de ouders en eventuele deskundigen, een goed besluit ne-
men ten aanzien van de overgang van uw kind naar een vol-
gende groep. De verantwoordelijkheid en de beslissing dat uw 
kind wel of niet naar de volgende groep gaat ligt uiteindelijk bij 
de school. Ouders worden tijdig geïnformeerd of hun kind wel 
of niet naar een volgende groep gaat. 

Leerlingvolgsysteem:
Naast het bijhouden van de dagelijkse prestaties, hanteren we 
ook nog een  leerlingvolgsysteem. De toetsen uit het leerling-
volgsysteem worden twee keer per jaar afgenomen (in februa-
ri en juni). Na elke toetsperiode bespreken de leerkrachten in 
een teamvergadering de toetsresultaten. Vanuit deze gegevens 
wordt bekeken of er leerlingen zijn die extra hulp of uitdaging 
nodig hebben.

De rapportgesprekken:
In alle groepen wordt twee maal per jaar de ontwikkeling van 
de kinderen 
beschreven in een rapport. Ouders krijgen drie keer de gele-
genheid om met de groepsleerkracht te spreken over de vor-
deringen van hun kind. 
Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd 
welkom. 

De eindopbrengsten van ons onderwijs:
De opbrengsten over de afgelopen jaren:
2015-2016:
Vwo    75%
Vmbo T  25%
De gemiddelde schoolscore is 543,0 het landelijk gemiddelde 
was 534,5

2016-2017:
Vwo   25%
Havo/vwo  25%
Vmbo T/ Havo  25%
Vmbo T  25%
De gemiddelde schoolscore is 542,5 het landelijk gemiddelde 
was 535,1

2017-2018:
Havo/vwo  16%
Havo   16%
Vmbo T/Havo  16%
Vmbo K  50%
De gemiddelde schoolscore is 535,8 het landelijk gemiddelde 
was 534,9

De zorg voor kinderen met specifieke behoeften:
De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
1 Augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. 
Op de website van Stichting Op Kop vindt u informatie over 
de wettelijke  zorgplicht van de school bij de aanmelding van 
nieuwe leerlingen. Ook wordt er op de website gelinkt naar het 
ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband waartoe 
onze school behoort.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs. 
Uw kind krijgt het aanbod wat hij of zij nodig heeft. Wanneer 
er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken. In 
eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de in-
tern begeleider van de school. Ook begaafde of hoogbegaafde 
leerlingen verdienen deze extra aandacht.
 
Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de 
hulp van een deskundige nodig hebben, dan wordt het kind, in 
overleg met de ouders, aangemeld bij een orthopedagoog van 
Stichting Op Kop. De ouders worden in dit geval uitgenodigd 
voor een HGPD-gesprek (handelingsgerichte procesdiagnos-
tiek). Bij dit gesprek zijn de intern begeleider van de school, de 
groepsleerkracht, de orthopedagoog van Op Kop en de ouders 
aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken om 
het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Commissie arrangeren
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voor-
zieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed 
overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrange-
ren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen 
bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra 
voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit door Stichting 
Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.



De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskun-
dig beleidsmedewerker van Op Kop, (tel. 0521-362520), Een-
drachtsplein 1, 8355 DL in Giethoorn.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SBO en SO)
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kunnen 
helpen, wordt er contact gelegd met het speciaal basisonder-
wijs of het speciaal onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in 
overleg met de ouders en de school. Deze aanmelding verloopt 
via de Commissie Toewijzing. De Commissie Toewijzing werkt 
op regionaal (Samenwerkingsverband)niveau en is bereik-
baar via de coördinator van het Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs. Voor onze school is dat Leon ’t Hart (tel.0528-
233689), de Wielewaal 5, 7905 GX in Hoogeveen of Johan 
Vlaskamp, dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK in Zwolle. Deze Com-
missie Toewijzing neemt het besluit of een leerling toelaatbaar 
is voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

De ouders
We vinden het belangrijk dat u, als ouders, betrokken bent bij 
het schoolgebeuren. Zonder hulp van ouders kan de school 
niet goed functioneren. 
Bijna jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via schrif-
telijke of digitale vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden in 
dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de Stichting 
Op Kop. Daarnaast heeft u een grote stem in het onderwijs van 
uw kind wanneer er aanpassingen nodig zijn van het reguliere 
programma.

Ouders kunnen op onze school meepraten en beslissen via 
een door de ouders gekozen oudergeleding in de Medezeggen-
schapsraad (MR). De MR praat mee over alles wat de school 
aangaat. Elk belangrijk besluit moet worden voorgelegd aan 
de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instem-
mingsrecht of adviesrecht. Daarnaast zijn het schoolbestuur 
en de directie verplicht de MR te informeren over reguliere 
zaken zoals personeel en financiën. Beslissingen waarvoor in-
stemming van de MR nodig is, hebben te maken met onder-
wijskundige doelstellingen, het schoolplan en het schoolbeleid. 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De directeur kan 
namens het schoolbestuur bij deze vergaderingen aanwezig 
zijn. Naast de MR is er in de gemeente Steenwijkerland ook 

een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier 
worden bovenschoolse zaken behandeld. Niet elke school is 
vertegenwoordigd in de GMR. 

Behalve de Medezeggenschapsraad is ook een Ouderraad (OR) 
aan school verbonden. De Ouderraad coördineert en partici-
peert in allerlei activiteiten die in of buiten de school plaats-
vinden o.a. Sinterklaasfeest, Kerst, avondvierdaagse, vossen-
jacht, paasfeest, tweejaarlijks feest, enz. Eén keer per jaar 
organiseren OR en MR een informatieavond waarop zij verslag 
doen van hun activiteiten en verantwoording afleggen over de 
financiën. Tevens worden zo nodig nieuwe leden gekozen. 

Ouderhulp:
Vieringen, schoolreizen, sportdagen, afscheidsfeesten, eigen-
lijk te veel om op te noemen, maar al deze activiteiten kunnen 
zonder de hulp van ouders niet georganiseerd worden. Daar-
naast zijn we blij met de inzet van één of meerdere leesouders.

Informatieavond:
Op onze school beginnen we het schooljaar met individuele 
startgesprekken. In deze startgesprekkenweek zijn ook de 
jaarverslagen van de MR en OR beschikbaar.

Ouderbezoek:
Indien nodig worden er door de leerkrachten ouderbezoeken 
afgelegd. Dit kan op verzoek van de ouders of de leerkracht 
zijn. Er wordt van tevoren dan een afspraak gemaakt. 

Foto’s van leerlingen:
Regelmatig worden er op school foto’s gemaakt bij de verschil-
lende activiteiten. Sommige foto’s worden op de website van de 
school geplaatst. Het kan ook gebeuren dat er video-opnamen in 
de klas worden gemaakt. Ouders geven jaarlijks toestemming per 
onderdeel voor het gebruik van foto’s voor schooldoeleinden.

Kinderen met allergie:
Aan het begin van ieder schooljaar inventariseert de school 
welke kinderen een vorm van allergie hebben. Hiermee kun-
nen we vervelende en zelfs gevaarlijke situaties voorkomen. 
Wanneer de gegevens in de loop van het jaar veranderen vra-
gen we u zelf even contact op te nemen met de leerkracht van 
uw kind.



Verzekeringen:
De Stichting Op Kop heeft de volgende verzekeringen afgeslo-
ten voor de scholen:
n Wettelijke Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van medewerkers, vrijwil-
ligers en leerlingen voor de periode waarin zij onder toezicht 
van de leerkracht staan. De verzekering dekt schade aan per-
sonen en aan zaken. Voor schade aan zaken geldt een eigen 
risico van 250,00 per schade.
Er zijn verschillende soorten schades uitgesloten, waaronder 
de werkgeversaansprakelijkeid t.o.v. werknemers.

n Schoolongevallenverzekering
Dekking van lichamelijk letsel bij leerlingen, medewerkers en 
vrijwilligers bij ongevallen tijdens schooltijden/schoolactivitei-
ten en gedurende de reis van huis naar school v.v. of reis naar 
een schoolactiviteit. Deze verzekering geeft een uitkering bij 
overlijden, invaliditeit en geneeskundige kosten.

n Doorlopende schoolreisverzekering
De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling op 
de ongevallen verzekering, dekking van de schade voor alle 
reisjes en uitstapjes die door de school georganiseerd worden, 
voor het hele jaar. De verzekering dekt de schade aan of verlies 
van bagage en ziektekosten voor zover die niet door de eigen 
ziektekostenverzekeraar worden vergoedt. 
Als leerlingen onderling iets van elkaar vernielen, dienen ou-
ders dit onderling te regelen.

De klachtenregeling en vertrouwenspersonen:
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 soepel 
laten verlopen en streven we er naar beslissingen weloverwo-
gen 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 dingen op onze school misgaan, willen 
wij daar goede oplossingen voor zoeken.

Ook kunt u als u een klacht heeft over de gang van zaken op 
onze school de volgende stappen zetten:

n U kunt de klacht in eerste instantie het beste melden op 
school aan de groepsleerkracht of de directeur, of aan alle-
bei.

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

n Ook kunt u de klachtencommissie inschakelen. Onze school 
is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De klachten-
commissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie een 
voorzitter die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag 
of van het team van de school. Scholen zijn verplicht alle 
ouders te informeren over hun klachtenregeling. 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 worden behandeld. Op 
de klacht moet binnen vier weken worden gereageerd. Het 
adres van de klachtencommissie is Postbus 85191, 3508 AD 
Utrecht. Tel. 030-2809590

Afwezigheid:
Indien uw kind door ziekte of andere omstandigheden (bezoek 
tandarts, huisarts enz.) niet naar school kan gaan, dan dient u 
dit telefonisch of schriftelijk mede te delen. Kinderen die niet 
aanwezig zijn en waarvan de groepsleerkracht niet op de hoog-
te is van de reden van verzuim, melden we bij de directeur. 
Er wordt dan contact opgenomen met het gezin. Is er sprake 
van ongeoorloofd schoolverzuim, dan wordt dat gemeld aan de 
leerplichtambtenaar op het gemeentehuis.
Ook als uw kind niet mee kan doen aan gymnastiek of zwem-
men moet u dat even melden.
De directeur is bevoegd onder gewichtige omstandigheden 
(sterfgeval, ziekte, huwelijk enz.) een kind vrijaf te geven. 
De directeur mag echter geen extra verlof voor vakanties ge-
ven. Dergelijke verzoeken moeten worden beoordeeld door de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland. Een 
verzoek voor extra verlof kan d.m.v. een aanvraagformulier 
ingediend worden. (verkrijgbaar op school) In het geval van www.bsdelepelaa

r.nl



een aanvraag voor extra vakantie moet dat minstens 14 dagen 
van tevoren ingeleverd worden bij de directeur.

Gronden van vrijstelling van het onderwijs:
Het bevoegd gezag kan op verzoek van ouders een leerling vrij-
stellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten, 
bijv. het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwe-
lijk vormingsonderwijs, dat binnen de schooltijden gegeven 
wordt. De leerlingen die bepaalde onderwijsactiviteiten niet 
volgen, krijgen vervangende onderwijsactiviteiten aangebo-
den.

Regels voor toelating, schorsing en verwijdering:
Op de openbare basisscholen van de Stichting Op-Kop gaan we 
uit van het  protocol. Deze is in te zien op de website van de 
school.

Toelating van nieuwe leerlingen:
Leerlingen mogen toegelaten worden op de dag dat ze 4 jaar 
zijn. Daaraan voorafgaand mogen ze vanaf de dag dat ze de 
leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt maximaal 
tien dagdelen op school komen om alvast te wennen.

Voordat uw kind wordt toegelaten willen we eerst het een en 
ander met u bespreken. Onder andere of er zaken zijn waar-
mee wij rekening moeten houden als de mate van zindelijkheid 
enz.
We spreken de aanmelding van uw kind graag ook nader door 
als uw kind specifieke begeleiding nodig heeft. Om misverstan-
den achteraf te voorkomen bespreken we liever vooraf de tijd 
en aandacht die wij als school kunnen bieden. Vervolgens ma-
ken we met u de afweging of dit voldoende is of dat een andere 
school uw kind passender onderwijs te bieden heeft. Wij ver-
tellen u graag wat u van ons kunt verwachten, zodat uw kind 
met plezier en goede leerprestaties haar of zijn schooltijd bij 
ons doorbrengt.

Voor kinderen die al op een andere basisschool hebben gezeten 
volgen wij de volgende procedure:
n Er is een gesprek met de directeur waarin o.a. de reden van 

aanmelding wordt besproken.
n Er wordt contact opgenomen met de vorige school en alle 

relevante gegevens worden opgevraagd.

n De bevindingen worden gebundeld en daarna besproken in 
een vergadering. In deze vergadering wordt het besluit ge-
nomen of het kind wordt toegelaten.

n De ouders krijgen bericht over de uitslag van de procedure. 
Eventueel wordt er een plan van aanpak opgesteld dat door 
ouders en school ondertekend wordt.

Inschrijving:
Per 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij 
inschrijving van nieuwe leerlingen naar het burgerschaps-
nummer te vragen. Samen met het inschrijfformulier wordt 
een kopie gevraagd van het document van de belastingdienst 
waarop het burgerschapsnummer en de volledige namen van 
het kind vermeld staan.
Per 1 augustus 2006 is stapsgewijs een nieuwe gewichtenrege-
ling ingevoerd. In deze regeling is het opleidingsniveau van de 
ouders van leerlingen bepalend voor het vaststellen van het 
gewicht van leerlingen. Hierdoor worden middelen beter ver-
deeld om onderwijsachterstanden te bestrijden. We vragen u 
daarom een ouderverklaring in te vullen.
Alle formulieren worden bewaard in de leerlingenadministra-
tie en de privacy is gewaarborgd.

Veiligheidsbeleid:
We willen een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders en 
personeel. In het veiligheidsplan van het openbaar primair on-
derwijs Steenwijkerland staan duidelijke afspraken over pre-
ventief en incident beleid. Het veiligheidsplan ligt op school ter 
inzage, is te vinden op de website en is vastgesteld door het 
bestuur en de GMR. Daarnaast  heeft de school een eigen vei-
ligheidsplan welke ook op de site te vinden is.

Eigendommen:
Soms nemen kinderen spullen mee van huis naar school, bijv. 
voor een project. Dit is dan voor eigen risico. Als kinderen een 
ongelukje in de klas hebben met bijv. verf in de kleding, dan 
zal de schade in eerste instantie verhaald moeten worden op 
de eigen w.a. verzekering. Slechts in bijzondere gevallen zal de 
schoolverzekering deze schade dekken.
Kinderen hebben op school over het algemeen geen elektri-
sche apparatuur nodig. Mobiele telefoons, mp3 ‘s e.d. worden 
ingenomen als kinderen die toch bij zich hebben. Aan het eind 
van de dag krijgt het kind het apparaat terug. Als ouders ge-



beld moeten worden, kan dat in overleg met de leerkracht via 
de telefoon van school. Zakmessen, aanstekers enz. zijn van-
zelfsprekend ten strengste verboden op onze school.

Praktische zaken:
De schooltijden zijn van 8.45 uur tot 12.15 uur en ‘s middags 
van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kin-
deren vrij en op vrijdagmiddag de kinderen van groep 1t/m 4.

Vrije dagen voor groep 1 t/m 4: 
De groepen 1 t/m 4 maken iets te veel uren. Dit compenseren 
we met een aantal vrije dagen. Deze communiceren we van te-
voren via de nieuwsbrief. We proberen dan ruim van tevoren 
aan te sluiten bij bijzondere activiteiten zodat de leerlingen 
vrij zijn na bijvoorbeeld een musical.

Vakantierooster:
Zie website.

Gymnastiek:
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
 
Overige informatie:
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft een belangrijke rol in de school. De MR is de eni-
ge plek waar de directeur letterlijk en figuurlijk teruggefloten 
kan worden. De MR wordt betrokken bij het korte en het lange 
termijnbeleid op schoolniveau. Hierdoor bepalen zij mede hoe 
de school er de komende jaren uit gaat zien en aan welke speer-
punten er gewerkt gaat worden. Bij een hele boel zaken hebben 
zij instemmingsrecht. Bijvoorbeeld het schoolplan (waar staat 
de school over vier jaar?), veel beleid dat direct invloed heeft 
op de ouders (zoals de hoogte van de vrijwillige bijdrage) enz. 
Daarnaast hebben zij adviesrecht bij heel veel zaken. Bijvoor-
beeld het jaarplan (hoe gaat de school om met de resultaten 
van de kinderen) of de begroting (hoe geeft de school de cent-
jes uit). Ook mogen zij ongevraagd advies geven over allerlei 
onderwerpen. Bijvoorbeeld PR beleid van de school. Het is ei-
genlijk te veel om op te noemen in dit stukje. Op internet is er 
heel veel te vinden over MR en hun bevoegdheden.

De MR is erg belangrijk, omdat er overlegd wordt over alles 
dat er toe doet op beleidsgebied. Het overleg met een MR wordt 
door school dan ook als erg waardevol gezien. Iedere ouder 
kan een vergadering bijwonen tenzij de MR omwille van het 
onderwerp besloten vergadert.

De ouderraad (OR)
De ouderraad is over het algemeen lekker praktisch bezig. 
Zij zijn een steun voor het team in het organiseren van aller-
lei feesten en bijzonderheden. Dit zijn bijvoorbeeld een goede 
ontvangst van Sinterklaas, het aankleden van het plein voor 
een schoolfeest, het organiseren van activiteiten als avond-
vierdaagse enz. De organisatie van al deze dingen gaat in goed 
overleg met het team. Daarom vergadert de OR een keer of 
zes per jaar. Soms gebeuren er dingen die spelen bij ouders en 
waarvan de OR vindt dat de directie daarvan moet weten. Dan 
schuift de directeur ook aan bij de vergadering. Wilt u ook bij-
dragen aan net dat beetje extra, waardoor de schooltijd van de 
kinderen nog leuker wordt? Dan kunt u zich aanmelden via 
meester Daniel of via directie@bsdelepelaar.nl

Bereikbaarheid:
Onder schooltijden is de school bereikbaar via het telefoonnum-
mer van de school, in de avonduren en in de weekeinden kunt 
u bij calamiteiten de directeur bereiken op het privénummer 
van de directeur zoals hier vermeld. U kunt in de avonduren 
en in de weekeinden contact opnemen met Daniel Jansma op 
telefoonnummer 06-28065943. In de vakanties kunt u tijdens 
kantooruren, bij ernstige gebeurtenissen, het stafbureau van 
Op Kop bellen op telefoonnummer 0521-362520

Bestuur Openbaar onderwijs:
Stichting Op Kop 
Postadres: Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
Bezoekadres: Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
Tel. 0521-362520

Algemeen directeur:
Alberto Boon
Postadres: Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
Bezoekadres: Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
Tel. 0521-362520
mail: alberto.boon@stichtingopkop.nl



Leerplichtambtenaar:
Tel. 0521-538422

Inspectie van het onderwijs:
mail: Info@owinsp.nl                               
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs 080 8051
klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch en fysiek geweldmeldpunt vertrouwensin-
specteur tel 0900-1113111

Schoolarts(GGD Regio IJssel-Vecht)
Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroei-
en. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugd-
gezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te 
doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook 
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleeg-
kundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de ba-
sisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor 
een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voor-
lichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt 
u een uitnodiging via de mail. 

n Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente 
komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op 
een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder 
uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze 
jeugdverpleegkundige.

n Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school 
en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als 
ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook 
zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, 
gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.

n Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te ge-
ven over een gezonde leefstijl. 

Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest 
u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier 
vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken 
en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan 
via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. 

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar 
twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak 
binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze 
website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1e schooldag

September
‘18

 Prinsjesdag

Middag
Directie-uitje

HerfstWeek van de 
startgesprekken

9.30- 12.00
Nieuwjaarsduik
Waterwyck

Daniel
Directiedag
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HERFSTVAKANTIE =

  Dierendag

Start
kinderboekenweek
("Vriendschap")

Klok naar
wintertijd

Filmochtend 3, 4
Filmmidag 5 t/m 8

13.15-15.30u. 
Netwerk IB

Daniel 
directiedag

16.00-17.30u.
ICT-netwerk

Daniel directiedag

Groep 5 t/m 8 
naar Giethoorn 
(Olde Moathuus)

10 jaar Op Kop 
14.30-20.00u.
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Sint Maarten

Daniel directiedag

Theaterbezoek 
Bovenbouw

Daniel directiedag

Groep 5 t/m 8 
naar Giethoorn 
(Olde Moathuus)

Workshop 
Filmtechniek

Groep 5 t/m 8
13.00 - 15.00u.

13.15 - 15.30u.
Netwerk IB

Voortgangs
gesprekkenweek 

Daniel
directiedag

10 jaar Op Kop 
14.30-20.00u.
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Sinterklaas

Daniel
directiedag

Winter

Kerstviering

KERSTVAKANTIE
1e kerstdag 2e kerstdag
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Valentijnsdag
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Rapport
gesprekkenweek

Daniel
directiedag

Rapporten mee
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Lente

Klok naar
zomertijd

=
HGPD
Lepelaar

Carnaval Carnaval

Daniel
directiedag

School!Week

20.00u 
MR/GMR avond

School!Week School!Week School!Week School!Week
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Koningsdag

Daniel
directiedag

18
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Dodenherdenking Bevrijdingsdag

1e Paasdag

2e Paasdag

Centrale
eindtoets

Koningsspelen

MEIVAKANTIE

Goede VrijdagCentrale
eindtoets

Centrale
eindtoets
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18
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Moederdag

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

MEIVAKANTIE

Daniel
directiedag

VrijDaniel
directiedag
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22
1e Pinksterdag

Hemelvaartsdag

17 18 19 20 21 22 23

Avondvierdaagse

Zomer

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

Daniel
directiedag

Daniel
directiedag

Rapporten mee

Vaderdag

Vrij

AvondvierdaagseAvondvierdaagse Avondvierdaagse

HGPD
Lepelaar
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ZOMERVAKANTIE
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ZOMERVAKANTIE

Feestelijke
ouderavond

Zomervakantie
t/m

25 augustus

Afscheid
groep 8


