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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 obs 't Koppel

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool 't Koppel
Gedempte Achterdiep 9
7831CJ Nieuw-Weerdinge

 0591527089
 http://www.obs-koppel.nl
 administratie@obs-koppel.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Jan Duursma

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

96

2019-2020

Schoolbestuur

Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.501
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Structuur algemeen

Veiligheid Opbrengstgericht

Onderwijsaanbod op maat Zorgstructuur

Missie en visie

Onze missie is gestructureerd, eigentijds onderwijsgeven, waarbij de leerlijnen en leerdoelen bij ieder 
bekend zijn en aansluiten bij de behoeftes van het individuele kind. Talenten worden ontdekt en verder 
ontwikkeld, natuurlijke nieuwsgierigheid blijft behouden en wordt gestimuleerd en we blijven 
openstaan voor en anticiperen op ontwikkelingen in de wereld. 

We willen onze missie bereiken door:

• Gebruik te maken van de talenten van de kinderen en de teamleden. 
• Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders. Dit vormt de 

basis voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.
• Te werken met thema's in coöperatieve werkvormen tijdens verschillende vakgebieden. Op deze 

manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren 
hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.

• Respectvol met elkaar om te gaan.
• Te zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat.
• Oog te hebben voor de wereld om ons heen en de bereidheid uitgedaagd te worden en de wereld 

te ontdekken.

Prioriteiten

De komende jaren staan de leerdoelen en leerlijnen centraal. Leerkrachten en leerlingen kennen de 
leerdoelen en leerlijnen en maken zich dit eigen. 

Identiteit

We zijn een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats 
zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal 
- economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten 
verankerde, kenmerken. Een openbare school kenmerkt zich door: algemene toegankelijkheid; het niet 
discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst levensbeschouwing, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook; principiële 
gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en 
emancipatie te bevorderen; goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen, en personeel; 
het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen daar 
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waar ouders dit wensen; de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun 
richting, toegelaten worden op de openbare school
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Leerkrachten kunnen verlof aanvragen (on)betaald verlof aanvragen bij de locatieleider en bestuur. 
Vervanging vindt dan plaats d.m.v. het aanvragen van een vervanger binnen de gemeente Emmen of 
door interne organisatie. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 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

In eerste instantie ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor het 
veilig voelen, gewoontevorming, routines en regels.  Wij gaan uit van thematisch onderwijs, met 
thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangstelling en belevingswereld van de kinderen. Wij 
spelen ook in op de spontane interesse van het individuele kind. De kinderen leren spelend. Hierbij 
wordt het kind uitgedaagd om met veel plezier zoveel mogelijk ervaringen op te doen om de gestelde 
doelen/tussendoelen te bereiken. Met behulp van een rijke uitdagende  speel-en leeromgeving met 
zoveel mogelijk 3-dimensionale materialen en ontwikkelingsmaterialen proberen wij tot leerdoelen te 
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komen, door  het kind verschillende activiteiten aan te bieden. Via deze bewuste, speelse activiteiten 
bereiden we de kinderen voor op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Hierbij gebruiken  we  
de volgende methodes als bronnenboeken.:  Rekenrijk, Met Sprongen Vooruit, Speel je Wijs en de map 
Fonemisch Bewustzijn.  In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer 
terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op de grond, in het speellokaal 
en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s (weer naar school, 
vakantie, herfst, lente, enz.). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is 
veel aandacht voor taalontwikkeling, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Het valt onder het 
beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep 2 naar 3. De overgang van een leerling heeft 
tegenwoordig niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft 
doorgemaakt. De school kijkt  naar de werkhouding,, sociaal- emotionele, motorische, zintuiglijke  en 
de cognitieve ontwikkeling van de leerling en ons kleutervolgsysteem D.O.R.R. Het oordeel is 
gebaseerd op observaties,, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie 
spanningsboog.  Aan de hand van DORR kleutervolgsysteem  krijgen we een goed doorstroomprofiel 
van ieder kind. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar het document Beredeneerd Aanbod.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
9 uur 4 uur 4 uur 4 uur 3 uur 3 uur 

Taal
2 uur 4 uur 4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 u 20 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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

Levensbeschouwing
45 min 45 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

7



Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Voorschool 't Koppel en BSO Calimero. We gebruiken 
daarbij Puk en Ko .

De doorgaande lijn is in het pedagogisch beleidsplan van Voorschool en Vroegschool obs't Koppel 
beschreven en vastgelegd

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Obs 't Koppel biedt onderwijs aan alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 1

Rekenspecialist 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We hebben geen anti-pestprogramma, maar een lesmethode voor sociaal-emotioneel leren. Op deze 
wijze behandelen we pesten , maar stellen het niet centraal

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.
Wij monitoren via de  scociaal-emotionele methode Kwink, scol, en duo onderzoek

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Sanderse-Veen. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via y.sanderse-veen@obs-koppel.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Sanderse-Veen. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via y.sanderse-veen@obs-koppel.nl.
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Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk, dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. We willen 
uitgaan van respect en zorg voor elkaar. Soms lijkt het wel of discriminatie, agressie, geweld en 
ongewenste intimiteiten er gewoon bij horen. Dat je het maar moet accepteren. Dat is niet zo. Daarom 
is er op deze school een klachtenregeling. Die klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school 
betrokken is: leerlingen, leerkrachten en anderen. Natuurlijk, de meeste klachten kunnen prima met de 
leerkracht en/of directeur in overleg worden opgelost tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. 
Maar dat lukt niet altijd. Dan moet er een andere oplossing worden gezocht. Want je zo maar 
neerleggen bij een situatie die je absoluut niet wilt, dát kan niet. Uw kind kan het gevoel van vrijheid en 
zelfstandigheid kwijtraken. Onbewust zal het dan steeds opnieuw proberen die nare situatie te 
vermijden waar het eerder in verzeild raakte. Onze school vindt dat dit niet mag gebeuren. 

De klachtenregeling zit helemaal niet zo ingewikkeld in elkaar. Op elke school is een contactpersoon 
aangesteld. Die contactpersoon lost het probleem niet op. Maar die man of vrouw weet wel heel goed 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:De ouders worden op allerlei manieren 
geïnformeerd over hun kind(eren) en de school. De belangrijkste informatie loopt via Schoudercom, 
een digitaal ouderportaal. Bij aanmelding op onze school, krijgen de ouders meteen een uitnodiging 
om een account te activeren. Op onze website vindt u naast de contactgegevens, onze schoolgids. 
Verder worden speciale bijeenkomsten georganiseerd over allerlei onderwerpen, zoals: ouderavonden 
over de overgang naar het voortgezet onderwijs, informatieavonden over nieuwe leermethoden, 
tentoonstellingen naar aanleiding van projecten, enz. Zo nodig wordt er over een acuut probleem een 
speciale bijeenkomst georganiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid in een gesprek met de leerkracht of 
de locatieleider van gedachten te wisselen over schoolse zaken. In dat geval vinden wij het prettig als er 
een afspraak gemaakt wordt. Kortom op allerlei momenten en op allerlei manieren vindt er uitwisseling 
van informatie plaats.  

Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en erg belangrijk voor de 
communicatie tussen ouders en school. De informatievoorziening dient zo goed mogelijk te worden 
verzorgd. Meehelpen bij verschillende activiteiten (werkgroepen) of zitting nemen in de 
Activiteitencommissie of de M.R. van de school, past in deze tijd van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders en school. Wij maken ons dan ook sterk voor het daadwerkelijk 
uitvoeren van de ouderbetrokkenheid bij ons op school. Bij echt Partnerschap tussen ouders en 
leerkrachten zal het leerrendement van kinderen gaan stijgen. Leerkrachten en ouders ontdekken, hoe 
ze echt partners kunnen zijn in het begeleiden van het kind. Leerkrachten kunnen door informatie van 
ouders nog beter begrijpen en begeleiden. Ouders kunnen door kennis en ervaring van leraren leren 
hun kind beter te ondersteunen bij het leren.  Vanuit de Brede School wordt ouderpartnerschap 
gestimuleerd en de resultaten van onze ouderenquête worden beschreven in een ouderbeleidsplan.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Alle schoolactiviteiten opgenomen in de schoolgids

• Kerst

• 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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op verschillende momenten gevraagd om mee te helpen op school. Zo wordt de 
betrokkenheid ook vergroot en het is gewoon leuk om mee te helpen. Zie voor een overzicht o.a. 
onderstaande activiteiten:: Schoolse activiteiten, bijv. projecten, vieringen, feesten, boeken uitleen, 
buitenschoolse activiteiten, bijv. sportdagen, schoolreisjes, excursies, sporttoernooien (schoolvoetbal 
wordt georganiseerd en begeleid door ouders) hand- en spandiensten, zoals: klussen in en rond school, 
schoonmaak leermiddelen, oud papier halen, meewerken aan acties, wassen kleding (verfschorten, 
poppenkleding), enz

bij wie je moet zijn. In eerste instantie is dat de directie en de direct betrokkenen. Is de klacht dan nog 
niet naar tevredenheid opgelost, dan zal de contactpersoon de klacht kunnen doorspelen naar een zgn. 
vertrouwenspersoon. Die werkt niet op ‘t Koppel. Dat heeft voordelen: zo iemand kan zonder 
vooroordelen de klacht behandelen. Bovendien weet hij of zij precies welke weg je verder kunt 
bewandelen. Daar worden u en uw kind bij geholpen. Zo nodig krijgt u hulp bij het inschakelen van 
politie of justitie. 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De ouderbijdrage bestaat uit 2 onderdelen:

1. De vrijwillige ouderbijdrage. €30,00 voor het eerste kind en €20,00 voor het tweede en volgende 
kind.

2. De schoolreisbijdrage. Voor de groepen 1 tot en met 5 €40,00 per kind.

                                     Voor de groepen 6 en 7 €45,00 per kind.

                                     Voor groep 8 € 50,00

N.B.

Geld dat overblijft van de schoolreizen van groep 1 t/m 6 wordt gespaard en toegevoegd aan het 
budget van het duurdere schoolkamp voor de kinderen van groep  8.   

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Vanuit de gemeente niet geregeld
Er is geen sprake van een schoolverzekering.
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Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen. 
Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren. U kunt het bericht telefonisch (0591-527089) 
aan de administratie doorgeven. Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.25 uur, want na 
dit tijdstip zijn alle leerkrachten in hun eigen lokaal en kunnen dan niet gestoord worden. Uw kind kan 
natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, 
proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We 
vragen u dan het kind van school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen 
gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig 
blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, 
proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt 
gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de 
andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We 
hopen dat u dan later het kind kunt overnemen. Er is sinds maart 2012 een ziekteverzuim protocol 
opgesteld door leerplicht in samenwerking met de GGD. Wij handelen naar dit protocol. Het protocol is 
in de bijlage bijgevoegd.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden Tot en met tien schooldagen per schooljaar dient u dit 
schriftelijk aan de directie van de school te vragen. Bij meer dan tien schooldagen per schooljaar dient u 
dit minimaal vier weken tevoren te vragen bij de leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u gebruik te 
maken van het vakantie- en verlofformulier dat op school aanwezig is. Onder gewichtige 
omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders 
zijn gelegen. Voorbeelden zijn o.a. Verhuizing: maximaal één dag;   voor het voldoen van wettelijke 
verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;  huwelijk van 
bloed en aanverwanten tot en met de derde graad*: binnen de woonplaats: maximaal één dag; buiten 
de woonplaats: maximaal twee dagen; buiten Nederland, maximaal 5 dagen. 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, 
jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag; 25-, 40-, of 50 jarig 
ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.  
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerlingen en groepen worden op verschillende niveaus en tijden besproken. Drie-Dee Monitoring. 
N.a.v. de LOVS toetsen wordt de Drie-Dee Monitoring ingevuld door de groepsleerkracht. Evaluatie op 
groepsniveau door de leerkracht en de IB’er. Evaluatie op schoolniveau door de locatieleider en de IB’er. 
Het totaal wordt gepresenteerd aan het team. N.a.v. de LOVS toetsen wordt het Go-plan 
ingevuld/bijgesteld/geëvalueerd. De leerkracht legt het plan voor aan de IB-er. N.a.v. de uitkomsten 
vindt monitoring plaats op groeps- en leerlingenniveau. Ns 3 maanden vinden er ook 2 tussenevaluaties 
plaats. Inbreng van leerlingen op teamniveau. Dit kan op de reguliere teamvergaderingen. De IB-er 
coördineert de verdere zorg. Op groepsniveau verzorgt de leerkracht de groepsbegeleiding, de 
individuele  leerlingbegeleiding , oudergesprekken en gesprekken intern of extern en de  omgekeerde 
oudergesprekken. Rapportage: 2 keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. De resultaten 
worden met alle ouders besproken tijdens de rapportbesprekingen.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore 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.

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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 21,1%

vmbo-b / vmbo-k 5,3%

vmbo-k 21,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,3%

vmbo-(g)t 10,5%

vmbo-(g)t / havo 5,3%

havo 26,3%

vwo 5,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Verantwoordelijkheid

RespectVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals 
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan 
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling 
van burgerschap.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Wij werken op school met het programma SterkWerk van de RUG in Groningen. SterkWerk is een 
programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Het is gericht op het geven van verantwoordelijkheid 
aan kinderen en het verbeteren van de onderlinge relaties in de groep. Wat we met het programma 
willen bereiken is meer prosociaal gedrag tussen leerlingen. Prosociaal gedrag is positief gedrag, 
bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. 
Ook willen we dat kinderen door het programma minder pesten, een verhoogd zelfvertrouwen krijgen 
en meer betrokken zijn bij de school. Vorig jaar opgezet. Ook werken wij met de methode Kwink.  
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en 
mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-
programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. 
Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed 
aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Als sociaal-emotioneel volgsysteem 
gebruiken wij Scol. De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor 
sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. 

5.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs op ’t Koppel wordt bewaakt door een duidelijk systeem voor 
kwaliteitszorg, nl. het zgn. Kwintoo-systeem. Aan de hand van 13 ingevulde kwaliteitskaarten wordt 
heel gericht de kwaliteit van het onderwijs bewaakt, waarbij steeds 3 of 4 kwaliteitskaarten met 
verbeterpunten per schooljaar aan bod komen. De verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan 
en besproken in teamvergaderingen en werkvergaderingen. 

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.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 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).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:20 12:50 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:20 12:50 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:20 12:50 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:20 12:50 - 14:30  - 

Maandag: De leerlingen van groep 1/2 zijn 's middags vrij
Vrijdag: De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn 's middags vr

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groepen 1 t/m 8 Maandag en donderdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk werk Donderdag 08.30 uur-09.30 uur

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Calimero, buiten het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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