Schoolgids 2016 - 2017

Voorwoord
Beste ouders / verzorgers,
Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar
2016 – 2017. Met deze gids willen we de ouders,
verzorgers en belangstellenden informeren over allerlei
zaken betreffende obs de Brink, locatie Hesselanden. In
de gids vindt u praktische en algemene informatie over
specifieke leerlingenzorg, de leerkrachten, de resultaten van
ons onderwijs, huishoudelijke zaken etc. In het laatste deel
van de schoolgids vindt u een schoolkalender waarop alle
schoolactiviteiten en vrije dagen staan vermeld.
Een goed en regelmatig contact tussen ouders / verzorgers
en school vinden we zeer belangrijk. In deze gids wordt
aangegeven dat een leer- en leefklimaat, gekenmerkt
door wederzijds vertrouwen en een goede relatie, voor
ons de ideale basis is voor een optimale ontwikkeling van
het kind. Een goede vertrouwensrelatie tussen het kind
en de leerkracht, tussen de kinderen onderling en ook
tussen school en ouders / verzorgers geeft het kind (weer)
zelfvertrouwen en zelfwaardering en leidt tot positieve,
succesvolle leerervaringen.
In het hoofdstuk over ‘de ouders’ geven we aan op welke
momenten we graag met u in contact treden en met u
bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe we de
begeleiding van het kind vorm geven.
Locatie Hesselanden blijft zich richten op een grote
betrokkenheid van kinderen en ouders bij de school, zorg
voor kinderen en kwalitatief goed onderwijs.
Namens de teamleden wens ik kinderen en ouders /
verzorgers een heel leerzaam en plezierig schooljaar toe.

Han Brummel
clusterdirecteur obs De Brink
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1. De school
Obs de Brink, locatie Hesselanden bevindt zich aan de Wilhelmsweg 85a op het terrein van de gezinslocatie Emmen van het COA. Locatie Hesselanden bestaat sinds schooljaar 2012-2013.
Momenteel bestaat de school (Brinnummer 16XQ) uit drie
vestigingen:
Expertisecentrum Anderstaligen
Meedoen op school begint met taal. Zonder de Nederlandse
taal te beheersen kunnen kinderen nauwelijks deelnemen aan
het onderwijs. Voor buitenlandse kinderen is het daarom erg
belangrijk om eerst de taal te leren.
Het Expertisecentrum Anderstaligen (ECA) is een basisschool
voor kinderen van groep 3 t/m 8. De school is bedoeld voor
kinderen uit het buitenland die de Nederlandse taal nog moeten
leren. De school is onderdeel van openbare basisschool de Brink.
De kinderen op het ECA leren de Nederlandse taal begrijpen
en spreken in vier keer een periode van tien weken waarin
thematisch Mondeling Nederlands wordt aangeboden. Op het
ECA wordt gewerkt met Nederlandse lesmethoden. Er wordt
versneld in de leerstof om de kinderen zo snel mogelijk op hun
eigen hoogste niveau te krijgen.
Locatie Hesselanden
Locatie Hesselanden is een reguliere basisschool. De school
staat op het terrein van de gezinslocatie van het COA (Centraal
Orgaan Asielzoekers) in Emmen. We werken met Nederlandse
lesmethoden. We versnellen in de leerstof. Dit doen we om de
kinderen zo snel mogelijk op hun hoogste niveau te krijgen.
Op locatie Hesselanden hebben we een instroomgroep voor
anderstaligenonderwijs als beschreven bij Expertisecentrum
Anderstaligen. Een speciale groep op een locatie dichtbij.
Openbare basisschool De Brink
De Brink is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De
Brink wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen. Zij krijgen
momenteel onderwijs in zeven groepen. De groepsgrootte ligt
rond de 20 leerlingen. De school is een afspiegeling van de wijk.
Dat betekent dat de school multicultureel van samenstelling
is. Het schoolgebouw is goed onderhouden en is voorzien van
moderne middelen. Ook de schoolomgeving, zoals het plein en
het aangrenzende sportveld, zorgt voor voldoende uitdaging.

Openbaar onderwijs
Locatie Hesselanden is een openbare basisschool. De school
is toegankelijk is voor alle kinderen tussen de vier en twaalf
jaar die op het terrein van de gezinslocatie wonen. Kinderen
van de groepen drie tot en met acht die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen zitten eerst in de instroomgroep, totdat
ze in een reguliere groep goed kunnen meekomen.
De principiële gelijkwaardigheid van opvatting staat voorop.
Wij vinden dat een belangrijke voorwaarde om discriminatie op
grond van godsdienst, ras, seksuele geaardheid of welke andere
grond dan ook te voorkomen en emancipatie te bevorderen.

Daltononderwijs op de Brink
Locatie Hesselanden sluit aan bij de principes van het
Daltononderwijs, waarvoor Helen Parkhurst al in het begin
van de twintigste eeuw de uitgangspunten formuleerde. De
volgende drie principes zijn daarbij heel belangrijk:
• vrijheid van keuze (zonder vrijheid is echt leren niet mogelijk)
• zelfstandigheid (verantwoordelijkheid dragen voor eigen
handelen)
• samenwerking
Natuurlijk kunnen deze principes niet los gezien worden
van elkaar. Vrijheid is een noodzakelijke voorwaarde om tot
zelfstandigheid te komen. Alleen mensen die geleerd hebben
zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor hun handelen
kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan een groter geheel.
Een belangrijk onderdeel van het Daltononderwijs is het
zelfstandig werken. Dit gebeurt dagelijks door middel van
taakwerk. De leerkrachten bepalen welke taken er gemaakt
moeten worden en het kind bepaalt hoe, waar en in welke
volgorde de taken worden afgewerkt. Bij het vaststellen van
de keuzeactiviteiten hebben de kinderen inspraak. De kinderen
worden zoveel mogelijk betrokken bij de bedoelingen van de
opdrachten. Het gaat om het “leren leren”, het zelfstandig
leren werken en het nemen van verantwoordelijkheid voor
de gemaakte keuzes. De leerkracht begeleidt die keuzes en
helpt daar waar nodig. Het optimale wordt verwacht, niet het
onmogelijke. Al oefenend fouten maken mag.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders van leerlingen van
locatie Hesselanden. De beide andere vestigingen hebben een
eigen schoolgids.
vestigingen hebben een eigen schoolgids.
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2. Waar de school voor staat
Je wordt gezien (missie)

Taal

Op het ECA vinden we het principe “Je wordt gezien” erg
belangrijk. Iedereen die binnenkomt is welkom.

Op het ECA vinden wij dat kinderen de toekomst hebben. Wij
geven hen het gereedschap om er aan te bouwen. Er zijn twee
onderwerpen waar we veel tijd en aandacht aan besteden.
•		Zelfbeeld: een positieve en reële kijk op jezelf (je kunt jezelf
zichtbaar maken)
• Communicatie: contact met de mensen en de wereld om je
heen (je ziet anderen en weet je aan hen te verbinden)

Meedoen op school begint met taal. Zonder de Nederlandse
taal te beheersen kunnen kinderen nauwelijks deelnemen aan
het onderwijs. Voor de kinderen op onze school is het daarom
erg belangrijk om de taal heel goed te leren. De kinderen
op het ECA leren de Nederlandse taal begrijpen en spreken
in vier keer een periode van tien weken waarin Mondeling
Nederlands thematisch wordt aangeboden. Daarnaast besteden
wij veel aandacht aan de het maken van een inhaalslag op
woordenschat, lezen en rekenen. Het ECA zet samen met de
kinderen de eerste stappen om de kinderen uiteindelijk te laten
functioneren op het niveau dat bij hen past.

Populatie

Brede ontwikkeling

Het ECA wordt bezocht door kinderen van diverse
nationaliteiten die vluchteling zijn en een status voor bepaalde
tijd hebben of vanwege gezinshereniging naar Nederland
zijn gekomen of waarvan de ouders in Nederland zijn komen
werken. De kinderen komen geletterd of niet geletterd bij ons
binnen uit een verwant of niet-verwant taalgebied. Daarnaast
hebben sommige leerlingen tijdens de asielprocedure enige tijd
aan het Nederlandse onderwijs deelgenomen. De startsituatie en
de achtergronden zijn verschillend. Dat vraagt van ons als school
om goed op de verschillen te kunnen inspelen.
De kinderen op onze school maken kennis met kinderen
met diverse achtergronden. Dat gebeurt meestal op een
ongedwongen wijze in een veilig klimaat in de intimiteit van de
eigen groep. Dit betekent dat het anders denken en het anders
zijn regelmatig onderwerp van gesprek in klassengesprekken.
Dit helpt de kinderen om respect voor elkaar te hebben en
verdraagzaamheid als belangrijke norm te gaan zien.

Het basisonderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de
brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen
dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel,
cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien
en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.
Daarom besteden we naast de basisvaardigheden taal,
lezen en rekenen ook uitdrukkelijk aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling, creatieve vakken, cultuureducatie en
sportactiviteiten.
Kinderen leren bij ons een zelfbewuste, zelfstandige houding
te ontwikkelen. Met de respect voor de ander en in relatie met
de wereld om hen heen. Zij leren als groep en als gemeenschap
samen leven en werken.

Gereedschap voor de toekomst (visie)

Welkom
Alle kinderen woonachtig in de gemeenten Emmen en BorgerOdoorn die korter dan een jaar in Nederland of onvoldoende
over de Nederlandse taal beschikken zijn welkom bij ons op
school, ongeacht levensbeschouwelijke, culturele of sociaaleconomische achtergrond.
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3. De organisatie van de school
Taxi
De kinderen worden naar school gebracht en gehaald door de
taxi. Tussen half 8 en uur ’s morgens komt de taxi en uw kind rond
3 weer thuis. De taxi moet ook nog andere kinderen halen en
brengen dus het kan zijn dat het soms later wordt of eerder.

Overblijven
De kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag allemaal op
school. Op vrijdag eten alleen de kinderen van groep 5 t/m 8 op
school. De kinderen moeten iets (gezonds) te eten en te drinken
voor in de overblijfpauze meenemen. Aan het overblijven zijn
geen kosten verbonden. Na het eten mogen de kinderen gebruik
maken van de speelkast. Er is spelmateriaal voor binnen en buiten
beschikbaar.

Wij wijzen u er op dat u uw vakantieplannen afstemt op onze
vakantieregeling. Deze regeling vindt u achter in deze gids. U kunt
niet zomaar vrij krijgen voor uw kind.

Verantwoording van de uren
Het jaartotaal uren onderwijs voor dit schooljaar bedraagt:
• voor de groepen 3 t/m 5: 926 uur
• voor de groepen 6 t/m 8: 1002 uur

Pauze
Elke morgen hebben de leerlingen een korte pauze. In deze pauze
eten en drinken de kinderen even wat. Tijdens deze pauze krijgen
de kinderen in sommige perioden fruit door middel van het project
“School-fruit”. Wij leren kinderen op deze manier dat het belangrijk
is gezond te eten en te drinken. Wij vragen van u dan ook om de
kinderen iets gezonds te eten en te drinken mee te geven. Geef uw
kind liever geen frisdrank of snoep mee.

Continurooster
Onze schooltijden zijn volgens het continurooster. De kinderen
moeten iets (gezonds) te eten en drinken mee nemen voor tussen
de middag. Het eerste kwartier wordt er tussen de middag gegeten
waarna zij een kwartier buiten of binnen spelen.

Op tijd komen
Een schooldag op het ECA begint precies op tijd. Vijf minuten voor
het begin van de lessen gaat de bel en gaan de kinderen naar hun
klas. Bij de tweede bel om 8.30 beginnen de lessen. Het verstoren
van de les is erg vervelend. De leerlingen moeten dan ook op tijd
zijn voor de les.

Afwezigheid
Het is belangrijk dat uw kind iedere dag naar school gaat.
Als uw kind ziek is of er is een andere reden waardoor uw kind niet
op school kan komen moet u dit doorgeven voor schooltijd aan de
school.
De aanwezigheid van de kinderen wordt dagelijks door de
leerkrachten bijgehouden. Als uw kind om 9.00 uur ‘s ochtends nog
niet op school is en we hebben geen bericht over de afwezigheid
van u ontvangen, dan nemen we contact met u op.
Wanneer een kind thuis wordt gehouden zonder geldige reden
en zonder overleg met ons, dan nemen we contact op met de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Veelvuldig verzuim is een
onderdeel van onze zorg en wordt met de ouders besproken.

Schooltijden
Schooltijden groep 3, 4 en 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-14.30
8.30-12.00

Schooltijden groep 6, 7 en 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-14.30
8.30-14.30
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4. Onderwijs en activiteit
Activiteiten

Lichamelijke Opvoeding

Het belangrijkst op het ECA is het leren van de Nederlandse taal.
Dit doen we met behulp van de methode Mondeling Nederlands
nieuw, de woordenlijsten BAK en WAK volgens een thematisch
rooster. De kinderen leren in vier keer tien weken Nederlands
spreken en begrijpen. Als ze alle thema’s hebben afgerond
en veertig weken Nederlands hebben aangeboden gekregen
spreken en begrijpen de leerlingen Nederlands op leertaalniveau. Dit betekent dat ze voldoende Nederlands spreken om
in een reguliere klas te kunnen functioneren.

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week op donderdag
lichamelijke opvoeding in de het gymlokaal of op het sportveld.
Voor wat betreft de kleding worden geen bijzondere eisen
gesteld, maar een turnpakje of een sportbroek met shirt wordt
aanbevolen. Na de gymles bestaat de mogelijkheid om te
douchen.

Muzikale vorming
De leerkrachten verzorgen zelf de muzieklessen. Daarnaast
komt de vakleerkracht muziek, juf Jannie Jansen, iedere
dinsdagmiddag op school om een half uur extra muzikale
vorming aan de groepen te geven.

Gezond gedrag
Op school stimuleren we gezond gedrag. We organiseren veel
op het gebied van sport en bewegen. Ook de hygiëne neemt
een belangrijke plaats in. Voor de pauzes adviseren we het eten
van groente/fruit of een boterham.

Burgerschapsvorming en integratie
Veiligheid, gelijke behandeling en rechtvaardigheid zijn
grote waarden binnen onze school. Hier is burgerschap dan
ook geen vak. Het is het op allerlei momenten oefenen en
uitvergroten van kennis, vaardigheden en houdingen. We
besteden aandacht aan democratische principes in de klas en
op school. Leerlingen dragen bij aan de kwaliteit van de school
door ze verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatieven te
geven. Het is een geheel van leren door doen. De school is
een oefenplaats voor goed burgerschap. Onze school is een
bijzondere oefenplaats als het gaat over integratie. Kinderen
komen in contact met kinderen uit allerlei verschillende landen,
met heel veel verschillende geloofs- en culturele achtergronden.
Dit geeft rijkdom als het gaat over burgerschap en is op die
manier een oefenplaats voor het leren tonen van respect en
het gelijkwaardigheidspricipe. Het contact met Nederlandse
kinderen en de Nederlandse maatschappij vindt op momenten
plaats waarin wordt samengewerkt tussen de moederschool en
andere scholen.
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Gymrooster
ECA onderbouw: dinsdag en vrijdag
ECA bovenbouw: maandag en vrijdag

Bibliotheek
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen. Door geregeld
met uw kind(eren) de bibliotheek (Emmen centrum) of de
bibliobus (Bargeres) te bezoeken, kunt u het lezen bevorderen.
Het ECA leent van de bibliotheek wisselcollecties. De leerlingen
van de bovenbouw kunnen iedere vrijdagmiddag boeken lenen
uit de bibliobus.

Sport en spel
Locatie Hesselanden neemt jaarlijks deel aan de volgende
evenementen:
• het voetbaltoernooi in Bargeres van de groepen 5 t/m 8
• de atletiekdag voor de groepen 5 t/m 8
• het schoolslagbaltoernooi in Bargeres voor de groepen
5 t/m 8
Gedurende het jaar schrijven we ons soms ook nog in voor
andere activiteiten. De lagere groepen krijgen hun sport- en
spelactiviteiten gewoon binnen het reguliere programma.

Schoolfeest of schoolreis
Wij vinden het belangrijk voor de kinderen om speciale feestelijke
activiteiten te hebben. Daarom besteden we aandacht aan Sint
Maarten en Sinterklaas. En daarom hebben we een gezellig
schooldiner voor de kerstvakantie Ook wordt er jaarlijks voor alle
groepen een schoolreis georganiseerd. Wij gaan er altijd vanuit
dat alle kinderen meedoen en meegaan.
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Project

Klassefilm

Jaarlijks organiseren we samen met de Brink een groot project.
De duur van het project is twee weken. We werken dan
vak- en groepsdoorbrekend aan een bepaald onderwerp. Het
normale lesprogramma vervalt in deze periode. Het project vindt
meestal plaats in februari/maart en wordt afgesloten met een
kijkmiddag voor de ouders.

Onze school doet mee met het project Klassefilm. Dit is een
landelijk educatief filmprogramma voor het primair onderwijs.
Bij elke film is lesmateriaal ontwikkeld dat voorziet in een les
voorafgaand aan en volgend op de filmvoorstelling. Voor groep
3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8 zijn aparte sites ontworpen, die
leer-lingen zelfstandig kunnen bezoeken. Hierop kunnen zij o.a.
extra informatie vinden en educatieve games spelen.

Culturele vorming
Voor de culturele vorming is er een programma op schoolniveau,
samengesteld door de ICC’ers van de school. In dit programma
is aandacht voor film, theater, muzikale vorming, bijzondere
creatieve vorming en eventueel museumbezoek.
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5. De zorg voor kinderen
Intakegesprek
Indien u uw kind(eren) wilt aanmelden op het ECA kunt u een
afspraak maken met de locatieleider of de IB’er. Tijdens het gesprek
kunt u terecht met allerlei vragen over de school. Tijdens dit gesprek
komen ook vragen aan de orde over het onderwijsverleden en de
ontwikkeling van uw kind. Om een goede indruk te krijgen van het
geheel krijgt u een rondleiding door de school.

Instroom
Na het intakegesprek zal er desgewenst de TAK-toets worden
afgenomen waardoor wordt bepaald welk niveau uw kind heeft
qua Nederlandse woordenschat. Het niveau van de Nederlandse
woordenschat bepaalt of uw kind kan worden toegelaten op het
ECA en in welke fase.
Na de inschrijving nemen we contact op met de eventuele
voorgaande school van uw kind. In onderling overleg maken we
een afspraak over het moment waarop uw kind zal starten op
locatie Hesselanden. De scholen regelen onderling de overdracht
van informatie. Na ongeveer zes weken vindt er een oudergesprek
plaats, waarin de groepsleerkracht met u bespreekt hoe de eerste
periode is ervaren.

Individueel Ontwikkelings Plan
Om goed te kunnen bepalen welke leerdoelen uw kind moet
behalen maken wij een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Hierin
wordt per tien weken beschreven welke leerstof precies aan bod
moet komen, welke leerstof weggelaten kan worden en welke
leerdoelen behaald moeten worden. Op deze manier kan een
leerling zo mogelijk sneller door de leerstof gaan en zo op zijn of
haar eigen hoogst haalbare niveau uitstromen.

Procedure aanname leerling met specifieke
onderwijsbehoeften
Een kind met een ontwikkelingsachterstand kan worden toegelaten,
indien we de gevraagde ontwikkelingsondersteuning kunnen
bieden. Hiervoor is het noodzakelijk om grondig te inventariseren
wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Hiervoor
maken we indien nodig gebruik van het stroommodel Procedure
aanname leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Een
uitgebreide beschrijving van de procedure is bij de locatieleiding te
verkrijgen.
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Het volgen van de ontwikkeling
(leerlingvolgsysteem)
We volgen de leerlingen met behulp van methodegebonden
toetsen. Daarnaast gebruiken we verschillende methodeonafhankelijke toetsen zoals bijvoorbeeld het PI-dictee, de TAKtoets en de Cito rekenen en begrijpend lezen. Het functioneren
van alle leerlingen van de school wordt binnen het team regelmatig
besproken met de intern begeleider. Dit gebeurt in zogenaamde
groepsbesprekingen. Daarbij komt de specifieke ontwikkeling van
het kind aan de orde en de onderwijsbehoefte die uw kind heeft.
Er worden er zo nodig werkafspraken gemaakt. Deze afspraken
worden besproken met de ouders. Op deze manier zetten we in om
nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van uw kind, maar ook
van de groep en de school als geheel.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheid
op school
Alleen als kinderen zich veilig voelen kunnen ze tot leren komen.
En alleen als leerkrachten en overig personeel zich veilig voelen
kunnen zij de juiste stappen ondernemen voor de ontwikkeling van
uw kind. Veel kinderen op onze school hebben al veel onveiligheid
meegemaakt in hun leven. Sommige kinderen hebben daardoor
hechtingsproblemen en een speciale aanpak nodig. Alle kinderen
hebben het nodig dat ze sociale en psychische veiligheid ervaren.
Juist daarom volgen we deze ontwikkeling van uw kind én vragen
we het ook uit bij het personeel. Hier komen ontwikkelpunten
uit naar voren op school-/groepsniveau en op individueel niveau.
Aan deze ontwikkelpunten wordt op allerlei manieren gewerkt. Zo
hebben we veel speciale materialen om te werken aan de sociale
vaardigheden (boeken, lespakketten, spelletjes). We hebben een
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en we bespreken
regelmatig de afspraken die er zijn voor het gedrag van kinderen
in de klas, in de school en op het plein. Voor meer informatie over
veiligheid en het veiligheidsplan kunt u terecht bij de locatieleider.

Leerlingdossier
Van elke leerling houden we een dossier bij. Daarin zijn gegevens
opgenomen over het gezin, leerlingen-besprekingen, onderzoeken,
plannen, toets- en rapportgegevens. De locatieleiding beheert in
samenwer-king met de ICT afdeling de mappen en bewaakt de
privacy.
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Interne Begeleiding

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Het ECA heeft een intern begeleider die leerkrachten en kinderen
helpt de leerprestaties en sociale vaar-digheden van de kinderen te
optimaliseren. Hier geldt onze lijfspreuk “Je wordt gezien” ook. We
proberen voor uw kind een optimale aansluiting te doen, zo dicht
mogelijk bij de ontwikkelingsmogelijkheden. U heeft hier zelf ook
ideeën over, die horen we graag. Als u vragen heeft over de zorg
voor uw kind, kunt u een afspraak maken met de eigen leerkracht,
maar ook met onze intern begeleider (Judith van de Vooren).

Op onze school worden incidenteel video-opnames gemaakt.
Deze opnames worden intern voor onderwijskundige doeleinden
gebruikt. De video opnamen worden besproken met de leerkracht
met als doel de interactie tussen de leerkracht en de leerling
te analyseren. Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te kunnen beantwoorden, dan wordt u hiervan in
kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd.

Aanvullende zorg

In enkele gevallen zal het advies worden gegeven om te kijken naar
een andere vorm van onderwijs. Als ouders hiermee instemmen,
moet door de ouders een verzoek tot plaatsing op een andere
school inge-diend worden bij de PCL (Permanente Commissie
Leerlingenzorg). Deze commissie bekijkt of de procedure van
begeleiding van de leerling en de aanmelding goed is verlopen.
Daartoe moet de school allerlei formulieren overleggen. Als de
commissie de gevolgde procedure goedkeurt kan tot overplaatsing
worden overgegaan. Uiteraard wordt ook deze procedure steeds
in nauwe samenwerking met de ouders uitgevoerd. De regeling
van aanmelding wordt uitvoerig beschreven in een, door de PCL
opgestelde, ouderfolder.

Soms hebben kinderen meer zorg nodig dan wij kunnen bieden. In
zulke gevallen schakelen we hulp in van de vaste contactpersoon
van de consultatiegroep van openbaar onderwijs Emmen. De
contactper-soon zoekt samen met de leerkracht en de intern
begeleider naar de beste hulp die aan het kind kan worden
geboden. Soms is onderzoek noodzakelijk. Dit kan bestaan uit het
afnemen van een toets of het doen van observaties in de groep.
In sommige gevallen schakelen we de hulp in van de ambulante
begeleider. Uiteraard wordt u als ouder geïnformeerd indien
uw kind extra hulp nodig heeft en worden de problemen met u
besproken. Als er nog meer stappen genomen moeten worden
om uw kind van de juiste zorg te kunnen voorzien kunnen we
het samenwerkingsverband inschakelen. Meer informatie over
het samen-werkingsverband van de gemeente Emmen en BorgerOdoorn, SWV 2202 – PO kunt u krijgen via info@swv2202.nl
postadres van het samenwerkingsverband 2202-PO: SBO Toermalijn,
Sparrenlaan 4-5, 7822 EM, EMMEN.

Uitstroom speciaal (basis-)onderwijs
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6. De leerkrachten
Taken / functies

Bedrijfshulpverlening

De taken en verantwoordelijkhedenzijn verdeeld en
gekoppeld aan functies.
• De clusterdirecteur is formeel eindverantwoordelijk voor de
schoolorganisatie.
• De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken.
• De intern begeleider begeleidt het onderwijsproces en
coördineert de leerlingenzorg.
• De groepsleerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor de
gang van zaken in hun groep.
• De onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten bij de
onderwijstaken.
• Elke leerkracht heeft daarnaast nog een aantal andere
taken (b.v. zorg voor schoolreizen, sport-activiteiten etc.).

-EHBO-koffers. De school beschikt over één EHBO-koffer.
Locatie Hesselanden heeft een ontruimingsplan. In verband
daarmee worden er in de loop van het jaar onverwacht
ontruimingsoefeningen gehouden. De leerlingen zijn door de
leerkrachten voorbereid op deze oefeningen en weten precies
wat ze moeten doen. Voor ouders die op het moment van een
oefening in school aanwezig zijn: in de hal is een vluchtroute
opgehangen. De bedoeling is dat ouders de aangegeven
vluchtroute volgen en zich naar de verzamelplaats begeven.
Om de bedrijfshulpverlening goed te laten verlopen, heeft een
aantal teamleden een opleiding gevolgd.

Vakleerkracht muziek
Op dinsdag geeft onze vakleerkracht muziek: Jannie Jansen
muzikale vorming. Voor de muzieklessen is een rooster
gemaakt.

Cultuurcoördinator
Eén leerkracht is aangesteld als cultuurcoördinator, ICC’er.

Onderwijsassistent
Ten behoeve van goed onderwijs op veel verschillende
niveaus is het goed om de groep in deelgroepen te kunnen
splitsen. Het verzorgen van instructie op maat wordt
ondersteund door de inzet van onderwijs-assistenten.
Hiervoor werken we met een vast rooster. De leerkracht blijft
altijd verantwoordelijk voor de gehanteerde plannen en het
resultaat daarvan.
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Stagiaires
Ieder jaar bezoeken studenten van verscheidene opleidingen
onze school. Zij doen in de verschillende groepen
praktijkervaring op. Soms komt er een groep studenten een hele
week voor hun stage-projectweek. Derdejaars en vierdejaars
studenten van de pedagogische academie basisonderwijs doen
meer-weekse stages. De begeleiding en inzet van stagiaires valt
onder de verantwoording van de groeps-leerkracht. Ze draaien
zoveel mogelijk mee in het schoolprogramma.

Bijscholing van leraren
Ook leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold. Er vindt
individuele en collectieve scholing plaats. Dat regelen we via een
jaarlijks op te stellen scholingsplan. De scholing kan op allerlei
gebieden plaats vinden, zodat er optimaal les kan worden
gegeven aan uw kinderen.
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7. De ouders
Betrokkenheid van ouders is belangrijk

Medezeggenschapsraad

We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de
ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent
dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen
op school en gaan er vanuit dat u ons op de hoogte houdt van
belangrijke gebeurtenissen thuis. Wij gaan ervan uit dat ouders
nauw betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen. Kinderen
ontplooien zich nu eenmaal het beste als school en ouders qua
opvoeding en begeleiding zo veel mogelijk op één lijn zitten. Aarzel
dus niet om langs te komen voor een gesprek!

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR).
Onze school heeft de MR in gezamen-lijkheid met de moederschool
obs de Brink en het expertisecentrum anderstaligen. De MR
bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. De MR heeft
inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit
besluitvormend, voor andere zaken adviserend. De locatieleider
maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende taak.
MR-leden worden gekozen voor de periode van twee jaar. Mocht
u belangstelling hebben om in de MR te zitten kunt u dit kenbaar
maken.

Sociale media
De school heeft een eigen website (www.eca.
openbaaronderwijsemmen.nl).Op de website staat algemene
informatie over onze school. Ook hebben we een Facebookpagina
en een Twitteraccount. Via deze media houden we u op de hoogte
van actuele zaken. Er worden regelmatig foto’s van activiteiten geplaatst op de website.

Oudergesprekken
Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw
kind. Daarom organiseert het ECA drie maal per schooljaar een
oudergesprek. Vier tot zes weken nadat het kind op school is
worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Daarna worden de ouders nog twee keer uitgenodigd (na twintig
weken en na dertig weken). Bij eventuele bijzonderheden nemen
we tussentijds contact met u op.

Stichting Leergeld voor gezinnen met lage
inkomens
Niet iedere ouder is in staat om de kosten voor school, sport of
culturele activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil
de kinderen van deze ouders in de gelegenheid stellen om wel
mee te mogen doen aan bijvoorbeeld een schoolreisje of bij een
sportvereniging. Of voor aanschaf van een fiets of computer. U kunt
contact opnemen met de stichting via de coördinator (tel. 06 – 272
899 80)

Participatiefonds gemeente Emmen
Met de ‘participatieregeling schoolgaande kinderen’ kunnen
ouders met een minimuminkomen een budget krijgen voor allerlei
activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen 4 tot 18 jaar. Dit
budget moet wor-den besteed in de webshop.

Gesprek met de leerkracht

Klachtenprocedure

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na
schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Om ervoor te zorgen dat klachten op een zorgvuldige manier
worden behandeld hebben we een klachtenprocedure. Daarmee
wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het
belang van de school.
Als u klachten heeft over onze school of onze medewerkers, dan
kunt u die klacht bij ons indienen. Klachten kunnen gaan over
bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of
discriminatie. Een klacht kan alleen worden ingediend als u met
uw klacht niet ergens anders terecht kan. Met andere woor-den:
de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Op school ligt de brochure “Klachtenregeling primair
en (voortge-zet) speciaal onderwijs” ter inzage. De contactpersoon
van onze school is mevrouw A. Bosma. De contactpersoon heeft
uitsluitend de bevoegdheid om mensen met een klacht te verwijzen
naar de vertrou-wenspersoon. Als u klachten heeft, dan vragen
we u om dat zo spoedig mogelijk te melden. Het liefst zien wij
u voordat er een grote klacht is voor een gesprek over zorgen of
problemen

Huisbezoek
Als er aanleiding voor is kan er een afspraak gemaakt worden om
bij u thuis te komen praten over uw kind. Dit kan gebeuren op
verzoek van school of ouders. Het voordeel is dat u dan in uw eigen
omgeving bent. Dat praat soms wat gemakkelijker. Natuurlijk kunt
u ook op school met de leerkracht, de intern begeleider of met de
locatieleider over uw kind komen praten. Wij stellen het op prijs als
u hiervoor een afspraak maakt.

Hoek Ouder Informatie (HOI)
Bij de hoofdingang van de school vindt u de zogenaamde Hoek
Ouder Informatie of korter HOI. In de HOI kunt u allerlei informatie
vinden over de school. Soms gaat het om beleidsmatige zaken
zoals verlofrege-lingen, schoolplannen, etc. Daarnaast proberen we
ouders zo goed mogelijk te informeren over allerlei organisaties en
activiteiten door het verstrekken van folders, posters, e.d.
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8. De ontwikkeling van het
onderwijs in de school
Verbetering van het onderwijs
Om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en de streefrichting
voor de gewenste kwaliteit vast te leggen wordt gebruik gemaakt
van diverse instrumenten, zoals bijvoorbeeld: leerlingvolgsysteem,
inspectie-rapporten, collegiale consultatie, Cito en andere toetsen
voor het basisonderwijs, enz. De beleidsvoornemens voor een
periode voor vier jaar worden vastgesteld op basis van een analyse.
Voorbeelden van beleidsvoornemens voor de komende periode zijn:
• Verbeteren van het aanbod ten aanzien van woordenschat en
begrijpend lezen
• Aanpassen van het onderwijsprogramma met behulp van
kerndoelen om te komen tot curriculum gericht werken (werkt
ondersteunend voor het versnellen in het onderwijsprogramma)

Passend onderwijs
We bieden ieder kind een onderwijsprogramma dat zoveel mogelijk
aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Voor sommige kinderen
is daarvoor een speciale aanpak nodig. In het kader van passend
onderwijs moet elke school een onderwijs¬zorgprofiel opstellen.
Dat profiel geeft aan welke zorg en ondersteuning de school
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kan bieden eventueel met hulp van derden. Op het ECA zijn we
gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die de Nederlandse
taal nog moeten leren en het versnellen van het aanbod van de
leerstof zodat leerlingen op hun eigen hoogste niveau kunnen
komen en op het voor hen hoogst mogelijke niveau kunnen
instromen in het Nederlandse onderwijs.

Relatie school en omgeving
We vinden het belangrijk om contacten te onderhouden met andere
instellingen. Eén van die instellingen is het COA. Eigenlijk is het
een klein dorp, de gezinslocatie. Wij zorgen voor goed onderwijs.
Andere partijen kunnen helpen om ervoor te zorgen dat uw kind
goed opgroeit. Dit zijn een aantal partijen waar we mee samen
werken:
• De jeugdarts en het GCA (gezondheid en welzijn van uw kind)
• Obs de Brink (de moederschool) en het obs Hesselanden
(activiteiten)
• Opleidingsscholen waaronder de Pabo en het SPW (studenten en
onderwijsexperimenten)
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9. De resultaten van het onderwijs
We willen dat kinderen zelf inzicht krijgen in waar ze goed in
zijn, wat ze moeilijk vinden en waar ze hulp bij nodig hebben. Ze
kunnen zelfstandig werken, maar ook samenwerken met anderen
om de mogelijkheden tot ontwikkeling maximaal te benutten.
Om deze doelstellingen te bereiken werken we met:
• een goed uitgewerkt zorgsysteem met behulp van een intern
begeleider die daar speciaal voor is aangesteld
• een takensysteem dat zo goed mogelijk op de capaciteiten van de
leerlingen is toegesneden
• een doeltreffende begeleiding in de klas en zo nodig daarbuiten

Beoordeling inspectie
Voor richtlijnen waar we ons aan moeten houden richten we
ons op het inspectiekader zoals dit wordt gehandhaafd voor
anderstaligen- en nieuwkomersonderwijs. Ook proberen we te
denken vanuit resultaten die kinderen zouden moeten halen
als ze gedurende langere tijd in Nederland zijn. Zo volgen we
de kin-deren vanuit hun eigen achtergrond en beoordelen naar
het IOP. De groeps- en schoolresultaten zijn hier een afgeleide
van. Er is in juni in 2014 een inspectiebezoek geweest. We zijn
voldoende beoordeeld.

Ouderenquête over de kwaliteiten van de
school
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich uitlaten over de sterke en
minder sterke kanten van onze school. Om daar een goed beeld
van te krijgen vragen we ouders naar hun ervaringen met de school
tijdens de contactmomenten die er zijn. Bij de rapportagesprekken
wordt er altijd expliciet naar gevraagd. We werken niet met een
enquête op papier omdat we teveel ouders hebben voor wie
dit te lastig is omdat ze het Nederlands qua lezen en schrijven
onvoldoende beheersen.

Uitstroom
Voor een goede uitstroom naar een vervolgschool (basisonderwijs,
sbo, so, vso en het voortgezet onderwijs) kijken we naar wat uw
kind presteert op school. We bekijken ook welk idee we hebben
van wat uw kind qua niveau zou moeten kunnen. Soms past dit
namelijk door taalachterstand nog niet bij het niveau van het
reguliere onderwijs. Wat we dan gaan doen is kijken hoeveel
ondersteuning er aan uw kind gegeven zou moeten worden. In de
laatste tien weken van uw kind op het ECA gaat uw kind iedere
woensdag wennen op de vervolgschool en kan de vervolgschool
wennen aan uw kind. De intern begeleider en de consultatiegroep
bezoeken de vervolgschool voor de overdracht van uw kind
gedurende deze periode een maal. Op het moment dat uw kind
naar het vervolgonderwijs bezoekt de leerkracht de nieuwe
leerkracht van uw kind ook voor een overdracht van uw kind.
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10. Overig
Leerplicht
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar
school als het vier jaar is, maar dat is dan nog niet verplicht.
Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die
volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht
geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Als school
zijn we wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te
houden en schoolverzuim zonder toestemming te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Alleen onze locatieleider mag bij zeer dringende belangrijke
omstandigheden toestemming geven. In zulke gevallen vragen
we u vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij
de directeur. Belangrijk daarbij is dat u de reden van het verzoek
goed aangeeft. De locatieleider beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met
de leerplichtambtenaar.

Schorsing en verwijdering
Als het gaat om drastische zaken zoals schorsing of verwijdering van
leerlingen, maken we gebruik van de wettelijke regels. De inspectie
van het primair onderwijs wordt bij een schorsing of verwijdering
in ken-nis gesteld. Een kind kan niet verwijderd worden voordat er
een nieuwe school voor hem of haar gevonden is. De procedures
omtrent verwijdering, toelating en schorsing liggen ter inzage op
school. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur en
bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Emmen. U vindt de
adresgegevens achterin deze gids.

Sponsoring
De school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan
de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle
landelijke organisatie van besturen, personeel, ouders en leerlingen.
Deze uitgangspunten zijn:
• de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school
• de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar
brengen
• de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen
blijven geven

Mobiele telefoons
Steeds meer kinderen hebben een eigen mobiele telefoon. Indien
noodzakelijk mogen kinderen een telefoon meenemen naar school
(soms is dit handig voor de ouders in verband met bereikbaarheid
na schooltijd). Tijdens schooltijd mag de telefoon niet gebruikt
worden. Indien dit toch gebeurt, wordt de telefoon door de
leerkracht in beslag genomen voor de duur van de dag.
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Plattegrond school
Expertisecentrum

groep 2

Onderwijs assistent

groep 5 - 6

groep 1
Expertisecentrum

5

groep
6-7-8

groep 7
groep 4

Expertisecentrum

groep 3
ib-er

groep
3-4-5

hal
Ingang
o.b.s. De Brink

speellokaal

leeg

directie

conc. / ict

pers.

groep 8
Leeg

Leeg

patio

Leeg

Ingang Expertisecentrum
Anderstaligen

toneel

Leeg
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Vakantieregeling, vrije dagen/uren
Herfstvakantie

maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober

Dag voor kerstvakantie – ’s middags vrijdag

vrijdag 23 december

Kerstvakantie

maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari

Evaluatiedag

woensdag 11 januari

Voorjaarsvakantie

maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari

Goede Vrijdag

vrijdag 14 april

Paasmaandag

maandag 17 april

koningsdag

woensdag 27 april

Meivakantie

maandag 24 april t/m maandag 28 april

Bevrijdingsdag

vrijdag 5 mei

Hemelvaart

donderdag 25 en vrijdag 26 mei

Pinksteren

maandag 5 juni

Teamdag

dinsdag 6 juni

Laatste schooldag – ’s middags vrij

vrijdag 21 juli

Zomervakantie

maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september
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Team
Schoolleiding
Han
Brummel

Arthur
Hof

Judith van
de Vooren

Cluster-directeur

Locatieleider

Intern begeleider

(hele week)

(ma, t/m vr)

(ma t/m do)

Marlien de
Koning

Carla Brill

Bianca
Asunis

Groepsleerkracht

Groepsleerkracht

onderbouw 3/4/5 (ma,

bovenbouw 6/7/8

Groepsleerkracht

wo) bovenbouw 6/7/8

(ma, di, wo)

onderbouw 3/4/5 (di,

Team

(do, vr) Taalspecialist/

wo,do, vr-mo)

dyslexie (di)

Raymond
Hof

Jannie
Jansen

Onderwijs-assistent

Vakleerkracht muziek

(ma, t/m vr)

(do)

Wim
Wetenschap & Techniek
(ma t/m vr)

19

47237

