Schoolgids

2021-2022

Voorwoord

Dit is de schoolgids van Openbare Basisschool De
Kubus, gehuisvest in het Kindcentrum Emmerhout
voor het schooljaar 2021-2022.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu
kinderen op onze school hebben en voor ouders van
toekomstige leerlingen.
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de
kinderen en voor u.
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n
8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de
basisschool. Dat is een belangrijk deel van een
kinderleven.
Een basisschool kies je dan ook met zorg.

U leest o.a. over het onderwijs, de organisatie, de
(extra) zorg voor kinderen, de
medezeggenschapsraad, de ouderraad, wat er van
ouders wordt verwacht en wat ouders van school
kunnen verwachten.

Verder hopen wij ook dit jaar weer op een goede
samenwerking tussen team en ouders en wensen we
iedereen een uitstekend schooljaar 2021-2022.

Namens het team,
Wij verzoeken u vriendelijk deze gids goed te lezen.
Blijven er na het lezen nog vragen over, bel gerust,
maak een afspraak of kom eens op school kijken.
Wilt u reageren op de inhoud, laat het dan horen.
Uw eventuele verbeterpunten en suggesties zijn
altijd welkom.

In deze gids vindt u veel informatie over onze school.

Lydia Jeuring
(locatiedirecteur)
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1 De scholen

Een openbare school

Algemeen

Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt
kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun
talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor
een volwaardige basis kunnen leggen voor hun
latere leven. De gemeente Emmen zorgt, in de rol
van schoolbestuur, voor een uitdagende en kansrijke
leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de
nieuwste leermethoden aangeboden worden voor
leerlingen en medewerkers.
Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het
uitgangspunt van Openbaar Onderwijs Emmen.
Zo houden we onze dorpen en wijken leefbaar.
Dit vraagt om creatieve oplossingen, zeker nu op
sommige scholen het aantal leerlingen daalt.

De Kubus is een basisschool met oog voor de wereld
en de toekomst. Wij vinden het aanleren van
basisvaardigheden en kennis belangrijk maar
besteden ook veel aandacht aan ontdekkend en
talentontwikkelend leren. Een prachtig, modern en
duurzaam schoolgebouw ondersteunt ons in het
uitvoeren van ons onderwijsconcept in de wijk
Emmerhout.

Situatie van de school
Het kindcentrum is gevestigd in de wijk Emmerhout.
Een ruim opgezette wijk gelegen in een groene,
bosrijke omgeving. Rondom de school is een
winkelcentrum, medisch-centrum,
multifunctioneelplein en een sportveld gelegen.
Daarnaast is het op fietsafstand van Emmen
centrum, Aquarena zwembad, voetbalvelden,
Wildlands Adventurepark en het Atlas theater.

Schoolgrootte en locaties
Op de Kubus zitten circa 390 leerlingen. Deze
leerlingen zijn over 16 groepen verdeeld.
Er zijn ruim 30 medewerkers werkzaam.

O.b.s. de Kubus
Houtweg 403
7823 PS Emmen
Directie:
Dennie Lambers
Lydia Jeuring

- bovenschools directeur
- locatiedirecteur

T: 0591 – 622100
E: administratie-kubus@oo-emmen.nl
W: www.obs-kubus.nl

In het kindcentrum zit naast onze basisschool een
voorschool, bibliotheek, kinderopvang en een
interconfessionele basisschool.
Kinderopvang Meerdijk is in het kindcentrum
gevestigd voor de naschoolse opvang van onze
kinderen.

Bestuur
De openbare scholen in de Gemeente
Emmen worden bestuurd door het College
van B & W van de Gemeente Emmen met
ondersteuning vanuit de afdeling
Openbaar basisonderwijs (OBO).
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Het schoolbestuur van Openbaar Onderwijs Emmen
telt 28 openbare basisscholen, een speciale
basisschool en een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs.
In een slagvaardige en toekomstbestendige
onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces
centraal. We streven naar een zo hoog mogelijke
onderwijsopbrengst voor iedere leerling.
Om dit te kunnen bereiken is in 2021 een
verandering in de organisatiestructuur doorgevoerd.
De scholen zijn geclusterd in scholengroepen, per
scholengroep is er een bovenschools directeur en op
elke school een locatiedirecteur. De bovenschools
directeurr geeft integraal leiding aan de
scholengroep en de locatiedirecteuren m.b.t. de
bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel.
De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de
dagelijkse organisatie op de school en is het
aanspreekpunt voor ouders.
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Voorschool OBS de Kubus
De voorschool is onderdeel van de basisschool. De
locatiedirecteur van De Kubus voert de regie over de
voorschool en werkt nauw samen met Stichting
Peuterwerk. De peuters (2,5 - tot 4 jarigen) zijn 10
uur per week op de voorschool waar ze zich met
leeftijdsgenootjes spelerderwijs ontwikkelen. De
voorschool is gehuisvest in de basisschool waardoor
pedagogisch medewekers en leerkrachten van de
onderbouw goed met elkaar samenwerken. De
Voorschool werkt met het programma Uk en Puk.
Met deze methode worden de peuters op een leuke,
speelse en leerzame manier voorbereid op de
basisschool. U kunt uw kind inschrijven vanaf 1,5
jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.stichtingpeuterwerk.nl

levensovertuiging, ras, cultuur of sociale
achtergrond.
4.

Het onderwijs aan onze school wordt zodanig
ingericht, dat zowel leerlingen met
achterstanden (welke door allerlei
verschillende factoren veroorzaakt kunnen
zijn), als ook meer begaafde leerlingen, voor
hen passend onderwijs ontvangen.

Naast deze meer algemene doelen kunt u in de
hierna volgende, meer concrete uitgangspunten nog
duidelijker het “gezicht” van onze scholen
herkennen.

2 Waar de school voor staat
Uitgangspunten en werkwijzen
De algemene doelstelling voor het Openbare
Onderwijs staan aangegeven in de “wet
Basisonderwijs” en de ‘kerndoelen’ zoals door het
ministerie van O. C & W geformuleerd.
Met inachtneming van deze uitgangspunten streven
wij de volgende doelen na:
1.

Een zo harmonisch mogelijke ontplooiing van
de verstandelijke, creatieve, sociale en
motorische vaardigheid van onze leerlingen.

2.

De leerlingen moeten zich houdingen,
vaardigheden, kennis en inzicht eigen maken,
die hen in staat stellen tot zelfontplooiing en
functioneren in de samenleving.

3.

De leerlingen kunnen en willen zichzelf en
anderen waarderen, ongeacht leeftijd, sekse,

Opbrengstgericht werken
Het opbrengstgericht werken is onze werkwijze,
waarbij wij van groep 1 t/m 8 het beste uit de
leerlingen willen halen. We hebben hoge
verwachtingen, stellen hoge doelen, analyseren de
leerresultaten en streven naar constante verbetering
van de leerprestaties van leerlingen en de kwaliteit
van ons onderwijs.Dat betekent dat wij de leerlingen
volgen in hun ontwikkeling en de aandacht geven die
ze nodig hebben. We stemmen het onderwijs af op
verschillen in onderwijsbehoeften en kunnen zo
doelgericht groepsplannen opstellen, uitvoeren en
evalueren.
Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit tot de
beste resultaten te komen en zichzelf te leren
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ontdekken. We houden rekening met verschillende
leerstijlen en niveaus van leerlingen en maken
daarbij gebruik van traditioneel leren waarbij de
leerkracht als kennisoverdrager fungeert maar ook
van Deep Learning op basis van de theorie van
Micheal Fullan waar intrinsieke motivatie een
belangrijke rol inneemt. Daarbij zoeken we naar een
balans tussen digitale en papieren verwerking. Onze
leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat
elk kind zich veilig voelt en komt tot leren.
1. Regels, normen en waarden
Op De Kubus hanteren we heldere regels en passen
ze consequent en fair toe. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn.
Kinderen leren om normen en waarden te
ontwikkelen en er mee om te gaan.
2. Sociale veiligheid
Veiligheid vinden we belangrijk op De Kubus. Niet in
de zin van een hek om de school, maar we bieden
kinderen sociale veiligheid. Onze leerkrachten
kennen de kinderen en bieden structuur, veiligheid
en vertrouwen. Een leerling voelt zich op zijn of haar
plek op De Kubus.
3. Respect
Leerlingen, ouders en leerkrachten gaan op De
Kubus samen en onderling op respectvolle wijze met
elkaar om. We werken aan kennis, begrip en respect
voor verschillende culturen en religies.
4. Zelfstandigheid
Kinderen leren zelfstandig werken binnen de kaders
die De Kubus ze biedt. Een van onze
uitgangspunten is zelfontdekkend leren met de
leraar als coach. We leren van en met elkaar.
Autonomie, competentie en relatie zijn
basisbehoeften. Kinderen leren keuzes maken en we
leren ze medeverantwoordelijk te zijn voor hun leren.
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5. Communicatie
Duidelijkheid komt ook tot uitdrukking in open,
heldere communicatie. De Kubus hecht waarde aan
regelmatig persoonlijk contact tussen ouder en
leerkracht. Onze leerkrachten staan graag voor
kinderen en ouders klaar.
Onze uitgangspunten:
a) Autonomie, competentie en relatie als
basisbehoeften
b) Leren van en met elkaar
c) Structuur en voorspelbaarheid
d) Zelfontdekkend leren met de leraar als
coach
e) Vertrouwen in jezelf en de ander
Sub a) Autonomie, competentie en relatie
als basisbehoeften
Het onderwijs aan onze school moet de kinderen zo
goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij.
Het aanleren van basisvaardigheden als leren lezen,
schrijven, rekenen, spellen en het gebruiken van
naslagwerken zijn een eerste vereiste.
Wereldverkenning, kritisch leren denken, leren
organiseren, leren samenwerken en creatief
problemen leren oplossen zijn hierbij belangrijk.
De leeftijd van de kinderen is medebepalend voor het
onderwijs dat aangeboden wordt. Bij de oudere
kinderen neemt de leerstof een steeds belangrijkere
plaats in. Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op
spelenderwijs leren.
Centraal staan hierbij steeds, de door Amerikaanse
motivatiepsychologen geformuleerde levensbehoeften van de mens:
1. onafhankelijkheid (autonomie)
2. competentiegevoel
3. relaties

De eerste behoefte is de behoefte naar autonomie,
naar zelfstandigheid. Kinderen moeten zich niet
volledig afhankelijk voelen van de leerkracht.
De tweede behoefte is de behoefte aan competentie,
aan succeservaring. De leerkracht biedt leerstof aan
op het niveau van het kind, laat het kind meedenken
zodat het betrokken is bij het werk en laat het de
verantwoordelijkheid dragen voor de taakuitvoering.
Het kind heeft dan plezier in de taak, waardoor het
gedurende langere tijd kan werken.
De derde behoefte betreft relaties. Kinderen moeten
zich geaccepteerd voelen door hun omgeving. Ook
hier staat het leerkrachtgedrag centraal.
Sub b) Leren van en met elkaar
Samenwerken is een van de accenten die wij hoog
waarderen. De leerlingen vullen elkaar aan en helpen
elkaar op basis van sterke en zwakke punten. De
onderlinge samenhang van een groep kinderen is
daarbij primair. Samenwerking schept een band
tussen de leerlingen onderling en tussen leerkracht
en leerling. De sfeer binnen een groep is daarom erg
belangrijk.
Bij een groot aantal leeractiviteiten (groepswerk,
elkaar helpen bij een opdracht van de taak,
keuzeklassen, expressievakken, wereldtijd) is er
daarom sprake van samenwerking. Wij leren
kinderen hulp bieden en hulp te vragen. Als er
problemen zijn tussen leerlingen onderling, proberen
de leerlingen zelf een oplossing te vinden, al dan niet
met behulp van de leerkracht.
Verder vinden we het belangrijk dat leerlingen t.o.v.
elkaar meelevend, belangstellend en verdraagzaam
zijn.

kwaliteitsdocumenten hebben we duidelijke
afspraken vastgelegd over o.a. de volgende
onderwerpen;
Gevisualiseerde regels, afspraken over inrichting van
klas, school en plein, voorspelbaarheid over
leerkrachtgedrag, gestructureerde
instructiemomenten, omgaan met uitgestelde
aandacht, verschil tussen hulp en
instructiemomenten.
Sub d) Zelfontdekkend leren met de leraar
als coach
Door middel van keuzeklassen en wereldtijd richten
we ons meer op vormen van zelfontdekkend en
talentontwikkelend leren. Uiteraard met als doel de
kinderen zoveel mogelijk te leren. We willen hier
structureel aandacht aan besteden.
Sub e) Vertrouwen in jezelf en de ander
We streven naar een basis van wederzijds respect
en vertrouwen.

Ons motto is:

“Samen actief; leren met plezier.”

Sub c) Structuur en voorspelbaarheid
We hechten zeer veel waarde aan duidelijkheid,
voorspelbaarheid en structuur. We vinden dat dit ten
goede komt aan een veilig en rustig klimaat waarin
kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. In
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Het onderwijs
De inhoud van ons onderwijs
Als basis voor de inhoud van ons onderwijs gelden
de vakken die hieronder worden genoemd en de
kerndoelen. Daarnaast komen vanuit de
maatschappij invloeden die de inhoud van ons
onderwijs kunnen bepalen, zoals aandacht voor
racisme. Wij zullen daarbij keuzes moeten maken.
Bij die keuzes is onder meer onze visie van belang.
Kerndoelen geven aan wat we willen bereiken met
het onderwijs. De mate waarin ieder kind deze
kerndoelen bereikt, verschilt. Ieder kind heeft zijn
eigen mogelijkheden. De totale ontwikkeling van het
kind komt aan bod in ons onderwijs: sociaal,
emotioneel, muzisch, verstandelijk en creatief.
Dat is terug te vinden in het lesrooster.
Het rooster laat zien hoeveel tijd we besteden aan elk
onderdeel. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen over 8
achtereenvolgende leerjaren in totaal 7520 uur
onderwijs krijgen.
De groepen 5 t/m 8 krijgen minimaal 3760 uur les.
De groepen 1 t/m 4 krijgen minimaal 3520 uur les.
Vakken bij ons op school
De wet geeft aan welke vakken op school gegeven
moeten worden:
 Nederlandse taal
- mondeling onderwijs
- schriftelijk onderwijs
- taalbeschouwing waaronder strategieën
(taal, lezen schrijven)
 Engelse taal
 Rekenen / wiskunde
- wiskundig inzicht en handelen
- getallen en bewerkingen
- meten en meetkunde
 Wereldtijd; Oriëntatie op jezelf en de wereld
- mens en samenleving, natuur en techniek,
ruimte en tijd.

(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek,
verkeer, geestelijke stromingen, maatschappelijke
verhoudingen, burgerschapsvorming en sociale
vaardigheden)
 Kunstzinnige oriëntatie
(tekenen, handvaardigheid, muziek, spel en
bewegen, drama)
 Bewegingsonderwijs

Wereldtijd

0.45

2.30

4.00

Kunstzinnige
oriëntatie

1.10

In
keuzeklas

In de
Wereldtijd

3 De organisatie van de school
Schoolorganisatie

Globale verdeling van tijd over leer- en
vormingsgebieden (per week)
Groepen

1-2

3-4

5 t/m 8

Bewegingsonderwijs

5.30

1.30

1.30

Werken met
ontwikkelings
materiaal

7.00

Nederlands

5.30

11.00

11.00

Hoe onze school is georganiseerd, hangt samen met
de uitgangspunten van het onderwijs. Bij het
aanbieden van de leerstof zijn we er voorstander van
een basisprogramma aan de leerlingen aan te
bieden. We zijn van mening dat dit de kwaliteit van
het onderwijs ten goede komt.
Het systeem waarbij kinderen van dezelfde
leeftijdsgroep, met uiteenlopende capaciteiten, in
één groep zitten, biedt als basis goede
mogelijkheden.
Natuurlijk kan de moeilijkheidsgraad van de leerstof
en/of het tempo waarin deze leerstof wordt verwerkt,
niet voor iedereen gelijk zijn. Door er voor te zorgen
dat ten aanzien van deze twee aspecten variaties
mogelijk zijn (interne differentiatie), is de jaargroepen
indeling een goed acceptabele groeperingvorm.
We kiezen bij het differentiëren binnen de jaargroep
voor het model:
Verdiepingsstof

Rekenen/wiskunde

Engels
1 t/m 8

2.30

6.00

6.00
Basis
stof

0.30

0.30
In de
keuzeklas

en

Nieuwe basis
leerstof
Stof

0.30

en in
de Wereldtijd
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Dit houdt in dat alle leerlingen dezelfde basisleerstof
krijgen aangeboden. Afhankelijk van het leerresultaat
is er daarna verrijkings- of verdiepingsstof voor de
leerlingen die dat aan kunnen of de basisstof wordt
nog een keer herhaald en geoefend met de
leerlingen die dat nodig hebben.
Daarna beginnen alle leerlingen tegelijk aan een
nieuw onderdeel met de basisleerstof.
Onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van
de leerlingen bij deze aanpak het best gebaat is.

We doorbreken de jaargroepen indeling indien de
vormingsgebieden daartoe aanleiding geven.
Daarnaast streven we er naar ook opvallende
leerlingen (zowel meer- als minder begaafde
leerlingen), indien maar enigszins mogelijk, een
plaats te geven in onze school. Het kan noodzakelijk
zijn dat deze kinderen voor één of meer
leerstofgebieden een individueel lesprogramma
wordt aangeboden.
Meerbegaafde kinderen werken met de methode:
Levelwerk.

Binnen onze school onderscheiden we drie bouwen:
- Onderbouw
- Middenbouw
- Bovenbouw
In de onderbouwgroepen en in de
middenbouwgroepen wordt bekeken of de leerlingen
een voldoende ontwikkelingsniveau hebben bereikt
en dus voldoende zijn toegerust om met een goede
kans van slagen aan de nieuwe jaargroep te
beginnen. Ruim voor het eind van het schooljaar zal
de leerkracht de ouders/verzorgers op de hoogte
stellen, indien er besloten wordt om het kind een
verlengde periode in de betreffende groep te
houden. Aan de hand van observaties en
toetsgegevens kan de leerkracht aantonen waarom
het noodzakelijk geacht wordt om het kind langer in
dezelfde groep te houden. Meestal lukt het de
leerkracht, de interne begeleider en ouders /
verzorgers om in goed overleg tot deze beslissing te
komen. Uiteindelijk willen beiden het beste voor het
kind. Indien de leerkracht en de ouders/verzorgers
het niet eens kunnen worden, is het advies van de
locatiedirecteur bindend.

Schoolregels
Algemene regels hangen duidelijk zichtbaar voor
iedereen:
 We behandelen een ander zoals we zelf ook graag
behandeld willen worden
 Problemen lossen we samen op
 We zijn zuinig op eigen spullen, die van een ander
en die van de school
 Rennen, schreeuwen en fluiten bewaren we voor
buiten

Meer specifieke regels zijn vastgelegd in onze
kwaliteitsdocumenten. Het betreft o.a. de volgende
regels;
 De leerlingen van groep 1 en 2 worden door de
ouders/verzorgers naar het lokaal gebracht. Dit
kan vanaf 8.15 uur.
 De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf
8.15 uur binnenlopen. (inloop van 8.15-8.30 u.)
 De leerkrachten zijn minimaal een kwartier voor
schooltijd aanwezig en blijven tenminste tot een
kwartier na schooltijd.
 Tassen en jassen worden aan de kapstokken
gehangen.
 Fietssleutels e.d. worden bij de leerkracht
opgeborgen.

Mobiele telefoons
Het komt steeds vaker voor dat kinderen een
mobiele telefoon mee naar school nemen.
Meestal wordt de telefoon voor de ‘lol’ meegenomen.
Er worden o.a. foto’s en filmpjes gemaakt van
kinderen en/of ouders. Dit kan vervelende gevolgen
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hebben. Het is daarom niet toegestaan mobiele
telefoons mee naar school te nemen wanneer dit niet
op verzoek van de leerkracht voor onderwijskundig
doel is. Gebeurt dit toch, dan wordt de telefoon in
beslag genomen en kan deze door de ouders weer
bij de directie worden opgehaald. We maken alleen
een uitzondering als kinderen echt bereikbaar
moeten zijn. Dit kan pas nadat ouders hierover
contact met school hebben gehad.

Veiligheidsplan
Veiligheid op school staat volop in de belangstelling.
En dat moet, want een veilige leeromgeving is
noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van
leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor
leerkrachten en overig personeel van de school.
Zij moeten naar behoren en met plezier hun werk
kunnen doen. Een school is veilig als de sociale,
psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en
personeel niet door handelen van anderen wordt
aangetast.
Een veilige school is:
 een plek waar rust heerst;
 waar leerlingen, personeel en
ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich
veilig voelen;
 waar alle betrokkenen respectvol, prettig en
vriendelijk met elkaar omgaan.
Het veiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor
sociale, psychische en fysieke veiligheid. De sociale
en psychische veiligheid richt zich op alle vormen
van agressie, geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten, die binnen of in de directe
omgeving van de school kunnen voorkomen.
De fysieke veiligheid heeft te maken met de
inrichting van het gebouw. We streven naar een leefen leerklimaat waarin ons personeel en onze

leerlingen zich veilig voelen en zich positief
verbonden voelen met de school. Een positieve
sociale binding met onze school vormt een
belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal
mogelijk werkklimaat voor ons personeel en
leerklimaat voor onze leerlingen.
Ons sociaal veiligheidsbesef heeft als doel alle
vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten te voorkomen en daar waar
zich incidenten voordoen adequate maatregelen te
treffen om verdere escalatie te voorkomen. Ons
fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en
ongevallen in en om de school te voorkomen en
voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk
schoolgebouw en omgeving. Tevens dient hierbij
gestimuleerd te worden dat leerkrachten en
leerlingen zich daarbinnen veilig gedragen.
Op De Kubus zijn een preventiemedewerker en een
aantal BHV-ers aangesteld die een aantal taken
uitvoeren op het gebied van veiligheid. Zo zijn er
jaarlijks brand- en ontruimingsoefeningen en is er
een veiligheidsschouw in en om het schoolgebouw.
In elk lokaal hangt een waaier met een oranje hesje,
een vluchtroute en een leerlingenlijst. Het
ontruimingsplan ligt ter inzage op school.
De groepsleerkrachten zorgen voor de veiligheid van
de kinderen. In de ochtendpauze wordt er door
leerkrachten toezicht gehouden op het plein en
tussen de middag door t.s.o.-medewerkers.
Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige
en prettige plaats is voor iedereen. We gaan uit van
respect en zorg voor elkaar. Zie ook elders in deze
schoolgids bij schoolregels, anti-pestcontract en
klachtenregeling.
In lessen zal er verder aandacht besteed worden aan
thema’s op het gebied van veiligheid. Zo is er
voorlichting van bureau Halt op het gebied van
vandalisme, gedrag en (digi)pesten.
Beleidsplannen liggen op school ter inzage.
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Gouden weken
‘Een goed begin is het halve werk!’
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat
je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te
smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je
groep heerst. Een heel schooljaar lang. Onder een
positieve groepssfeer verstaan wij het volgende:
Ieder kind voelt zich veilig en welkom in de groep,
waardoor hij/zij zich met zelfvertrouwen optimaal kan
ontwikkelen.
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het
schooljaar. Ze zijn zeer geschikt om een fundament
te leggen voor een goede groepsvorming. Na een
half jaar (na de Kerst) zijn er de Zilveren Weken,
waarbij de groepsvormende activiteiten opnieuw
centraal staan.
Bij de Gouden Weken ligt het accent op
groepsvormende activiteiten en oudercontact. We
doen de eerste weken veel activiteiten en energizers
in de klas voor de groepsvorming. Naast deze
groepsvormende activiteiten voeren we in de eerste
vier schoolweken gesprekken met de ouders.
Gesprekken waarin de ouders mogen vertellen over
hun kind. Daarin komen wij als leerkracht belangrijke
informatie te weten. Waar moeten wij het komende
schooljaar aandacht voor hebben, wat zijn de
hobby’s, vriendjes, sterke kanten en zo meer. Dit
contact met ouders is voor ons als leerkrachten
belangrijk. De gouden driehoek staat centraal, de
driehoek van kind, ouder(s) en leerkracht.
Samen moeten we het doen, samen staan we sterk!

De activiteiten voor de kinderen
Jonge kinderen
Jonge kinderen (4, 5 en 6 jaar) nemen een speciale
plaats in binnen ons basisonderwijs.
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De leeractiviteiten van jonge kinderen bestaan
grotendeels uit “leren door eigen ervaringen”.
Hiernaast spelen ook het leren door kijken en
luisteren een belangrijke rol. Om jonge kinderen de
kans te geven zich in hun spel te ontwikkelen moet
de school aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo
moet een plezierig en veilig schoolklimaat ervoor
zorgen dat een kind zich prettig voelt in de klas en
op school. Verder is het belangrijk dat een school
recht kan doen aan de individuele verschillen tussen
kinderen zonder daarbij het belang van de sociale
ontwikkeling uit het oog te verliezen. Een grote
diversiteit aan leer- en spelmaterialen is hiervoor
noodzakelijk.
Onze school beschikt daar dan ook over.
Kinderen leren zo niet alleen keuzes te maken,
maar ook initiatief te ontplooien. Daarnaast willen wij
kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen,
zodat langzaam maar zeker wordt gewerkt aan de
zelfstandigheid van uw kind. Hierbij heeft de
leerkracht een sturende en begeleidende rol.
Kenmerkend in het spel van kinderen is, dat
wanneer zij zich erg betrokken voelen, ze zich
optimaal zullen ontwikkelen.
Het onderwijsaanbod in groep 1 en 2 is zodanig
opgebouwd dat uw kind via spel tot leren komt.
In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed
aan ontwikkelingsaspecten die van groot belang zijn
voor het jonge kind. Zo besteden wij aandacht aan
de zintuiglijke ontwikkeling, de taalontwikkeling, het
ruimtelijk inzicht, voorbereidend rekenen en lezen,
de motorische ontwikkeling en de muzikale creatieve ontwikkeling van ieder kind.
De lokaalindeling van groep 1 en 2 kenmerkt zich
door een aantal vaste hoeken (de poppenhoek,
bouw- en constructiehoek, een taal-leeshoek).
Naast deze vaste hoeken worden ook wisselende
hoeken gecreëerd. Bijvoorbeeld een winkeltje, een
timmerhoek, een techniekhoek of een themahoek.

Ontwikkelingsmaterialen hebben eveneens een
belangrijke vaste plaats in de klas. Deze materialen
zijn veelal een voorbereiding op het leren lezen,
schrijven en rekenen. In de groepen 1 en 2 wordt
veel met thema’s gewerkt die aansluiten bij de
belevingswereld van de kinderen en de tijd van het
jaar. Er wordt daarbij ook gebruik gemaakt van een
interactief touchscreen.

er een nauwe samenwerking en kunnen wij
gebruikmaken van de expertise van de bibliotheek
medewerkster. Kinderen lenen onder schooltijd boeken,
met hulp van de leerkracht en bibliotheekouders. De
leerlingen krijgen ruimschoots de gelegenheid om een
boek te kiezen. Tutorlezen is ook een activiteit waar alle
kinderen veel leesplezier aan beleven. Hierbij lezen
kinderen van verschillende jaargroepen met elkaar.
In het kader van de leesbevordering wordt er jaarlijks een
Kinderboekenweekproject gedaan, gevolgd door een
afsluitende activiteit.

Nederlands

Lezen
Na het voorbereidend lezen in de kleutergroepen,
waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van de nieuwste
methode “Schatkist”, beginnen de kinderen in groep
3 met de nieuwe aanvankelijk leesmethode “Veilig
leren lezen” (Kim versie). Hierbij worden vele
materialen gebruikt, waaronder een speciaal bij de
methode ontwikkeld computerprogramma. Voor het
voortgezet technisch lezen maken we gebruik van
de methode: “Estafette”. Voor kinderen die “extra”
leerstof nodig hebben, gebruiken we de methodes
Ralfi en Connect.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook te maken met het
onderdeel begrijpend lezen. Wij hechten er veel waarde
aan dat de kinderen goed technisch kunnen lezen. Maar
goed technisch kunnen lezen, betekent niet automatisch
dat de kinderen ook direct begrijpen wat ze lezen. Om
het begrip tijdens het lezen te ontwikkelen, gebruiken we
Nieuwsbegrip en Blits.

Ook neemt onze school elk jaar deel aan de
landelijke voorleeswedstrijd, nemen we deel aan de
Nationale Voorleesdagen (groep 1 en 2) en aan de
Drentse Kinderjury (groep 7, 8), wordt er aandacht
besteed aan poëzie en wordt er in alle groepen elke
dag voorgelezen.
Schrijven
Al in de kleutergroepen wordt een begin gemaakt
met het schrijfonderwijs. Activiteiten met een
expressief karakter dragen bij tot de ontwikkeling van
een soepele fijne motoriek. Met andere woorden, het
bewegen wordt ermee bevorderd. Zo krijgt de voor
later zo vereiste soepele schrijfbeweging speciale
aandacht door middel van verven, scheuren, knippen
en plakken en boetseren.

Lezen doe je ook voor je plezier. De bibliotheek bevindt
zich net als onze school in het Kindcentrum. Hierdoor is
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Onze school hanteert de nieuwe methode “Taal
actief” in de groepen 4 t/m 8. In de kleutergroepen
wordt gewerkt met de nieuwste versie van “Schatkist”
en vinden er de hele dag taalactiviteiten plaats.
Er is ook een taalhoek met o.a. een
lettermuur en specifieke taalspelletjes.
Daarnaast werken de kinderen met potloden,
viltstiften, verf, wasco en krijt. Ieder kind wordt een
juiste schrijfhouding aangeleerd en de manier
waarop ze een potlood moeten vasthouden. Een
verzorgd handschrift en netjes werken vinden wij
belangrijk.
De kinderen schrijven in groep 4 t/m 6 met een
vulpen de groepen 7 en 8 met balpen. De vulpen is
in onze ogen het schrijfinstrument, waarmee
krampachtig schrijven wordt voorkomen. Een goede,
maar dure (€ 9,50), Lamy vulpen wordt eenmalig
beschikbaar gesteld. Bij verlies of beschadiging dient
u zelf voor € 7,00 een nieuwe Lamy-pen aan te
schaffen via school.
Voor het schrijfonderwijs hanteren wij in de groep 4
t/m 6 de methode “Pennenstreken”. Deze methode
sluit aan bij de aanvankelijk leesmethode en is
geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.
Tevens biedt de methode veel extra motorische
oefeningen voor kinderen die moeite hebben met
schrijven. Bij kinderen met een handelingsplan voor
schrijven gebeurt het incidenteel dat geadviseerd
wordt met een Stabilo-pen te schrijven.
Taal
Bij het taalonderwijs gaat het om meer dan het leren
foutloos schrijven. Ook de uitbreiding van de
woordenschat neemt een vooraanstaande plaats in.
Naast het schriftelijk taalgebruik wordt ruimschoots
aandacht besteed aan informatie- verwerking,
spreken, luisteren, vlot en duidelijk schrijven, kortom
aan communicatieve aspecten. We leren kinderen
ook hun eigen mening onder woorden te brengen.

wordt er veel gebruik gemaakt van concrete
materialen om rekenbewerkingen voor kinderen te
visualiseren.
Naast alle gangbare rekenkundige bewerkingen
biedt deze methode ook ruimte voor het werken met
tabellen en grafieken en het bedenken van
verschillende oplossingsstrategieën voor
rekenkundige vraagstukken.
Onze school neemt elk jaar deel aan de Nationale
Rekendag en besteedt aandacht aan de week van
het geld.

Nederlands als tweede taal
Kleuters die thuis geen Nederlands spreken, leren
op school het Nederlands als tweede taal. Vanaf
groep 3 gaan kinderen die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen eerst naar het
Expertisecentrum in Bargeres. (zie ook blz. 16
Expertisecentrum).
Engels

Engels wordt aangeboden vanaf groep 1. Elke week
besteden we een halfuur aan Engels vanuit de methode
GrooveMe. Daarnaast wordt Engels ook aangeboden in
de keuzeklas en komt het naar voren in de Wereldtijd.
Rekenen / wiskunde

Aan de ontwikkeling van de rekenvoorwaarden wordt
in de groepen 1 en 2 uitgebreid aandacht besteed.
Dit gebeurt o.a. door het doen van telspelletjes, het
aanleren van begrippen als: meer, minder, evenveel,
de eerste, de laatste, de derde, enz. We maken
hiervoor gebruik van de methoden “Schatkist” , “De
wereld in getallen” en “Met sprongen vooruit”.
Onze school werkt in de hogere groepen ook met de
nieuwe digitale methode “De Wereld in getallen” en
eveneens met de methode “Met sprongen vooruit”.
Vanaf groep 6 zetten we de Chromebooks in en
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Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de groepen worden interessante onderwerpen
besproken in de zogeheten ‘Wereldtijd’.

Wereldtijd
De vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuniek worden
aangeboden in de ‘Wereldtijd’.
De verwerking kan bestaan o.a. uit
het maken van een powerpoint,
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prezi, sway, muurkrant, verslag, quiz of iets creatiefs.
Dit kan individueel gedaan worden of samen. Door
deze manier van werken stimuleren wij een meer
lerende, onderzoekende en uitdagende
leeromgeving voor de kinderen.
Aardrijkskunde
We zorgen er voor dat de kinderen Nederland,
Europa en de Wereld leren kennen; hoe de mensen
er leven en werken. De topografie wordt in
samenhang met de leerstof aangeboden.

Geestelijke stromingen
Groep 7 werkt met de methode “Wat geloof jij“.
In groep 8 wordt gewerkt met de methode
“Wereldwijd geloven”. De zes grote wereldreligies,
boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam,
Jodendom en sikh-religie worden letterlijk naast
elkaar gezet.

Geschiedenis
De kinderen leren over de geschiedenis van ons
land. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich
kunnen inleven in situaties van het verleden en het
heden. Er wordt ook aandacht besteed aan Cultureel
erfgoed o.a. door excursies.
Burgerschap en sociale integratie

Natuur/techniek
We streven ernaar dat kinderen belangstelling
krijgen in de verhouding mens en natuur.
Kinderen leren natuurlijke verschijnselen
onderzoeken, techniekwerkstukken maken en
presenteren.

Verkeer
Vanaf het moment dat kinderen de deur uitgaan,
krijgen ze te maken met verkeer. Op school wordt
hierop ingespeeld. Naast het leren van
verkeersregels wordt vooral de nadruk gelegd op het
toepassen van de regels en het gedrag in het
verkeer. Het verkeersonderwijs bij ons op school
wordt gegeven aan de hand van de methode
“Klaar…over”. In groep 7 doen de leerlingen een
praktische verkeersproef die in de bekende
schoolomgeving wordt afgelegd. Ook wordt in groep
7 het landelijke theoretische verkeersexamen
gemaakt. Een herkansing van dit theoretische
verkeersexamen is mogelijk in groep 8.

Als school investeren we in sociale competentie. Dit
doen we enerzijds vanuit de gedachte dat sociale en
cognitieve competenties elkaar positief beïnvloeden
en anderzijds vanuit beleid op het gebied van
burgerschap, waarden en normen, sociale integratie
en veiligheid.
Sociale competentie dient ter bevordering van
democratisch burgerschap en sociale integratie.
Een leerling die sociaal competent functioneert, zal
des te beter functioneren op school, in clubverband
of in teamverband.
Binnen school is de ontwikkeling van sociaal
competent gedrag er op gericht, dat kinderen op een
goede manier leren omgaan met elkaar en met het
onderwijzend personeel en in bredere zin dat ze zich
op een sociaal aanvaardbare en voor hun prettige
manier kunnen handhaven in de maatschappij.
Aspecten van ontwikkeling van sociaal competent
gedrag zijn:
 het samenwerken, het samen spelen, het samen
kunnen delen, hulpvaardig zijn;
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respect hebben voor elkaars mening en inbreng;
elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig
te zijn;
het kunnen oplossen van conflictsituaties;
het kunnen inleven in gevoelssituaties;
anderen accepteren en respecteren in hun
anders zijn;
het creëren van een gevoel van saamhorigheid.

Deze aspecten komen dagelijks aan de orde en er
wordt specifiek aandacht aan besteed d.m.v. de
methode “Kinderen en hun sociale talenten”.
Sociale vaardigheden is een vast onderdeel op het
lesrooster.
Een aantal voorbeelden van activiteiten die specifiek
gericht zijn op bovenstaande gedragsaspecten:
 Jaarlijks wordt aandacht besteed aan de 4 mei
herdenking.
 In de bovenbouw werken we met het lespakket
van het Ministerie van Financiën. Het
lesmateriaal informeert leerlingen over de
tradities van Prinsjesdag, de Miljoenennota en
de rijksbegroting, over belastingen en over de
samenhang tussen inkomsten en uitgaven.
 We kijken regelmatig naar het tv-weekjournaal.
 De kinderen in de bovenbouw lezen de
Samsam.
 In kringgesprekken komen thema’s als
communie, Suikerfeest, vasten etc. aan de orde.
 Excursies naar b.v. Kamp Westerbork, diverse
bedrijven en instellingen.
 Er wordt aandacht besteed aan actualiteit m.b.t
het koningshuis en kinderen leren in de
bovenbouw het eerste couplet van het
Wilhelmus.
 Er is een anti-pestcontract dat door alle kinderen
wordt ondertekend.
 Omgangs- en gedragsregels hangen duidelijk
zichtbaar in de school.
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Kleding
In het kader van sociale veiligheid gelden op school
ook nog veel ongeschreven regels. Die betreffen
bijvoorbeeld taalgebruik en kleding. We proberen
consequent te reageren op ongewenst taalgebruik.
Wat betreft kleding hebben we de volgende
afspraken gemaakt: Bij aanvang van de lessen
hangen jassen, petten, mutsen, hoedjes etc. aan de
kapstok in de gang (dus geen jassen,
handschoenen aan en geen hoofdbedekking in de
klas). Kleding die als aanstootgevend wordt ervaren
en kledingstukken met kwetsende of discriminerende
teksten en of symbolen zijn verboden.
Verder komt burgerschap en sociale integratie ook
nog in de volgende documenten voor;
 Het schoolplan 2019-2023
 Het beleidsplan Agressie, Geweld en Seksuele
Intimidatie.
 De verschillende methodes:
o
Nederlandse Taal, het goed
beheersen van je taal is een eerste
voorwaarde
o
SCOL, sociaal emotionele
ontwikkeling
o
Geestelijke stromingen
o
Bewegingsonderwijs, lichamelijke
gezondheid
o
Verkeer, omgaan met sociale
redzaamheid
o
Wereldtijd: geschiedenis,
aardrijskunde en natuur en techniek.


Kunstzinnige oriëntatie

Bewegingsonderwijs

Kinderen maken kennis met kunstzinnige en
culturele aspecten in hun leefwereld (cultureel
erfgoed), zowel op school, als via regelmatige
interactie met de (buiten)wereld. We werken samen
met: De Kunstbeweging, Bibliotheek, Atlas-theater,
CmK en K&C Drenthe. Jaarlijks hebben we een
cultuuraanbod met daarin alle disciplines (theater,
literatuur, muziek, dans, film, beeldende kunst en
erfgoed).
We bezoeken een aantal musea, waaronder: Kamp
Westerbork, het Veenpark en het Hunebedmuseum.
Kinderen leren ook beelden, taal, muziek, spel en
beweging te gebruiken, om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren.
Voor het muziekonderwijs “ Klassemuziek”, komt
wekelijks een vakdocent van de Kunstbeweging in
de groepen 4 en 5 om deze lessen te verzorgen.
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van
het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren we in
meer en beter muziekonderwijs bij ons op school.

Kinderen uit de onderbouw maken voor de
gymlessen gebruik van de speellokalen en van het
buitenspelmateriaal op het schoolplein.
In groep 1 en 2 wordt voor het bewegingsonderwijs
gebruik gemaakt van de lesmap ” Bewegingsonderwijs in het speellokaal”.
Aanvankelijk wordt er door de kinderen uit groep 3
ook nog wat vaker buiten gespeeld. Vanaf groep 3
gymmen de kinderen in de sporthal. Deze ligt op
loopafstand van school. Op maandag en op dinsdag
wordt les gegeven door een vakleerkracht.
De overige lessen worden gegeven door de eigen
leerkracht.
Voor de opbouw van de lessen lichamelijke
opvoeding wordt gebruik gemaakt van de methode
“Basislessen Bewegingsonderwijs”.
Er is een beleidsdocument bewegingsonderwijs.

Voor beeldende vorming werken we met de nieuwe
methode “Uit de kunst”. Een en ander is vastgelegd
in ons beleidsplan “Cultuureducatie”. Onze school
heeft twee gediplomeerde cultuurcoördinatoren.
We nemen deel aan het project “Cultuureducatie
met Kwaliteit Drenthe” om ons aanbod kunstzinnige
orientatie op een nog hoger peil te krijgen.

Afspraken hierover worden/zijn vastgelegd in
onze kwaliteitsdocumenten.
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Hieronder de afspraken over kleding, sieraden en
douchen nog even op een rijtje:
 De kinderen dragen geen sieraden tijdens de
les i.v.m. veiligheid.
 De kinderen dragen sportkleding tijdens de les.
Tweemaal vergeten kan, de derde keer mag de
leerling niet deelnemen aan de les. De kinderen
dragen een korte broek of een broek op knie- of
kuitlengte. Een trainings- of joggingbroek mag
niet. Daarnaast dragen de kinderen tijdens de
les een T-shirt. Geen trainingsjasjes of shirts
met lange mouwen.
 De kinderen dragen gymschoenen met een
stroeve zool. Daarnaast mogen de schoenen
geen zwarte zolen hebben.
 Wanneer een leerling niet mee kan doen met de
les dienen ouders dit aan te geven bij de
groepsleerkracht of een briefje mee te geven.
De kinderen hebben de mogelijkheid om te douchen
na de les bewegingsonderwijs. Het is verplicht dat de
kinderen zich opfrissen met een washandje.
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Buurtsportcoaches
In de gemeente Emmen zijn buurtsportcoaches
werkzaam. De buurtsportcoaches houden zich
voornamelijk bezig met het organiseren van
onderschoolse/naschoolse sportactiviteiten in
samenwerking met sportverenigingen in het kader
van de Brede School, het aanbieden van “extra
beweeguren”, het stimuleren van sportdeelname
door middel van het project “Sport jij ook?” en het
stimuleren van een gezonde- en actieve leefstijl. Elk
schooljaar wordt er op de scholen door studenten
van het Drenthe College een inventarisatie gemaakt
van het sporten en spelen. Dit wordt o.a.gebruikt om
activiteiten op af te stemmen.

“Sport jij ook?”
Het project “Sport jij ook?” is erop gericht
sportdeelname van basisschoolkinderen te
vergroten. Het project richt zich op het wegnemen
van drempels voor kinderen en hun ouders om lid te
worden van een sportvereniging en/of het volgen van
zwemles. Wilt u graag hulp bij het uitzoeken welke
sport goed bij uw kind past of bij een lidmaatschap
van een sport of bent u op zoek naar
zwemlesmogelijkheden voor uw kind, dan kunt u een
mail sturen naar het gezamenlijke mailadres:
bscemmenoost@emmen.nl
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Jeugdfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4
tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg
geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te
worden van een sportvereniging. Voor die kinderen
betaalt Jeugdfonds de contributie en in bepaalde
gevallen de sportattributen. Ouders kunnen niet zelf

een aanvraag indienen bij het jeugdfonds, maar de
buurtsportcoaches kunnen dit wel aanvragen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de
buurtsportcoaches door een mail te sturen naar het
gezamenlijke mailadres: bscemmenoost@emmen.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze
buurtsportcoach Emmen Oost: Monique Bruins 0652490047
Op WWW.ACTIEFINEMMEN.NL staan de
activiteiten die in de wijk worden aangeboden
De Keuzeklas

In onze visie/missie staat dat wij de kinderen
zelfontdekkend willen laten leren met de leerkracht
als coach. Dit doen wij o.a. in de keuzeklassen.
De kinderen kunnen dan kiezen uit o.a. wetenschap
en techniek, Engels, atelier, creatief
schrijven/drama,natuur en restaurant.Dit schooljaar
hebben we ook de beschiking over robots en VRbrillen.
In de talenklas wordt bijvoorbeeld de hele middag
Engels aangeboden. In allerlei vormen, spreken,
lezen, film kijken, zingen, toneelspelen…. zijn de
kinderen zelf actief bezig. In het restaurant staat
gezonde voeding, zelfontdekkend bezig zijn en
kennis voorop. Er wordt met veel plezier geleerd.
De keuzeklas is volop in beweging en er wordt
steeds gezocht naar nieuwe uitdagingen voor de
kinderen. Een werkgroep bewaakt de voortgang,
zodat het een dynamisch gebeuren blijft.
Chromebooks en I-pads
In de groepen 1 t/m 4 worden I-Pads ingezet. In de
groepen 5 t/m 8 werken we met chromebooks.
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De leerlingenraad op “De Kubus”

Centraal staat de vraag: Hoe ervaren de kinderen de
activiteiten en alles wat daaruit voortvloeit op De
Kubus en hoe kunnen we de kinderen een grotere
betrokkenheid geven bij allerlei activiteiten in onze
school. De leerlingenraad biedt een mooie kans voor
onze school om de leerling meer invloed te geven. In
het begin van elk schooljaar kiezen de kinderen van
de groepen 5 t/m 8 een vertegenwoordiger van hun
klas. De vertegenwoordigers
nemen de aandachtspunten van
hun klas mee voor de
vergadering. De vergadering is
ongeveer 6 keer per jaar met de
locatiedirecteur.
De locatiedirecteur
communiceert de belangrijkste
aandachtspunten met het team.

4 De zorg voor kinderen
De opvang van nieuwe leerlingen in
de school
Wanneer ouders contact opnemen met de school
omdat zij overwegen hun kind(eren) op De Kubus in
te laten schrijven, wordt allereerst een afspraak
gemaakt voor een gesprek met de locatiedirecteur.
In dit gesprek geeft de locatiedirecteur informatie
over de school en hebben de ouders de gelegenheid
om vragen te stellen. Het eerste bezoek aan de
school wordt afgesloten met een rondleiding door de
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school en zo mogelijk een kennismaking met de
toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en).
Het ingevulde inschrijfformulier wordt door de
ouder(s) ondertekend.
Protocol gescheiden ouders

Dit protocol beschrijft de afspraken die De Kubus
hanteert in de situatie van gescheiden ouders.
De verantwoordelijkheden van de school en die van
de ouders worden beschreven.
Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet
meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat
beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen
blijven van de ontwikkeling van hun kind.
Vierjarigen

Zodra een kind vier jaar is, mag het officieel naar de
basisschool.
Voor die tijd mag uw kind 5 dagdelen meedraaien.
Van een andere basisschool

Van leerlingen die al op een andere basisschool
hebben gezeten ontvangen wij van de "oude" school
een uitschrijfformulier en een onderwijskundig
rapport. Meestal wordt met de toeleverende school
nog contact opgenomen voor meer informatie. Zo
mogelijk komt de nieuwe leerling al een dag(deel)
kennismaken. Een klasgenoot zorgt de eerste
schooldag voor een rondleiding en maakt het nieuwe
kind wegwijs in de school.
Toelatingsbeleid

De wet Passend Onderwijs is in werking getreden.
Deze wet maakt het mogelijk, dat ouders van
leerlingen met extra onderwijsbehoefte hun kind
kunnen aanmelden bij iedere basisschool. De school
heeft in dat geval gedurende een periode van zes
weken de tijd om na te gaan of het kind kan worden
toegelaten op de school. Zo nodig kan deze periode
eenmalig met vier weken verlengd worden.

Tijdens het kennismakings-/intakegesprek is het
belangrijk dat de ouders, wanneer ze denken dat
hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dit
duidelijk aangeven. De school kan dan in kaart
brengen of zij in staat is deze ondersteuning te
bieden. Het Openbaar Onderwijs Emmen werkt met
het stroommodel dat u kunt vinden in het
ondersteuningsplan van de school. Daarnaast
kunnen er nog school specifieke randvoorwaarden
zijn waardoor plaatsing van de leerling wel/niet
mogelijk is.
Tussentijdse instroom beleid

Tussentijdse instroom is natuurlijk ook mogelijk,
bijvoorbeeld in geval van verhuizing.
Wanneer dit aan de orde is geldt de volgende
procedure voor onze scholen:
De locatiedirecteur voert een gesprek met de
ouders/verzorgers en stelt zich op de hoogte van de
reden van aanmelding. Vervolgens wordt er
informatie opgevraagd bij de school van herkomst.
Als de directie inschat dat de leerling extra
onderwijsondersteuning nodig heeft, wordt ook de
contactpersoon van de Consultatiegroep Passend
Onderwijs geraadpleegd. Men kan tot de conclusie
komen dat het hier reeds boven genoemde
stroommodel en procedure gevolgd moeten worden,
voor definitief tot plaatsing wordt overgegaan.

basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke
extra ondersteuning er is. De basis- en
schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen
beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel.
U kunt dit profiel opvragen bij de school.
Is de school handelingsverlegen, met andere
woorden kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er
allereerst binnen de school samen met de
Consultatiegroep Passend Onderwijs andere
mogelijkheden voor ondersteuning in kaart gebracht.
Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn.
In dit traject wordt altijd nauw samengewerkt met de
ouders. Een arrangement in school kan ingezet
worden. Mochten extra interventies zoals het
arrangement, onvoldoende resultaat opleveren
waardoor de leerling op die school niet langer
begeleid kan worden, dan dient de school een
andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook
het speciaal (basis) onderwijs zijn.
Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal
(basis)onderwijs

Voor toelating tot het SBO/ moet de school, samen
met u als ouders/verzorgers, een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij de
Commissie van Advies (CvA) van het
Samenwerkingsverband 22.02. Meer informatie vindt
u op de website: http://www.swv2202.nl

Samenwerkingsverband 22.02

De school van uw kind maakt deel uit van het
schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen. Alle
schoolbesturen in de gemeente Emmen en de
gemeente Borger-Odoorn zijn verenigd in het
Samenwerkingsverband 22.02.
Passend Onderwijs

Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met
elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste
op alle scholen geleverd wordt, de zogenaamde
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Meer informatie

Voor u als ouder geldt dat de school de belangrijkste
informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs
en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft
dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee
in de ogen van het Samenwerkingsverband een
belangrijke rol in adequate informatievoorziening aan
ouders.
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Aanmelding bij Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor zorgen rondom opvoeding kan contact worden
opgenomen met professionals van het CJG
jeugdteam. Zo nodig verwijst de CJG beroepskracht
door naar specialistische jeugdhulp. Het jeugdteam
neemt daarover gezamenlijk een besluit en
verwijzing gebeurt altijd in overleg met het kind en de
ouders/verzorgers. Het CJG kunt u bereiken via het
gratis telefoonnummer: 0800-1525
Tot slot zijn er op onze school twee intern
begeleiders (ib-ers). Deze onderwijsmedewerkers
zijn in staat verdere vragen van u te beantwoorden
over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.
U kunt altijd contact met de ib-er opnemen.

schoolniveau (de leerprestaties op onze school blijven
structureel achter bij die van andere scholen).
In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem drie stappen:
 Signaleren
 Analyseren
 Handelen
De activiteiten met betrekking tot signalering voeren
de leraren zelf in hun klas uit. In de analysefase
kunnen leerkrachten voor advies een beroep doen
op collega’s (bouwoverleg) en op de interne
begeleider. In principe wordt deze hulp steeds zo
veel mogelijk in de eigen groep door de eigen
leerkracht gegeven (handelen).
Een aantal keren per jaar is er een leerlingbespreking (van alle leerlingen) tussen de individuele
groepsleerkracht en interne begeleider.
Er is twee keer per jaar een teamoverleg over de
opbrengsten.
Het signaleren en toetsen

Het volgen van de ontwikkeling van
de kinderen in de school
Leerlingvolgsysteem

In het kader van ons zorgverbredingbeleid hanteren we
op school het Citoleerlingvolgsysteem als een concreet
hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem
bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen en
een registratiesysteem. Het stelt de leraren in staat om
systematisch en van alle leerlingen in de school de
leervorderingen over langere periodes en over meerdere
leerjaren te peilen en daar consequenties aan te
verbinden. Gaan leerlingen nog vooruit en zo ja in welke
mate, of is er misschien sprake van stilstand of zelfs van
achteruitgang en wat kan daar aan gedaan worden?
We maken daarbij onderscheid tussen problemen op
individueel niveau (enkele leerlingen blijven achter), op
groepsniveau (de groep ontwikkelt zich ongunstig) en op

Ten behoeve van de signalering van leer- en
ontwikkelingsachterstanden hanteren wij de
volgende instrumenten:
 methodegerelateerde registratie
 methode afhankelijke toetsen
 SCOL , voor het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling in alle groepen.
 De Cito-toetsen;
o Taal en Rekenen voor kleuters groep 2
o LOVS spelling
groep 3 t/m 8
o Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8
o LOVS begrijpend lezen groep 3 t/m 8
o AVI/DMT
groep 3 t/m 8
o Eindtoets basisonderwijs
groep 8
Alle leerkrachten stellen voor de leerlingen van hun
groep een didactisch groepsplan op. Het plan bevat
concrete en praktische aanwijzingen voor het aanbod
en inrichting van het onderwijs. Voor het schrijven
van het plan wordt gebruik gemaakt van de
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tussendoelen uit de methode die voor dat specifieke
vakgebied worden gebruikt. Op deze wijze komen we
tegemoet aan de onderwijsbehoefte van onze
leerlingen. Als het echt niet anders kan, wordt er een
individueel plan opgesteld. Aan de hand van toetsen observatiegegevens bepaalt de leerkracht dus
welke leerlingen gerichte hulp nodig hebben.
Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet naar
wens verloopt, worden aanvullende gegevens
verzameld b.v. door diagnostisch gerichte toetsen.
De oorzaak van een stagnerende ontwikkeling hoeft
overigens niet altijd bij de leerling gezocht te worden,
daar kunnen ook aspecten van buiten het kind
verantwoordelijk voor zijn.
Als er sprake is van kortdurende hulp, meestal bij
uitval op een bepaald onderdeel,
wordt dit in het groepsplan
opgenomen. Indien kortdurende hulp
niet toereikend is, bekijken we of de
leerling een individuele leerlijn moet
volgen.

De speciale zorg voor kinderen met
specifieke behoeften
Inhoudelijke taken van de interne begeleider
zijn o.a.

 begeleiden van de groepsleraren in het afnemen
en aansluitend het analyseren van toets- en
observatiegegevens;
 adviseren bij opstellen van groepsplannen, eigen
leerlijnen en/of ontwikkelingsperspectieven;
 verrichten van individueel pedagogisch-didactisch
onderzoek bij probleem leerlingen;
 zorg dragen voor eventuele externe remedial
teaching;
 het zo nodig aandragen van materialen voor de
groepsleerkracht, zodat deze
handelingsplannen/groepsplannen binnen de
groep kan uitvoeren;
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 consultering door collega's bij problemen met
leerlingen op didactisch- en pedagogisch terrein;
 mede afstemmen van onderwijsontwikkeling en
organisatie binnen de school.
De interne begeleider richt zich op groeps- en
schoolniveau.
Remedial teaching

Remedial teaching richt zich op het behandelen van
individuele leerlingen met problemen. De activiteiten
zijn vooral gericht op individueel- en gedeeltelijk ook
op groepsniveau. Deze taken worden bij ons op
school zo veel mogelijk door de groepsleerkracht in
de eigen groep gerealiseerd of eventueel door de
onderwijsassistent.
 diagnostische taken
 het signaleren om leerachterstanden op te sporen
 het doen van nader diagnostisch onderzoek naar
achterblijvende resultaten op de verschillende
vakgebieden
 het opstellen van groepsplannen en
handelingsplannen voor leerlingen die specifieke
hulp nodig hebben
 het uitvoeren van de plannen
 de plannen op groeps- en
individueel niveau evalueren en
bijstellen.

Remediëren en evalueren

Remediëren
Alleen door gericht handelen kan de kwaliteit en de
effectiviteit van het onderwijs verbeteren. Nadat
aanvullende gegevens zijn verzameld en problemen
goed in kaart zijn gebracht, moet er dus gehandeld

worden. Het leerlingvolgsysteem van Cito biedt
hiervoor geschikte didactische aanwijzingen en
oefenvormen aan.
Evalueren
Iedere leerkracht houdt tussentijds, door middel van
groepsplannen/eigen leerlijnen/
ontwikkelingsperspectieven, de vorderingen van
leerlingen met problemen goed in de gaten. Tijdens
het evaluatiemoment krijgen we inzicht in het effect
van de hulp. Heeft het geen effect gehad, dan zal de
hulp worden bijgesteld. Heeft het wel effect gehad,
dan is de kwaliteit van het onderwijs
vergroot.
Het (digitale)leerling-dossier

In een afsluitbare ruimte en/of digitaal
worden bij ons op school gegevens
over iedere leerling afzonderlijk in mappen verzameld
om zo een betrouwbaar beeld te krijgen van de
continue ontwikkeling van elk kind. Naast het
inschrijvingsformulier worden de volgende gegevens
per leerling verzameld.
 gemaakte toetsen
 aantekeningen van de leerlingenbespreking
 gegevens van de vorige school (indien van
toepassing)
 correspondentie met externe instanties en
speciale basisschool
 eventueel verslagen van gesprekken met ouders
 een verslag van een pedagogisch, didactisch,
psychologisch, medisch, logopedisch of
psychiatrisch onderzoek.
Het leerling-dossier heeft verschillende functies;
het kan de basis vormen van het onderwijskundig
rapport (voortgezet-, speciaal- en ander
basisonderwijs).
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externe rapportage naar ouders en
randinstanties om hen te informeren over de
ontwikkeling van de leerling.
 tevens speelt het een belangrijke rol bij de
leerling-bespreking.
Gegevens zijn op aanvraag door ouders in te zien
onder toezicht van de intern begeleider.
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij

Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met
uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar
we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft
advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding
van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind
bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen
of om grote zorgen.
Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ ,
jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist,
helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van
uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de
school op het moment dat er zorgen zijn. We werken
hierbij samen met de maatschappelijk werker en de
intern begeleider. De assistent voert het
gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep
2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat
uit:
 het invullen van een vragenlijst via Mijn
Kinddossier door ouders
 het meten van lengte, gewicht en controle
van de ogen en het gehoor van uw kind
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een
vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te
benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook
informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en
opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12
jaar.
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Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraaktaalontwikkeling. De logopedist voert de
logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep
1 en groep 2. De screening bestaat uit:
 het invullen van een vragenlijst via Mijn
Kinddossier door ouders
 opvragen van gegevens over de spraaktaalontwikkeling bij de leerkracht
 indien u of de leerkracht zorgen heeft over de
spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden
uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist
Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen
aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.
Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of
opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen.
Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken
graag met u mee. U kunt ons bellen voor een
telefonisch advies of voor een afspraak op het
spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.
Contact met de jgz
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de
ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam,
geboortedatum en de school van uw kind. U kunt
ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen
naar 088-2460246.
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Iedere woensdag van 8.00 – 9.00 uur is er een
inloopspreekuur voor ouders in de ruimte naast het IBkantoor. Ouders kunnen hier zonder afspraak terecht.
Onderwijs aan zieke leerlingen

Een kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is.
Wanneer een leerling langdurig ziek is, thuis of in het
ziekenhuis, dan zorgt de school ervoor dat de leerling
betrokken blijft bij het onderwijs.

Een aangepast leerprogramma kan het kind de nodige
afleiding geven en zal het contact tussen het kind en de
school waarborgen.
Ook wordt voorkomen dat de achterstand te groot wordt
om na de ziekteperiode de draad weer op te pakken. Om
de begeleiding van zieke leerlingen zo optimaal mogelijk
te realiseren kan de school een beroep doen op de
“Consulenten Onderwijs aan zieke leerlingen” die
werkzaam zijn bij een Schoolbegeleidingsdienst. Zij
kunnen de leerkrachten adviseren bij het aanpassen van
de leerstof aan de mogelijkheden van het zieke kind. In
overleg met de school en de ouders kan de consulent 1 à
2 keer in de week het kind bezoeken en samen met de
leerstof bezig zijn.
Verder hebben de consulenten zicht op de aard en de
consequenties van ziekten. Meer informatie over het
project Onderwijs aan zieke kinderen kunt u vinden op:
www.zoezon.nl
Tine Marcusschool

De Tine Marcusschool is een school voor kinderen
met een gehoor- en of spraakstoornis. Een afdeling
van deze school is in Emmerhout gevestigd.
In het kader van de sociale integratie bezoeken
sommige van deze kinderen een dagdeel per week
(meestal op woensdag) de reguliere basisschool in
hun woonomgeving waar soms ook hun broertje(s)/
zusje(s) op school zitten.
Onze school werkt ook mee aan deze sociale
integratie. (http://www.kentalis.nl/)
Het Expertisecentrum Anderstaligen

Het E.C.A. is een school voor kinderen van groep
3 t/m 8 die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
om het onderwijs te kunnen volgen op een basisschool.
Als een leerling, die het mondeling Nederlands
niet/onvoldoende beheerst, bij ons wordt aangemeld, dan
volgt eerst een verwijzing naar het E.C.A.
Na ongeveer één jaar kan deze leerling instromen op de
Kubus. Meer informatie over het E.C.A. op:
www.eca-emmen.nl

Schoolgids 2021-2022: o.b.s. De Kubus

De overgang van kinderen naar het
voortgezet onderwijs
De overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs is een hele stap. De school
probeert zowel ouders als kinderen te begeleiden bij
hun keuze. Met name de leerkrachten van groep 7
en 8 spelen hierbij een belangrijke rol.
Gedurende de tijd dat het kind op de basisschool
zat, is hij gevolgd in het leerlingvolgsysteem.
Regelmatig zijn er contacten geweest tussen ouders
en groepsleerkrachten: ouderavonden,
rapportbesprekingen en eventueel aanvullende
contacten als daar vanuit het leerlingvolgsysteem
aanleiding voor was. Kortom, de leerkracht van groep
8 en de ouders hebben een beeld van de leerling; zij
kennen het kind.
Bij de laatste rapportbespreking in groep 7 vertelt de
groepsleerkracht aan welk schooltype voor
voortgezet onderwijs de school denkt aan de hand
van een plaatsingswijzer.
Plaatsingswijzer
De plaatsingswijzer is een systematiek die door
scholen voor primair onderwijs wordt gebruikt voor
het opstellen van het schooladvies in groep 8. Hierbij
is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het
uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het
leerlingvolgsysteeem van de school. De basisschool
verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de
leerlingen, zoals de resultaten die de leerlingen
behalen. Deze gegevens legt de school vast in het
leerlingvolgsysteem.
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Omdat de meerjarige ontwikkeling van uw kind het
best laat zien welk onderwijsniveau in het
vervolgonderwijs het meest aansluit bij zijn of haar
mogelijkheden wordt het schooladvies hierop
gebaseerd. Hierbij worden de gegevens vanaf groep
6 gebruikt. Daarnaast wordt ook gekeken naar
werkhouding, motivatie, inzet e.d.

Voorbereiding op de Cito Eindtoets

Om vast te wennen aan de manier van vraagstellen .
maken de leerlingen in groep 8 twee keer een Cito
oefentoets, volgens de procedure zoals die door het
Cito is voorgeschreven. De leerlingen krijgen ook
informatie over de hele gang van zaken rond deze
toets.
‘Ik leer leren’

Van met name de leerlingen die uitstromen naar het
VWO wordt op het VO verwacht dat zij zelfstandig in
staat zijn leerstof eigen te maken, te kunnen plannen
en organiseren. Om ze hierop voor te bereiden
bieden we deze leerlingen in groep 8 de
mogelijkheid om de training ‘Ik leer leren’ te volgen.
Tijdens deze training krijgen de leerlingen inzicht in
hun eigen leerstijl- en leerstrategieën en het leert
hen omgaan met eventuele concentratieproblemen,
faalangst, leerproblemen, motivatie en organisatie.
Verrijkingsklas

De kinderen van groep 8 krijgen bij ons de
gelegenheid, mits er plek is, om deel te nemen aan
de verrijkingsklassen. Als school hebben we

gekozen om de leerlingen die de uitdaging nodig
hebben, hieraan deel te laten nemen. De
verrijkingsklassen worden georganiseerd door de
scholen voor voortgezet onderwijs.
Informatie aan de ouders

Voorlichtingsavond
De algemene voorlichtingsavonden van het Esdal
College en het AOC-Terra zijn ook dit schooljaar.
Er worden tevens verdiepingsavonden met
workshops georganiseerd.
Tenslotte is er op de locatie Oosterstraat nog een
extra voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders
die belangstelling hebben voor het gymnasium.
Voor de verschillende bijeenkomsten ontvangen de
betreffende ouders t.z.t. een uitnodiging.
De open dagen
Alle scholen voor het voortgezet onderwijs houden
open dagen. Ouders wordt aangeraden die te
bezoeken, samen met de kinderen.
Schooladvies
Elke leerling krijgt in groep 8 vóór 1 maart een
schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet
onderwijs het beste bij de leerling past. Om dit
advies op te stellen, hanteren we de eerder
genoemde plaatsingswijzer.
Individuele bezoeken
Als de schoolkeuze moeilijk is, wordt een afspraak
met de desbetreffende scholen gemaakt om die
school te bezoeken. Eventueel met de leerkracht van
groep 8.
Voorbereiding van de kinderen op de “andere
school”
Natuurlijk is deze overgang voor de kinderen een
grote stap. We proberen de kinderen op
verschillende manieren te laten ervaren hoe het
straks misschien is. De leerlingen werken in groep 7
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en 8 al met een agenda. Oud-leerlingen komen in de
klas om te vertellen hoe het is op de betreffende
school voor voortgezet onderwijs.
Contacten
Naast de gebruikelijke onderwijskundige rapporten die
naar de ontvangende school worden gestuurd,
informeren we de scholen ook mondeling over onze
leerlingen. Omgekeerd krijgen wij informatie hoe onze
oud-leerlingen het doen.
Dat geldt alleen gedurende het eerste jaar, van de
overige jaren ontvangen we wel de cijfers. We blijven
onze leerlingen dus nog even volgen.
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Sport

We nemen als school deel aan korfbal-, atletiek- , en
voetbalwedstrijden. Tijdens de gym-uren worden diverse
clinics verzorgd.
Er is een zeer ruim aanbod aan brede school sport en
cultuuractiviteiten.
Feesten

Aan Christelijke feestdagen als Kerst en Pasen wordt
aandacht besteed. Kerstfeest wordt gezamenlijk
gevierd. In de week voor de kerstvakantie vieren we
Kerst en hebben alle kinderen in hun eigen groep
een kerstmaaltijd. Ook typische Nederlandse
feestdagen als Sint Maarten, Sinterklaas, moederdag
en vaderdag gaan niet onopgemerkt voorbij op
school.
Schoolreizen

Tegen het eind van het schooljaar staan de
schoolreizen op het programma voor groep 1 t/m
groep 7. Zij gaan een dag op stap, meestal met de
bus.
De kinderen van groep 8 hebben een meerdaagse
schoolreis aan het begin van het schooljaar.
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Kinderen die net 4 jaar zijn geworden gaan in
overleg met de ouders wel of niet mee op schoolreis.
Brede school activiteiten

In het kader van de brede school ontwikkeling wordt voor
alle scholen in de wijk Emmerhout een aantal activiteiten
(na schooltijd) aangeboden.
Er worden sport en culturele
activiteiten op wijkniveau onder
leiding van de sport- of
cultuurcoaches georganiseerd.

5 De leraren
Samenstelling van het team
De bovenschools directeur

De bovenschools directeur heeft
vertegenwoordigende- en bestuurlijke taken. Hij
draagt de eindverantwoordelijkheid, heeft vooral
managementtaken en stuurt de locatiedireteuren
aan.
De bovenschools directeur geeft leiding aan de
scholengroep waar obs de Kubus onder valt. De
directietaken worden geëvalueerd in een voortgangsof beoordelingsgesprek met het bevoegd gezag (de
gemeente Emmen). De bovenschools directeur is
registerdirecteur (RDO), geregistreerd in het
schoolleidersregister P.O.
De locatiedirecteur

De locatiedirecteur is het eerste aanspreekpunt en
belast met de dagelijkse gang van zaken op school.
 interne schoolorganisatie
 contacten met leerkrachten, leerlingen,
ouders, externen
 personeelszaken, financiën, huisvesting en
ict.

 communicatie
Er is een nauwe samenwerking met de collegalocatiedirecteuren in de scholengroep.
Voor haar taken is de locatiedireteur vrijgesteld van
lesgevende taken en is dagelijks aanwezig.
De taken worden geëvalueerd in een voortgangs- of
beoordelingsgesprek met de bovenschools directeur.
De locatiedirecteur is geregistreerd in het
schoolleidersregister P.O.
De groepsleerkrachten

Per schooljaar wordt teamoverleg gepleegd over de
interne organisatie/taakverdeling. De taken worden
evenredig over de teamleden verdeeld, rekening
houdend met voorkeur en capaciteiten. De taken
worden vastgelegd in het werkverdelingsdocument.
Jaarlijks worden deze taken geëvalueerd in een
voortgangsgesprek met de locatiedirecteur.

deze werkgroep gecoördineerd met ondersteuning
van de directie. Het betreft dus zowel scholing van
leerkrachten als aanschaf en onderhoud van harden software. De voorzitter van de werkgroep is
aanspreekpunt.
Rekencoördinator

Een rekencoördinator zorgt voor de afstemming van
het rekenonderwijs en het volgen van de
rekenopbrengsten. Er wordt gewerkt met een
rekenbeleidsplan.Twee leerkrachten hebben de
opleiding voor rekencoördinator gevolgd.
Taal-, leescoördinator

De school heeft een taal- leescoördinator om de
veelheid aan taal-, leesactiviteiten te coördineren en
op elkaar af te stemmen. Er wordt gewerkt met een
taalleesbeleidsplan. De taal-leescoördinator heeft de
opleiding voor taalcoördinator gevolgd.

De interne begeleider

Preventiemedewerker

Er zijn twee interne begeleiders.
Zie verder hoofdstuk 4 voor de inhoudelijke taken
van de interne begeleider.

Om de veiligheid binnen de school te waarborgen is
de functie van preventiemedewerer gerealiseerd.

Onderwijsassistent

Er zijn meerdere onderwijsassistenten in dienst die
onze leraren ondersteunen bij inhoudelijke,
begeleidende, verzorgende en administratieve taken
in en rond de klas. Soms worden kinderen
individueel of in kleine groepjes begeleid op
specifieke vakgebieden of voor een algemene
groepsondersteuning. De onderwijsassistenten
functioneren in nauwe samenwerking met de
leraarkracht, die altijd verantwoordelijk blijft voor de
volledige leeromgeving.
I.C.T. werkgroep

Alle activiteiten die betrekking hebben op het
computergebruik binnen de school worden door
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Bedrijfshulpverlener (b.h.v.-ers)

Onze school heeft voldoende gediplomeerde
bedrijfshulpverleners. Zij kunnen geraadpleegd
worden voor advies en hulp op het gebied van
veiligheid en milieu.
Stagiaires

Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO
op onze scholen stage. Afhankelijk van hun
studiejaar zijn ze één dag, één week of enkele
weken achtereen op de stageschool.Taken en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een
stagemap.
Ook zijn er regelmatig studenten van het Esdal
College, Drenthe College, Open Leercentrum, HAVO
of de opleiding Sociaal Agogisch Werk (SAW).
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Onze school is een erkend leerbedrijf, erkend door
Calibris, landelijk orgaan beroepsonderwijs.

6 De ouders
Scholing van leraren
Onze school wil zich ontwikkelen als een basisschool
waar de leerlingenzorg in bredere zin, gedurende de
gehele basisschoolperiode, centraal staat. En als
een school waar steeds bewust gewerkt wordt aan
kwalitatief goed onderwijs.
Goed onderwijs vraagt om deskundig personeel, dat
goed (bij-) geschoold is. Jaarlijks wordt dan ook een
scholingsplan ingediend bij het bevoegd gezag. Het
beschikbare scholingsbudget wordt elk jaar volledig
benut voor scholing, zoals dit jaar op het gebied van:
didactiesch handelen, handelingsgericht werken,
rekenonderwijs, kwaliteitsbeleid, cultuureducatie,
bhv.

Ouders en school dragen samen de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het
onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten
tussen ouders en school en een actieve
betrokkenheid van ouders bij schoolse
aangelegenheden hebben een gunstige invloed op
het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook
onze bedoeling ouders op verschillende manieren te
betrekken bij het reilen en zeilen van de school.
De school wil structureel werken aan het vergroten

van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie met
als doel het verbeteren en optimaliseren van het
contact tussen ouders en school.

Inbreng van ouders in de school
Wijze van vervanging bij ziekte, verlof
of scholing
Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind
één of meerdere dagen afwezig is in verband met
ziekte, of in verband met het volgen van scholing.
Via de locatiedirecteur wordt in overleg met de
afdeling onderwijs van de gemeente Emmen
vervanging geregeld. Dit gebeurt met grote zorg,
zodat de continuïteit zo veel mogelijk gewaarborgd
is/wordt

Ouders hebben op verschillende manieren invloed
bij ons op school. De meeste invloed kunnen ze
uitoefenen via de medezeggenschapsraad (MR).
Iedere school heeft een m.r.
De m.r. bestaat bij ons uit vier ouders en vier
leerkrachten. De locatiedirecteur is adviserend lid.
De ouders en leerkrachten hebben via deze raad
invloed op het beleid dat door het bestuur wordt
bepaald. Namens de
m.r. wordt één lid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
waarin alle openbare scholen zijn vertegenwoordigd.
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Vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. De raad
heeft instemmings- en adviesrecht. (Zoals
vastgelegd in de wet medezeggenschap). Als er
vacatures zijn in de raad, kan iedere ouder zich
daarvoor kandidaat stellen. De verkiezing vindt plaats
volgens een vastgestelde procedure.
Sinds 2011 is er een oudervereniging opgericht.
Waar een MR zich voornamelijk bezighoudt met
beleidszaken, besteedt een oudervereniging haar tijd
en aandacht onder andere aan het beheren van het
geld dat u, als ouder, jaarlijks aan school betaalt voor
de georganiseerde activiteiten voor uw kinderen (de
zogenoemde ouderbijdrage). Het bestuur van de
oudervereniging is de ouderraad (OR). Hierin zit
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en enkele ‘gewone’ leden. Alle ouders van De Kubus
zijn automatisch lid van de oudervereniging. De
oudervereniging behartigt de belangen van de
kinderen en de ouders en stimuleert en coördineert
de activiteiten van de ouders op school. De
vereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage.
Eén keer per jaar is er een algemene
ledenvergadering waarin verantwoording wordt
afgelegd over het gevoerde beleid en waarin nieuwe
bestuursleden gekozen kunnen worden.
Ouders kunnen zonder procedure zitting nemen in
de activiteitencommissie (AC). Dit is een groep
ouders die regelmatig overleg met afgevaardigden
van het team heeft en op allerlei gebied behulpzaam
is, zoals bij feesten en sportevenementen.

Ouderbijdrage
Tijdens een zakelijke ouderavond is er een besluit
genomen over de hoogte van de ouderbijdrage. Er is
een bedrag vastgesteld van € 60,00 per kind per
jaar.
De kosten van het onderwijs worden door de
overheid betaald met belastinggeld. U bent dus niet
verplicht om voor het onderwijs van uw kind(eren) te
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betalen. Toch willen wij u voor de activiteiten die niet
door het ministerie van onderwijs worden vergoed,
een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Van deze
ouderbijdrage betaalt de school schoolactiviteiten
(Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten,
schoolreisjes, kamp, e.d.) De hoogte van de
ouderbijdrage verschilt per school. De school moet
altijd vertellen waarvoor het geld van de
ouderbijdrage wordt gebruikt. Dit gebeurt jaarlijks
tijdens de zakelijke ouderavond . Het
rekeningnummer voor de ouderbijdrage is:
NL36RABO 016.68.59.389 t.n.v. Oudervereniging
OBS De Kubus. Bij alle betalingen graag de naam
van het kind en de groep vermelden. Bij
betalingsproblemen kunt u natuurlijk altijd bij de
directie terecht, meestal kan voor de
schoolreisbijdrage of schoolfonds een beroep
gedaan worden op:
Stichting Leergeld Emmen e.o.
‘Alle kinderen mogen meedoen’
Niet iedere ouder/verzorger 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 schoolreisjes, of de
sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken
van de computer.




die in de gemeente Emmen wonen
die met de financiële bijdrage “kosten
schoolgaande kinderen” van de Gemeente
Emmen, tegemoetkoming studiekosten of
andere regelingen de kosten van onderwijs
en sport niet volledig kunnen betalen.

Hoe werkt Leergeld Emmen;
 De ouder/verzorger dient een aanvraag in.
 Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij
u thuis voor een gesprek.
 De vrijwilliger doet een inkomenstoets en
gaat na of aan alle criteria voldaan is
 Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of
de aanvraag goedgekeurd wordt.
 Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan
school/vereniging, e.d.

Participatiewebshop
www.participatiewebshop.emmen.nl
Op deze webshop kunnen ouders producten
bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de
4 en 18 jaar. Hierbij kunt u denken aan sport- of
muzieklessen, schoolkosten, een abonnement of
een bezoek aan het theater.
Om gebruik te kunnen maken van de webshop,
moet de participatieregeling schoolgaande kinderen
worden aangevraagd. De voorwaarden en het
aanvraagformulier staan op de website.

Hoofdluiscontrole

Meer informatie is te verkrijgen: via de website
www.leergeldemmen.nl of door contact op te nemen
met de coördinator, tel. 06-27289980 door het
sturen van: een e-mail (info@leergeldemmen.nl) of
brief/ antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen,
Postbus 97, 7800 AB Emmen).

Een groep ouders controleert drie keer per jaar alle
kinderen op hoofdluis.
Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan worden de
betreffende ouders geïnformeerd en verzocht hun kind te
behandelen. Zijn er meer kinderen in dezelfde groep
besmet, dan krijgen alle ouders een bericht met het
verzoek de kinderen regelmatig te controleren. Er vindt
ook na-controle plaats. Op deze manier proberen we de
hoofdluis buiten de school te houden. In bepaalde
gevallen kan de G.G.D. ingeschakeld worden.

Leergeld Emmen verzorgt ook alle aanvragen voor:

Tussenschoolse opvang (TSO)
Alle kinderen eten tussen de middag onder
begeleiding van een (geschoolde)TSO-medewerker
in hun eigen groep.Tijdens een half uur
middagpauze wordt er gegeten en gespeeld. Alle
TSO-medewerkers zijn in het bezit een V.O.G
verklaring (verklaring omtrent gedrag) en verzorgen
de TSO tegen betaling van een
vrijwilligersvergoeding. De coordinator van de TSO is
Tiny Klein (06-48 72 68 73)

Stichting Leergeld Emmen richt zich op
ouders/verzorgers;
 met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18
jaar
 met een inkomen van maximaal 120% van
de bijstandsnorm

Buitenschoolse opvang
KOV “Meerdijk” verzorgt voor onze leerlingen de
buitenschoolse opvang.
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Informatievoorziening aan ouders
over het onderwijs en de school
Dit gebeurt via de schoolapp “SchouderCom”.
Informatievoorziening voor gescheiden ouders:

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet
meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat
beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen
blijven van de ontwikkeling van hun kind. In eerste
instantie lichten de ouders de school in als ze gaan
scheiden. De verdere verantwoordelijkheden van de
school en van de ouders worden uitgebreid
beschreven in het het protocol gescheiden ouders.
Contactavond

Driemaal per jaar is er een contactmiddag of
contactavond. In september is er een
kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht. In
februari en in juni nodigen we alle ouders uit om over
de ontwikkelingen en de toetsuitslagen van de
kinderen te spreken. Mocht er tussentijds een
gesprek gewenst zijn, dan wordt er een aparte
afspraak gemaakt. Bij de oudercontacten van groep
8 kan er worden afgeweken van de norm i.v.m.
adviezen en verwijzingen naar het voortgezet
onderwijs.
Rapporten

De kinderen krijgen twee keer per jaar (in februari en
juni) een rapport mee naar huis.
Kubuzz nieuwsbrief
Een à twee keer per maand ontvangt u een nieuwsbrief
met allerlei wetenswaardigheden betreffende de school
via SchouderCom. De nieuwsbrief staat ook op onze
website.

Zakelijke ouderavond

Een keer per jaar organiseert de ouderraad een
zakelijke ouderavond. Op deze avond wordt verslag
gedaan over het gevoerde beleid van het afgelopen
schooljaar. Ook vindt er een verantwoording plaats
van de bestede gelden uit het ouderfonds.
Op deze avond is ook ruimte voor m.r. en directie om
mededelingen te doen.
Website en
ouderapp

Op onze website
www.obskubus.nl en de
ouderapp staat
alle belangrijke
informatie over school te lezen. Ook zal regelmatig
verslag worden gedaan van activiteiten.

Klachtenprocedure
Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u op
de allereerste plaats terecht bij de leerkracht van uw
kind. Wanneer er dan nog aanleiding toe bestaat,
kunt u bij de locatiedirecteur terecht. De volgende
stap kan zijn dat u met uw klachten of aanmerkingen
naar de medezeggenschapsraad gaat of naar het
bestuur van de school: de Gemeente Emmen,
afdeling openbaar onderwijs.
Voor alle ouders ligt een uitgewerkte klachtenprocedure ter inzage.
Deze verplichte klachtenregeling is onderdeel van de
Kwaliteitswet. Onder deze klachtenregeling vallen
klachten over seksuele intimidatie, discriminerend
gedrag, geweld, pesten, agressie en andere
schoolinhoudelijke zaken. De kern daarvan is dat
iedereen die deel uitmaakt van een
schoolgemeenschap klachten kan indienen. Die
klachten kunnen betrekking hebben op allen die deel
uitmaken van die schoolgemeenschap.
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Die regeling geldt voor iedereen die bij de school
betrokken is: leerlingen, leerkrachten en anderen.
De regeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Op elke school wordt een interne
vertrouwenspersoon benoemd. Dat is iemand die het
vertrouwen geniet van iedereen die bij de school
betrokken is en alleen maar verantwoording schuldig
is aan het bevoegd gezag. Op de Kubus zijn dit de
interne begeiders. Ook zijn zij aanspreekpunt als het
gaat om pesten en maken zij beleid tegen pesten.
Zij zorgen voor de verwijzing naar de externe
vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon is niet aan de school
verbonden en dus onafhankelijk. Deze functionaris
vervult een spilfunctie. Allereerst zal hij of zij
proberen om samen met de klager het probleem op
te lossen. De vertrouwenspersoon kan adviseren:
 geen klacht in te dienen
 de klacht in te dienen bij de
klachtencommissie
 de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag
 aangifte te doen bij politie of justitie
De klager bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen
hij/zij wil ondernemen. De externe
vertrouwenspersoon is Jennifer Bakker. Het
telefoonnummer van Jennifer is 06-51385094. Haar
mailadres is j.bakker@welzijngroepsedna.nl
Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
is ook een meldpunt vertrouwensinspecteurs.
Tel: 0900 - 1113111 (lokaal tarief).
De landelijke klachtencommissie:
Postbus 162, 3440 AD te Woerden.
Tel: 0348 405245
Leerplicht

U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind in
de leerplichtige leeftijd bij een school staat ingeschreven
en dat uw kind ook de school bezoekt. Uw kind moet
volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste schooldag
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in de maand na de vijfde verjaardag. Uw kind mag naar
de basisschool wanneer het vier jaar is. U hoeft het dan
niet opnieuw in te schrijven als het vijf jaar (en leerplichtig) wordt; dat regelen school en gemeente met
elkaar.
Verzuim

Uw kind moet elke dag naar school. Bij afwezigheid
van uw kind kan sprake zijn van geoorloofd of
ongeoorloofd verzuim:
Geoorloofd verzuim

 Ziekte: Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar
school. U moet dit wel zo snel mogelijk aan de school
melden. Bij ziekteverzuim geldt voor alle scholen één
protocol voor registratie en doorverwijzing.
 Godsdienst of levensovertuiging:
Als uw kind godsdienstplichten moet vervullen, hoeft
het niet naar school. U moet dit minstens twee dagen
van tevoren aan de school melden.
 Vijfjarigen: Er is nog een bijzondere regeling voor
kleuters: als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek
nog niet aankan, mag het vijf uur per week thuis blijven.
U moet dit melden aan de locatiedirecteur van de
school. Met toestemming van de locatiedirecteur mag
een vijfjarige zelfs ten hoogste tien uur per week thuis
blijven.
Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is
er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan moet de school
maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van het
kind dat het aan het onderwijs
deelneemt. Meestal zal een leerkracht of
de directie contact met u opnemen om
na te gaan wat er aan de hand is. Als dat
niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal
de school de leerplichtambtenaar
inschakelen.


Vakantie buiten schoolvakanties

U dient dit schriftelijk minimaal een maand tevoren aan
de directie van de school te vragen.
Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en
verlofformulier dat op school aanwezig is. De directie mag
geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken
van het schooljaar. Vakantieverlof mag alleen worden
verleend, wanneer:
o het gezin in geen enkele schoolvakantie
gedurende het schooljaar op vakantie kan gaan
door de specifieke aard van het beroep van één
van de ouders.
o een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit
blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakanties mogelijk is.





uitnodiging van familie om buiten de eigen
schoolvakantie op vakantie te gaan
eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m.
verkeersdrukte
verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij
zijn
deelname aan sportieve of culturele activiteiten.

Overtreding

Als leerlingen, ondanks een afwijzing door school, toch
om voornoemde redenen verzuimen, vindt melding
plaats aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt dan
Proces Verbaal in verband met luxeverzuim op. Dit
Proces Verbaal resulteert in het opleggen van een boete
(minimaal € 100,00 per dag per kind) aan de ouders.
Bezwaar

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. huwelijk familielid, verhuizing,
ambts- of huwelijksjubileum van familie, ernstige ziekte
familielid en bevalling van moeder of verzorgster.
Er kan geen verlof worden verleend:
 voor familiebezoek in het buitenland
 vakantie in een goedkope periode of i.v.m.
speciale aanbiedingen
 vakantie i.v.m. een gewonnen prijs
 vakantie bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden
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Tegen beslissingen van de directie en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken kunt u een bezwaarschrift
indienen, als u het er niet mee eens bent.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden
ingediend. Een modelbezwaarschrift is verkrijgbaar bij de
locatiedirecteur van de school.

Schorsing en verwijdering
Kinderen kunnen van school worden gestuurd, voor
een tijdje (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Dit
gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt en
buitensporig veel aandacht vraagt van de leerkracht.
We spreken dan van wangedrag. De beslissing over
schorsing wordt genomen door de locatiedirecteur, in
overleg met de bovenschools directeur. Voordat zo’n
besluit wordt genomen, moeten eerst de
groepsleerkracht en de ouders worden gehoord.
Het schoolbestuur dient direct in kennis te worden
gesteld van de schorsing.
De beslissing over verwijdering wordt genomen door
het schoolbestuur.
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Voordat zo’n besluit wordt genomen, moeten eerst
de groepsleerkracht en de ouders worden gehoord.
Als het besluit is genomen, moet het bestuur
proberen een andere school te vinden voor de
leerling.
Alleen als dat niet lukt na minstens acht weken
proberen, mag de school de leerling de toegang
weigeren.
Als het bestuur bij haar besluit van verwijdering blijft,
dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar
aantekenen.
Het schoolbestuur moet dan eveneens schriftelijk
binnen vier weken op dat bezwaarschrift reageren.
Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het
besluit om het kind te verwijderen, dan kunnen de
ouders in beroep gaan bij de rechter.
De volledige tekst van verwijdering, toelating en
schorsing ligt op school ter inzage in de map
“Leerplicht”.

Schoolverzekering
De wettelijke aansprakelijkheid voor leerkrachten en
overig personeel van gemeentelijke scholen, alsmede
leden van ac/mr en personen werkzaam in het kader van
ouderparticipatie is geregeld binnen de WA- verzekering
van de Gemeente Emmen. Schade aan eigendommen
van anderen en letselschade vallen onder de eigen WAverzekering van de veroorzaker.

7 De ontwikkeling van het
onderwijs in de school
Zorg voor de relatie school en
omgeving
We werken als school samen met de volgende
instanties en scholen:

Andere openbare basisscholen

NHL Stenden Hogeschool (PABO)

Er is een intensief contact met de scholen binnen
onze organisatie. Een paar keer per jaar komen alle
locatiedirecteuren bij elkaar. De bovenschoolse
directeuren overleggen wekelijks. De interne
begeleiders,taal-, reken- en cultuur- coördinatoren
van alle scholen komen ook een aantal keren per
jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en zich
te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen.

Wij begeleiden studenten bij het praktische deel van
hun studie.
Cédin

Regelmatig maken wij gebruik van advies- en
begeleidingsdiensten voor informatie en begeleiding.
Cedin verzorgt de scholing en ondersteuning bij
Expliciete directe instructie (EDI) en
Handelingsgericht werken (HGW).
1-2-3 tjes

Onze school participeert in de zo genaamde 1-2-3tjes. Dit is een samenwerkingsafspraak tussen:
schoolmaatschappelijkwerk, schoolarts,
consultatieteam en interne begeleiders.
Kinderopvang Meerdijk

Veel van onze leerlingen maken gebruik van de
Kinderopvang Meerdijk.
Zij verzorgen de BSO en kinderopvang in het
Kindcentrum Emmerhout.

Bibliotheek Kindcentrum

De directie van “de Catamaran” is vertegenwoordigd
in alle overlegsituaties van bovenschoolse
directeuren en locatiedirecteuren. Verder betreft het
hoofdzakelijk overleg met betrekking tot
doorverwijzing.

De bibliotheek is in het Kindcentrum gevestigd.
De kinderen lenen boeken voor op school en thuis.
Ouders helpen bij het lenen van de boeken. Ook zorgen
zij dat de bibliotheek er netjes uitziet. Onze
taalcoördinator heeft regelmatig overleg met de
medewerkster van de bibliotheek over
leesbevorderingactiviteiten. Er worden ook gezamenlijke
activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van
de Kinderboekenweek. Er wordt jaarlijks een Leesmonitor
afgenomen om het leesgedrag van de kinderen te
volgen.

Voortgezet onderwijs

Kunst- en Cultuurinstellingen

Naast het PO/VO overleg (primair onderwijsvoortgezet onderwijs), is er overleg over individuele
schoolverlaters met alle scholen voor voortgezet
onderwijs. Het meest intensieve contact, ook
inhoudelijk is er met de openbare scholen voor
voortgezet onderwijs, het Esdal College en het Terra
College.

Met de bibliotheek, Atlastheater en De Kunstbeweging wordt jaarlijks een aanbod culturele
vorming voor het basisonderwijs gerealiseerd.
In ons beleidsplan cultuureducatie staan de
doelstellingen en activiteiten omschreven.
Ingrid v.d.Klei verzorgt de wekelijkse muzieklessen
in de groepen 4 en 5.

Speciale basisschool

Schoolgids 2021-2022: o.b.s. De Kubus

24

Sponsoring

Onze school kan gebruik maken van sponsoring
mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de
afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke
organisaties 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
les kunnen blijven geven.
Politie

We doen mee met een nieuw
voorlichtingsproject in samenwerking
met bureau Halt.
De wijk-, jeugdagent organiseert samen
met de scholen het praktische
verkeersexamen.
Onze wijkagent is Jaap Alberts.
Contact?
Bel naar 0900-8844 en vraag of hij dienst heeft.
Mocht hij niet bereikbaar zijn dan belt hij zo spoedig
mogelijk terug.
Via Politie.nl kunt u een contactformulier invullen. Dit
formulier wordt doorgestuurd naar de wijkagent.

Activiteiten ter verbetering van het
onderwijs 2021-2022
Ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op
onze scholen wordt de komende jaren gewerkt aan
onderstaande activiteiten:

het schooljaar worden afgesloten. We blijven werken aan
de didactische vaardigheden van de leerkrachten.
Taal- leesbeleid
Jaarlijks wordt de “Leesmonitor” afgenomen, zodat we
inzicht krijgen in het leesgedrag van onze leerlingen en
we hierop verbeteractiviteiten kunnen ontwikkelen.
Dit schooljaar willen we, samen met de bieb in school,
specifiek aandacht besteden aan leesbevordering,
( leesbeleving/leesplezier).
Door diepere analyse willen we gericht inzetten op
verbeterpunten en zo het leeplezier voor alle kinderen
verhogen.
Kwaliteitszorg

Op schoolniveau werken we cyclisch aan kwaliteitszorg.
Hiervoor gebruiken we o.a. het instrument Kwintoo,
waarmee we alle kwaliteitsonderdelen volgen, evalueren
en verbeteren. Nu we werken met het nieuwe
“levende”schoolplan zullen we dit plan regelmatig
bijhouden (levend houden). Zo krijgen ontwikkelpunten
uit b.v. Kwintoo hier meteen een plaats. In oktober 2021
wordt een audit uitgevoerd door Bureau Meesterschap
met twee auditoren in opleiding. We vervolgen dit
schooljaar het voeren van kwaliteitsgesprekken op
directieniveau. We willen ook kijken of we
kwaliteitsgesprekken op leerkrachtniveau kunnen gaan
inzetten.
In het programma Esis willen we het gebruik van EsisB,
het leerlingzorgdeel, optimaliseren en het gebruik van
DrieDee online afbouwen. Voor het optimaal benutten
van alle mogelijkheden in Esis worden we ondersteund
door de Esis-trainers binnen ons bestuur.
EsisA wordt gebruikt voor de leerlingenadministratie.

Didactische vaardigheden
Komend schooljaar zullen we de ingeslagen weg
vervolgen. Het EDI-traject zal in de eerste maanden van
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8 De resultaten van het onderwijs
Bereikte resultaten 2020-2021
Helaas gooiden de coronamaatregelen dit schooljaar
behoorlijk roet in het eten. Scholingen vonden vaak online
plaats, zo ook de scholing van EDI (expliciete directe
instructie). Om de didactische vaardigheden van de
groepsleerkrachten te ontwikkelen hebben we in dit
tweede jaar scholing op maat gevolgd. Helaas kon dit niet
uitgevoerd worden zoals we het gepland hadden. De
klassenbezoeken konden geen doorgang vinden.
Handelingsgericht werken en didactische
vaardigheden
We hebben de training handelingsgericht werken
(HGW) gedeeltelijk gedaan. Het doel was: De kennis
en vaardigheden van de leerkrachten in het
handelingsgerichtwerken te vergroten, waarbij
leerkrachten leren vanuit de analyse en evaluaties
passende acties te bepalen. Ook hierbij verliep het
anders dan gepland. De tweede bijeenkomst kon,
vanwege coronamaatreglen, niet doorgaan.
Kwaliteitszorg
Ons kwaliteits-bewakingsinstrument (Kwintoo) wordt
cyclisch gehanteerd. Het schoolplan 2019/2023 is
een “levend schoolplan”. Daarin staat :
 De context van de school met een
omschrijving van de doelgroep, het
personeel en de omgeving, in korte
bewoordingen


De missie/visie van de school



De ambities van de school gerelateerd aan
de context en missie



Een SMART omschrijving van alle
ontwikkeldoelen, alleen de ontwikkel- en
verbeterdoelen, geen actiepunten
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Een jaarplanning. Daarin is de planning van
het jaar te zien van de ontwikkeldoelen, de
planning van teamvergaderingen, de
planning van verschillende activiteiten die in
het betreffende jaar plaatsvinden in de
school, denk aan: geplande kwintookaarten,
de gesprekkencyclus, evt. planning uit
ondersteuningsplan, de
tevredenheidsmeting of een audit

Scholing
Er is ook afgelopen jaar door coronamaatregelen minder
aan (na)scholing gedaan door team en directie. Alle
opleidingen, cursussen en studiedagen zoals in het
scholingsplan beschreven, zijn niet allemaal uitgevoerd.
In de meeste gevallen is de scholing doorgeschoven naar
volgend schooljaar.
Keuzeklas & Wereldtijd
We hebben een start gemaakt met de verdere
doorontwikkeling. Door vertrek van twee
werkgroepleden en de Coronacrisis zijn deze
ontwikkelingen gestagneerd, maar zullen volgend
schooljaar weer worden opgepakt.
Doorgaande lijn van voorschools naar basisschool

Er is een gezamenlijk pedagogisch beleidsplan
geschreven. Dit is de basis voor een verdere
inhoudelijke afstemming om een doorgaande
lijn te realiseren. Afstemming van
(voor)leesbeleid verdient nog meer
afstemming. De voorschoolcoördinator
bewaakt de voortgang.
Rekenbeleid

Het rekenbeleidsplan is verder uitgewerkt door de
rekencoördinator. De rekenopbrengsten worden
structureel gevolgd en er worden teambijeenkomsten
gehouden rond opbrengsten en trendanalyses. Voor
verdere verbetering van onze didactische vaardigheden

en analyseren van de opbrengsten zullen we
ondersteuning vragen bij Cedin. Vanaf groep 6 worden
de Chromebooks bij het rekenen gebruikt. We werken nu
t/m groep 8 met een nieuwe digitale versie van Wereld in
getallen. De rekencoördinator heeft een vervolgopleiding
gevolgd.
Leerlingenraad
Ook dit jaar kwam de leerlingenraad, bestaande uit
vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 regelmatig bij
elkaar voor een overleg met de locatiedirecteur.
Cultuuronderwijs

Er een nieuw cultuurbeleidsplan geschreven, en er is
een tweede cultuurcoördinator opgeleid.
In samenwerking met De Kunstbeweging werd
verder vorm gegeven aan het muziekonderwijs op de
Kubus. Van het Fonds voor Cultuurparticipatie
hebben wij een subsidie gekregen voor de regeling
Impuls muziekonderwijs. Dit budget is ingezet om
met name een doorgaande lijn muziekonderwijs te
realiseren.

Bewegingsonderwijs/motorische remedial
teaching (MRT)

Ook dit jaar werden de gymlessen gegeven door een
vakleerkracht. Er is een vervolg gemaakt met een
leerlingvolgsysteem voor motoriek. Alle kinderen van
groep 4 zijn gescreend en er is in samenwerking met de
combinatiefunctionaris in sommige gevallen een m.r.t.
(advies) gegeven. Door de inzet zowel thuis als op school
zijn de resultaten bij de kinderen zeer positief te noemen.
Engels

Afgelopen schooljaar hebben we door de hele school een
half uur per week voor Engels ingeroosterd en werken
daarbij met de methode Groove me.
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Ouderbetrokkenheid

De werkgroep is regelmatig bijeen geweest. Helaas zijn
geplande activiteiten niet doorgegaan i.v.m. Corona.. De
ouder-leerling-tevredenheidsenquete is in november
afgenomen.
Schoolplan 2019-2023

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe
de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat
ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school een nieuw
schoolplan vast. De komende jaren gaan we werken
met het nieuw vastgestelde schoolplan voor 20192023.

Schoolopbrengsten
In groep 8 maken alle leerlingen (in principe) een
eindtoets. De toets geeft de prestaties van ieder kind
in taal, rekenen en informatieverwerking aan. De
prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar
zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt.
Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt
tussen de 500 en 550; het landelijk gemiddelde ligt
rond de 534. Om te zien of onze school het goed
doet, vergelijken we onze Cito-scores met die van
andere scholen. De onderwijsinspectie gaat uit van
de gemiddelde standaardscore, na correctie met het
gemiddelde leerlinggewicht (GLG).
We proberen de leerlingen op een eigen, zo hoog
mogelijk niveau te brengen.
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de
resultaten op de Cito eindtoets van groep 8 van drie
jaar. Onze school scoorde 2017 en 2018 boven het
landelijk gemiddelde. In 2019 scoorden we er net
onder. In 2020 is de eindtoets niet afgenomen. Dit
schooljaar is er gekeken naar de gemiddelde
beheersing van 1F/2F/1S niveau van rekenen,
spelling en lezen bij de Cito Eindtoets. Dit is
voldoende op De Kubus.
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Waar gingen onze leerlingen naar toe?

9 Procedure schoolgids.
De schoolgids wordt jaarlijks besproken en
vastgesteld door de medezeggenschapsraad (MR).
De schoolgids staat op de website van de school.
Tevens wordt een exemplaar gestuurd naar de
inspectie en het bevoegd gezag.
Aldus vastgesteld:
Emmen, september 2021.
Namens de MR

Inspectie Schooltoezicht
De inspecteur voor het basissonderwijs komt op de
scholen en doet uitgebreid onderzoek. Dit gebeurt soms
door bij de leerkrachten lessen bij te wonen, uitgebreid
documentenonderzoek, gesprekken met leerkrachten,
directie, interne begeleider, ouders en kinderen.
Er zijn 3 toezichtsarrangementen:
- basistoezicht
- aangepast toezicht kwaliteit
- aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit
In 2020 heeft er een gesprek met de inspectie
plaatsgevonden. De besproken verbeterpunten
leesmotivatie en didactisch handelen werden als
voldoende beoordeeld.
Daarmee handhaaft de inspectie het
basisarrangement.
Zie voor het volledige inspectieverslag:
www.owinsp.nl
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