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Jaarverslag
OBS De Linde 2019 – 2020
In het jaarboekje blikken wij altijd terug op het vorige schooljaar.
We laten u zien hoe de eindresultaten zijn, naar welke vervolgscholen de “groep 8 kinderen” gaan,
welke (onderwijs)ontwikkelingen er zijn geweest etc. Deze terugblik (= jaarverslag) gaat over
schooljaar 2019 – 2020 en is te lezen tot en met pagina 5. Pagina 6 t/m 13 geeft informatie over
schooljaar 2020 – 2021.
Algemeen
Dit schooljaar zijn we begonnen op 26 augustus 2019 met 131 leerlingen. Het is ons gelukt om in 7
groepen te werken. We hebben dit schooljaar gewerkt met twee combinatiegroepen: groep 6/7A en
groep 7B/8. De kleuters zitten ook in een combinatiegroep; groep 1/2A en groep 1/2B.
Het afgelopen jaar hebben we veel ondersteuning gehad van vrijwilligers en stagiaires. We zijn flink
geholpen door juf Irene, juf Jeanne en juf Zahra. Ook hebben we het tweede halfjaar ondersteuning
gehad van een onderwijsassistenten: juf Kim in groep 3. De stagiaires, vrijwilligers en
onderwijsassistent hebben ons op een voortreffelijke wijze ondersteuning geboden.
De resultaten
Als hulpmiddel bij de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs wordt gebruik gemaakt van de Citoeindtoets. Met de eindtoets basisonderwijs scoorden we in 2019: 539. Vanwege het Corona virus is
er in 2020 geen eindtoets afgenomen.
Met de score van de eindtoets scoorden we in 2019 boven het landelijk gemiddelde. Hiermee zijn de
eindresultaten voldoende. De resultaten van de afgelopen drie schooljaren op de Cito eindtoets:

Resultaten Cito eindtoets 2019: Bij het onderdeel “lezen” scoren de leerlingen goed op het onderdeel
“begrijpend lezen”. Bij “taalverzorging” valt op dat we hoog scoren op spelling (werkwoorden én niet
werkwoorden). Bij “rekenen” wordt er hoog gescoord op het onderdeel “getallen”. We scoren
beduidend lager dan andere scholen in Nederland bij het onderdeel “taalverzorging” op de
interpunctie en op het vakgebied geschiedenis.
De 12 leerlingen van groep 8 stroomden uit naar:
Basis beroepsgerichte leerweg
3
Kader beroepsgerichte leerweg
2
Theoretische leerweg (Mavo)
5
Havo
2
VWO
0
De leerlingen zijn vertrokken naar:
Dollard College, Oude Pekela
Winkler Prins, Veendam
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Terugblik sluiting scholen n.a.v. het Corona virus
Het schooljaar 2019 – 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een memorabel jaar. Lange tijd
heeft het Corona virus de wereld in zijn greep gehouden. De situatie en ontwikkeling van het Corona
virus hebben we in eerste instantie op afstand gevolgd. Uiteindelijk is het virus in Europa gekomen
en heeft ook in Nederland flink huis gehouden. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat op 16 maart
2020 alle basisscholen noodgedwongen gesloten werden. Een situatie waar geen draaiboek voor
klaar lag en wat ons allen is overkomen. Langzaamaan zijn we van thuisonderwijs naar “50%
onderwijs” gegaan en uiteindelijk weer naar volledige opening van de scholen. Dit is niet zonder slag
of stoot gegaan. Vele richtlijnen en protocollen hebben ertoe geleid dat een ieder zich flink heeft
moeten aanpassen. Het is dan ook een groot compliment voor kinderen, ouders en leerkrachten wat
we in deze maanden hebben weten te realiseren met elkaar. Op het moment van schrijven van dit
boekje is nog niet bekend hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn.
Pensioen
Aan het eind van het schooljaar 2019 – 2020 nemen we helaas ook afscheid van twee gewaardeerde
collega’s. Juf Jos en Korrie hebben ervoor gekozen om met pensioen te gaan. Vele jaren hebben ze in
het onderwijs gewerkt en zich sterk gemaakt voor onder andere De Linde. De komende jaren gaan ze
van hun meer dan welverdiende pensioen genieten. Namens het team, de ouders en de kinderen
willen wij juf Jos en Korrie enorm bedanken voor hun geweldige inzet en betrokkenheid bij De Linde.
We wensen ze een fijn pensioen en hopen dat ze vooral heel veel leuke dingen gaan doen.
Ouderportaal – Mijn School
In het schooljaar 2019 – 2020 zijn wij gestart met een ouderportaal genaamd
“Mijn School”. Deze app wordt door de school als primaire bron van
communicatie gebruikt. Hier komt alles op te staan wat u als ouder over de
lopende zaken op school moet weten. Ook gebruiken we dit middel om u
spoedberichten te sturen. Bijvoorbeeld wanneer een leerkracht ziek is en er
geen vervanging is waardoor kinderen vrij zijn. U heeft als ouder alleen
toegang tot zaken die betrekking hebben op de groep waar uw kind in zit of
algemene zaken. Het kan zijn dat u andere zaken ziet dan een ouder die
kinderen in een andere groep heeft. Ook komen hier de foto’s op te staan die
tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden. U kunt de ouderapp via de
website openen (https://10bg00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html), maar ook als app op uw
mobiele telefoon of tablet zetten. U ontvangt 3 x per week een mail met daarin een update van alles
wat er die week is toegevoegd (indien er niks is toegevoegd ontvangt u ook geen mail).
Clustering
Sinds 1 augustus 2014 maakt De Linde onderdeel uit van een cluster van vier scholen. In het
schooljaar 2019 – 2020 is er een wijziging geweest in dit cluster. Obs Drieborg heeft het cluster
verlaten, maar het cluster werd aangevuld met twee scholen. Vanaf het schooljaar 2019 – 2020
bestaat cluster 5 uit de volgende scholen: obs De Linde in Nieuwe Pekela, odbs Theo Thijssen in
Boven Pekela, odbs De Tweemaster in Winschoten, obs De Bouwsteen in Finsterwolde en obs De
Uilenburcht in Beerta. De scholen van ons cluster werken op verschillende terreinen nauw samen.
Ons cluster staat onder leiding van Annet Wortelboer (clusterdirecteur).
Ontwikkeling tot (Integraal) Kindcentrum
Eén van de doelen in het schoolplan is om De Linde te ontwikkelen tot een (Integraal) Kindcentrum.
In het kort is een IKC een plek waarin basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal inhoudelijk
en organisatorisch samenwerken. Hierdoor is het voor kinderen makkelijker om zich in een
ononderbroken lijn te ontwikkelen. In het schooljaar 2019 – 2020 zijn voorzichtig de eerste stappen
gezet. Deze zullen een vervolg krijgen in het schooljaar 2020 – 2021.
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Vakleerkracht gymnastiek en muziek
In het schooljaar 2019 – 2020 konden wij weer gebruik maken van diverse vakleerkrachten. Zo
hebben de groepen 3 t/m 8 één keer in de week gymnastiekles gekregen van een vakleerkracht
gymnastiek. Het team heeft ervoor gekozen om vanuit de werkdrukmiddelen te kiezen voor een
vakleerkracht gymnastiek. Ook voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we een deel van de
werkdrukmiddelen ingezet om te kunnen voorzien in een vakleerkracht gymnastiek.
Daarnaast heeft de school subsidie aangevraagd én toegekend gekregen voor muziekonderwijs. Met
deze subsidie regeling zijn we in staat om tot en met het schooljaar 2020 – 2021 alle groepen, één
keer in de twee weken muziekles te geven. Deze muziekles wordt door een vakleerkracht muziek
gegeven. Daarnaast is er inmiddels een deel van de subsidiegelden besteed aan de aanschaf van
nieuwe muziekinstrumenten. Door beide vakleerkrachten in te zetten zijn we in staat een
kwaliteitsimpuls aan ons bewegings- en muziekonderwijs te geven.
Sociale veiligheid – KiVa
Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen zijn we als school verantwoordelijk
voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Een school moet een veilige plek zijn.
Leerlingen kunnen zich niet concentreren als ze bang of onzeker zijn. Een veilige omgeving voor
scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals
ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te
signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Het bijdragen aan sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen de school. In de
alledaagse routine dienen alle medewerkers en alle leerlingen bij te dragen aan een veilige
leeromgeving waarin grensoverschrijdend gedrag tijdig wordt gesignaleerd en gecorrigeerd.
Het dagelijks managen van veiligheid omvat uiteenlopende taken en activiteiten. Om dat zo
doelmatig mogelijk te doen is er een veiligheidscoördinator aangesteld. Juf Greetje Brul is het
centrale aanspreekpunt voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen voor sociale
veiligheid. Zij is de bewaker van de uitvoering van veiligheidsbeleid in de school.
De taken van de veiligheidscoördinator:
• Handelt adequaat bij alle vormen van pesten.
• Is in staat tot uitvoering van effectieve, preventieve activiteiten.
• Sociale veiligheid binnen groepen kinderen monitoren.
• Ondersteunt en adviseert collega’s bij actuele pestsituaties.
• Adviseert inzake beslissingen bij pesten en incidenten.
• Kan weloverwogen keuzes maken uit aanwezige anti pestprogramma’s.
Aangezien we sociale veiligheid van essentieel belang vinden om zorg te kunnen
dragen voor een veilig leef- en leerklimaat, heeft het team zich geschoold in KiVa.
KiVa is een preventief programma en zet in op positieve
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch
klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op
specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’.
KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent
tevens ‘leuke school’. Naast het programma, bevat het programma een meetinstrument om het
welbevinden van de leerlingen en de groepssfeer in beeld te krijgen en zodoende te kunnen
verbeteren. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de
wet sociale veiligheid op school.
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
•

het school- en leerklimaat sterk verbetert;
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de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

In het schooljaar 2020 – 2021 zullen we verder gaan met het KiVa programma in alle groepen. Vooral
de eerste weken zijn hierbij cruciaal. In de eerste 6 weken vormt een groep zich en probeert elk
individu zijn of haar plaats in de groep “op te eisen”. Dit is een belangrijk proces in het vormen van
een fijne groep. KiVa helpt ons én de kinderen hier bij.
Snappet
Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 werken wij met Snappet. Destijds
alleen in groep 6. Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 werken de
groepen 5 t/m 8 met Snappet. De kinderen werken op speciale
Snappet-tablets. Snappet is lange tijd groot voorloper geweest in
deze techniek en manier van werken. Inmiddels zijn vele bedrijven
en “methode schrijvers” ook zover dat ze “hetzelfde” doen als
Snappet. In het schooljaar 2020 – 2021 stoppen wij met het werken
met Snappet. We gaan werken met een nieuwe rekenmethode:
Pluspunt 4. De groepen 4 t/m 8 zullen de digitale versie van deze
methode afnemen en zullen gaan werken op chromebooks. Groep 3 stapt ook over op de nieuwe
rekenmethode, maar doet dit op papier. Uiteraard is hier ook aanvullende oefensoftware
beschikbaar, maar de basis is papier. Dit wordt geadviseerd door de uitgeverij en dit advies volgen
wij op.
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Wie doet wat
Cluster Directeur
Annet Wortelboer
Adjunct-directeur
Simon van der Werff
Administratie
Judith Poortinga
Veiligheidscoördinator
Coördinator overblijven
Penningmeester overblijven
Humanistisch Vormingsonderwijs
Godsdienstonderwijs
Muziekonderwijs
Bewegingsonderwijs
Lessen EHBO
Overblijfmoeder
Schoolschoonmaak
Conciërge
L.O.T (luizenopsporingsteam)
Fluorspoelen
Leden ouderraad
Andrea Groenhof
Natasja Grave
Nina Hulzebos
Anancy Musch
Joyce van Elburg
Tess Etteren
Agate van Bouwhorst
Bianca Prins

Greetje Brul
Anna Taal
Marjan Heeres
Thea de Voogd
Bram Koerts
Maria Kodde
Kevin de Haan
Freddy Schrik
Anna Taal, Monique de Boer, Annemiek Jager, Tess
Etteren en Gina Korte
Afeer
Bert Edens
Geert Buurmeijer
Hennie Drenth
Natasja Grave
penningmeester
secretaris

Jeugdsportfonds Groningen
Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als er in het gezin niet voldoende geld
aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. U kunt zich melden bij de contactpersoon
op onze school: Simon van der Werff. Hij vult samen met u het inschrijvingsformulier in via de
computer.
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Leden medezeggenschapsraad
Oudergeleding
Bas Hoving
Marjan Heeres
Sanne Haveman
Martin Glazenborg
Gerard Jacobs

Personeelsgeleding
Hilda Wildeman
Tiebinus Koets
Greetje Brul
Renate Oosterhuis
Janette de Vries

De medezeggenschapsraad bestaat uit leden van de hoofd- en nevenvestiging. Naast de MR is er
ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad binnen SOOOG. De vergaderingen en de
vastgestelde notulen zijn openbaar en op te vragen via SOOOG email: info@sooog.nl.
Belangrijke adressen
Bezoekadres Bovenschools management SOOOG
Brede school “De Meerkant”
Huningaweg 8
9682 PB Oostwold
Tel: 0597-453980

Postadres bestuur:
SOOOG
Postbus 65
9670 AB Winschoten
Website: www.sooog.nl

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen:
Bureau vertrouwenspersonen
Hobbemastraat 14
8932 LB Leeuwarden
tel: 058 7440022
Interne klachtencommissie (IKC):
SOOOG
t.a.v. IKC
Postbus 65
9670 AB Winschoten

Landelijke klachtencommissie(LKC):
Onderwijsgeschillen
t.a.v. LKC
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel: 030 2809590

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie: klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0900 – 1113111 (lokaal tarief).
GGD
Algemeen
Sociaal verpleegkundige (Linda Herder)

050 3674177
050 3674990

Centrum voor Jeugd en Gezin Pekela
De schoolmaatschappelijk werker (J. de Jonge) is te bereiken op tel. nr. 0597 645000 of
06 15957523. Mevr. De Jonge werkt op di. wo. en do.
Vertrouwenspersoon en contactpersoon Klachtencommissie van de eigen school:
Simon van der Werff

Versie: juli 2020

Pagina 7 van 13

Jaarboekje Obs De Linde

Schooljaar 2020 – 2021

Schooltijden
Groep 1 en 2
Ochtend

Middag

Maandag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Groep 3 en 4
Ochtend

Middag

Maandag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15. 15 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Groep 5 t/m 8
Ochtend

Middag

Maandag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15. 15 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Overblijven
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen op school overblijven.
Tarieven voor het schooljaar 2020/2021 zijn:
Per keer
€ 1,50
10 strippenkaart
€ 12,00
Jaarabonnement
1e kind
€ 1,00 per keer ( x aantal dagen x 40 weken)
Jaarabonnement
2e kind
€ 0,80 per keer
“
Jaarabonnement
3e kind
€ 0,60 per keer
“
e
Jaarabonnement
4 kind
€ 0,40 per keer
Voorbeeldrekening jaarabonnement: een abonnement voor 2 kinderen, waarvan
het 1e kind 3 dagen overblijft en het 2e kind 2 dagen:
1e kind € 1,00 x 3 x 40 = €120,00
2e kind € 0,80 x 2 x 40 = € 64,00
€ 184,00
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U kunt het geld overmaken op rek. nr. NL38 RABO 01431.72.050 t.n.v. Overblijfcommissie o.b.s.
De Linde onder vermelding van de namen van de betreffende kinderen. De betaling van het
overblijven per keer en de aanschaf van een strippenkaart graag met gepast geld. Aan de
overblijfkrachten dient te worden doorgegeven voor welke betalingswijze gekozen wordt
(contant, strippenkaart, abonnement in 1 keer betalen of in termijnen).
De betaling van een jaarabonnement kan door middel van een overschrijving per bank.
(Er worden geen facturen of acceptgiro’s verstuurd). Alleen op verzoek van de
abonnementhouder wordt een factuur gestuurd en/of bij het in gebreke blijven van de betaling.
De betaling van het abonnement kan in 4 termijnen.
De vervaldata zijn 1 oktober 2020, 1 december 2020 en 1 maart 2021 en 1 mei 2021.
Als er problemen zijn met een of meerdere kinderen tijdens het overblijven, zal de overblijfkracht
contact opnemen met de desbetreffende leerkracht of ouders(s) van het kind. Bij herhaaldelijk
storend gedrag van een kind wordt dit gemeld bij juf Greetje, zij zal dan contact opnemen met de
ouders.
Voor kinderen die regelmatig overblijven op dezelfde dag(en) ligt de verantwoordelijkheid m.b.t.
het afmelden, in geval van afwezigheid, bij de ouder(s). Mocht een kind langer dan 1 week afwezig
zijn, dan zal het overblijfgeld bij een abonnement naar evenredigheid verrekend en/of teruggestort
worden.
NB. indien men niet aan de door de overblijfcommissie vastgestelde voorwaarden kan/wil voldoen,
kan men geen gebruik maken van de overblijfmogelijkheid.
Toiletgebruik tijdens het overblijven.
Kleuters gaan naar het toilet direct bij het overblijflokaal. De overblijfingang is tijdens het
buitenspelen open. De overige kinderen gaan naar het toilet bij de hoofdingang. De kinderen vragen
hiervoor toestemming aan de overblijfkracht(en).
Schoolfonds en schoolreis
De bedragen voor het schooljaar 2020 – 2021 zijn als volgt:
Het schoolfonds is vastgesteld op € 31,00.
De bedragen voor de schoolreis:
Groep 1 t/m 4 € 26,00
Groep 5 en 6 € 30,00
Groep 7 en 8 € 80,00
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer
NL82 RABO 0143.1720.34 t.n.v. Ouderraad o.b.s. De Linde o.v.v. naam kind en groep.
Wettelijk gezien is de bijdrage voor het schoolfonds vrijwillig. De overheid heeft dit bepaald
omdat sommige scholen soms vele honderden euro’s van de ouders vragen als ouderbijdrage.
Op De Linde gaat het om een minimale bijdrage, waarvan vooraf is bepaald waaraan het geld
wordt besteed. Wanneer u er voor kiest het schoolfonds niet te betalen, vragen we u ons dit bij
de start van het schooljaar schriftelijk mee te delen. In dat geval kunt u vroegtijdig op de hoogte
worden gebracht van de consequenties. Uitsluiting van reguliere onderwijsactiviteiten is
vanzelfsprekend niet toegestaan.
In het geval uw zoon of dochter niet meegaat op schoolreis, behoeft dit deel van de
ouderbijdrage niet te worden betaald. Tijdens de schoolreis komt uw zoon of dochter wel op
school en wordt hij of zij die dag(en) ondergebracht in een andere groep.
Wanneer het voldoen van de bijdrage financiële problemen oplevert, kunt u onder bepaalde
voorwaarden een beroep doen op het gemeentelijk participatiefonds. Wanneer er sprake is van
uitzonderlijke omstandigheden, kunt u bij betalingsproblemen contact opnemen met de
adjunct-directeur van de school.
Op de jaarlijkse ouderavond legt de penningmeester van de ouderraad rekening en verantwoording af voor het schoolfonds en de uitgaven van de schoolreizen.
Het schoolfonds wordt besteed aan:
•
Sinterklaas, Kerst, Pasen en Sint Maarten
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klassenpotje
financiële bijdrage m.b.t. 'De Schoolberichten'.
traktatie sport- en spelevenementen
fluor
excursie, theaterbezoek e.d.

Procedure m.b.t. betaling van de ouderbijdrage bij het zelf overmaken (dus niet via de
machtiging): Denkt u om de betaling van het schoolfonds vóór 1 november en de betaling
van de schoolreis vóór 1 maart! Na deze data zijn wij genoodzaakt administratiekosten in
rekening te brengen.
1e herinnering schoolfonds:
2e week november!
Administratiekosten € 2,50 per kind
Betalen vóór 5 december
2e herinnering:
2e week januari!
administratiekosten € 5,00 per kind
Betalen vóór 1 maart.
1e herinnering schoolreis:
2e week maart!
Administratiekosten € 2,50 per kind
Betalen vóór 15 april. Niet betaald voor deze datum, dan kan uw zoon/dochter niet mee op
schoolreis.
Bij betaling van de bijdrage van zowel het schoolfonds als de schoolreis in één keer dan vóór
15 oktober het geld overmaken.
De herinneringen zullen worden verstuurd door de penningmeester van de OR (in samenspraak
en in overleg met de adjunct-directeur). Indien betaling uitblijft zal de adjunct-directeur u
middels een herinnering alsnog verzoeken het openstaande bedrag over te maken.
Gymnastiekrooster
In het schooljaar 2020 – 2021 beschikken wij weer over een vakleerkracht gymnastiek (vanuit
de werkdrukmiddelen). Het gymnastiekrooster zal zo snel mogelijk via Mijn School
gecommuniceerd worden.
Meester Kevin verzorgt deze gymlessen en is inmiddels een bekend gezicht op school. Hij geeft
op woensdag gymles aan groep 3, 4, 5, 6 en 7/8.
Muziekles
Alle groepen krijgen in het schooljaar 2020 – 2021 één keer in de 2 weken een muziekles van
een vakleerkracht. De lessen worden gegeven door juf Maria. Zij is een bekend gezicht op school
want zij heeft deze lessen ook al in het schooljaar 2019 – 2020 gegeven. De muzieklessen zullen
op donderdag worden gegeven (één keer in de 2 weken).
Veiligheid rondom de school
Voor de verkeersveiligheid rondom de school zijn we voornamelijk afhankelijk van de ouders
van onze leerlingen. Door de kinderen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te
brengen of zelfstandig te laten gaan, vergroot dit de veiligheid.
Wanneer de school in- of uitgaat, is het in de directe omgeving een drukte van belang. Voetgangers, fietsers en automobilisten kruisen elkaars weg. We verzoeken u zoveel mogelijk
gebruik te maken van de route via het parkeerterrein van De Spil en de auto op dit ruime
parkeerterrein te parkeren. Bij het naar school gaan mag er op het asfaltpad achter de school
(voorzichtig) worden gefietst. Bij het uitgaan van de school lopen we (leerlingen en ouders) met
de fiets aan de hand over het asfaltpad achter de school.
Versie: juli 2020
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Verreweg de meeste ongelukken en ongelukjes vinden plaats in de bebouwde kom. Daarom is
het van groot belang ook voor korte autoritjes de gordels te gebruiken. Te vaak zien we jonge
kinderen zonder gordel op de voorstoel van de auto. Verboden, maar ook heel gevaarlijk.
Ziekmelden
Bij ziekte van uw kind(eren) vragen wij u te bellen voor schooltijd op telefoonnummer:
0597 – 646 004.
Vakantierooster 2020 – 2021

Let op: in bovenstaand vakantierooster staat dat Goede vrijdag geen vrije dag is. Wij
gebruiken deze dag als margedag en dit betekent dat alle kinderen van De Linde
deze dag wel vrij zijn!
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Oudergesprekken.
In week 44 en 45 (26 oktober t/m 6 november) vinden de oudergesprekken plaats. Tijdens deze
oudergesprekken krijgt u informatie over de ontwikkeling en de leervorderingen van uw kind en
kunt u informatie geven en/of vragen stellen over uw kind. Ook kunt u informatie vragen over
de gang van zaken in de groep. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Mijn School.
In week 6 en 7 (8 februari t/m 18 februari) zijn de rapportbesprekingen. De leerlingen krijgen
op vrijdag 19 februari het eerste rapport mee naar huis.
In week 25 en 26 (21 juni t/m 1 juli) zijn de rapportbesprekingen voor het tweede rapport. Op
vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis.
De uitnodigingen en de planning voor de gesprekken gaat via Mijn School.

Protocol voorkoming lesuitval
De hieronder beschreven stappen zijn specifiek voor onze school en een aanvulling op de
stappen zoals die gelden voor alle scholen van S.O.O.O.G.
1. Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot het volgende over gaan: Om de
kwaliteit van de lessen te waarborgen, worden er geen groepen gecombineerd. We kunnen de
ouders (van alle betrokken leerlingen) hierdoor mogelijk niet tijdig ‘schriftelijk’ op de hoogte
stellen van het invallersprobleem. Dit wordt uiteraard zo snel als mogelijk gedaan. De
betreffende groep zullen wij thuislaten, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie rond
het uitvallen van lesuren (dus gebruikmakend van de beschikbare margeuren) met daarbij de
volgende afspraken: In eerste instantie voor een periode van maximaal een dag. De ouders
worden schriftelijk op de hoogte gesteld over het vervolg, indien de afwezigheid langer duurt
dan 1 dag.
2. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis
gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen.
3. Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot het
naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem).
Hiermee voorkomen we dat niet steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Dit doen wij om
zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren. We
zullen hier zo spoedig mogelijk bij het ingaan van de afwezigheid schriftelijk melding van maken
naar alle betrokken ouders.
4. Dit protocol is op schoolniveau vastgesteld en is opgenomen in de schoolgids. Alle ouders
kunnen zo op de hoogte zijn van dit beleid.
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Wie geeft waar les?

Maandag

Dinsdag

Leerkracht

Ochtend

Middag

Ochtend

Juf Greetje Brul

1/2 A

1/2 A

1/2 A

Juf Margriet de Jonge

1/2 B

1/2 B

1/2 B

Woensdag

Middag
1/2 A
7

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Middag

Ochtend

1/2 A

1/2 A

1/2 A

1/2 B

1/2 B

1/2 B

3

3

3

1/2 B

Juf Katriena Drent

3

3

IB’er groep
1 t/m 4
3
3

Juf Jaleesa Volders

5

5

5

5

Juf Hilda Wildeman

4

4

4

4

4

4

4

4

IB’er groep
5 t/m 8
6
6

5

5

5

5

6

6

6

6

7/8

7/8

7/8

7/8

Juf Gea van Hemmen

Juf Mieke Eerkens
Meester T. Koets

6

6

Meester M. Lesterhuis

7/8

7/8

7/8

7/8

3
6
5

7/8

Meester Simon

Juf Margriet zal op dinsdagmiddag groep 7 lesgeven. Meester Lesterhuis heeft dan alleen groep
8. Juf Jaleesa zal de lesvrije uren van meester Koets vervangen op de vrijdagmiddag.
Meester Lesterhuis heeft ook op vrijdagmiddag zijn lesvrije uren. Meester Simon geeft dan les
aan groep 7/8.
Juf Gea is de intern begeleider van de groepen 1 t/m 4.
Juf Mieke is de intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8.
Jaarrooster
Voorgaande jaren werd het jaarrooster opgenomen in het jaarboekje. Vanaf schooljaar 2019 –
2020 maken we gebruik van Mijn School. In dit ouderportaal is ook een jaarrooster opgenomen.
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