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Voorwoord 
 

In de Schoolgids 2021-2022 van GBS De Handpalm geeft de school  
 de jaarlijkse informatie aan ouders en anderen.  

Via deze Schoolgids geven wij een beeld van waar De Handpalm voor staat. 
We hopen dat u bij het lezen ervan een beeld krijgt van onze school.  

U bent te allen tijde welkom om kennis te maken op school of via e-mail. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Janny Janssens, 

directeur GBS De Handpalm 
06-17580533 

dir.handpalm@noorderbasis.nl  
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 De school  
 

 Schoolgegevens 
GBS De Handpalm, school met de Bijbel, Brinnummer: 07KK. 
Rekeningnummer: NL 97 ABNA 0576809314   t.n.v. VGPO NoorderBasis t.g.v. De Handpalm. 
 

 NoorderBasis “Scholen met de Bijbel”   
De school valt onder het bestuur van NoorderBasis, een vereniging van (sinds de fusie met VGPONN) 33 
gereformeerde basisscholen en twee gereformeerde scholen voor speciaal (basis)onderwijs.  Op de scholen staat de 
Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen. 
 

 Directie   
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het onderwijskundig proces. Zij geeft leiding 
aan het team en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op school worden georganiseerd. Zij legt 
verantwoording af aan het bovenschools management. Zij onderhoudt o.a. contacten met de Afdelingsraad (AR), de 
Medezeggenschapsraad (MR) en buitenschoolse instanties. 
 

 Het team   
Het team bestaat uit zeven (fulltime en parttime) groepsleerkrachten, een intern begeleider, twee 
onderwijsassistenten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratief medewerker en een directeur. De 
namen van alle teamleden staan op de website van school. 
 

 Schoolraad: Afdelingsraad (AR) en Medezeggenschapsraad (MR) samen (AMR) 
NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. Dat lidmaatschap 
staat open voor ouders die beloofd hebben hun kinderen vanuit de waarden van de Bijbel hun kinderen willen 
opvoeden en de ouderverklaring ondertekenen. Zie www.noorderbasis.nl/scholen-met-de-bijbel/identiteit/. 
De leden van elke afdeling kiezen een Afdelingsraad (AR), die meestal bestaat uit ouders. De AR behartigt in 
opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de 
gereformeerde identiteit. Ook denkt men om het wel en wee van het personeel.  
De school heeft ook een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit enkele ouders en personeelsleden. De MR 
heeft als taak om advies of instemming te geven bij enkele beleidsvoornemens. De AMR volgt de ontwikkelingen 
binnen de school door hierin mee te denken met de schoolleiding, personeel en ouders. Het gezamenlijk belang is: 
goed onderwijs voor onze kinderen tot eer van God!  
De AMR vergadert ongeveer drie keer per jaar. De directeur is meestal daarbij als adviseur aanwezig.  
In de WMS zijn die rechten en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
vastgelegd. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. 
Een voorstel dat betrekking heeft op een enkele school zal niet in de GMR worden behandeld. De Lokale MR (LMR) 
van die school zal over dat voorstel een besluit tot instemming nemen of een advies geven. Voor een efficiënte 
besluitvorming betekent het dat voor school overstijgende zaken geen advies of instemming aan een LMR gevraagd 
hoeft te worden.   
 

 Leerlingen en ouders    
De Handpalm is een streekschool. Leerlingen komen uit verschillende dorpen binnen de gemeente Het Hogel 
Ook de kerkelijke achtergrond van de leerlingen is divers. Zij komen uit o.a. de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
(GKv), de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), de Protestante Kerk Nederland (PKN), de rooms-katholieke kerk, en 
verschillende Baptisten, Evangelische of Pinkstergemeenten. 
 

 Het schoolgebouw   
De Handpalm beschikt over een ruim schoolgebouw, dat enige jaren volledig gerenoveerd is. Er is een viertal 
groepslokalen. Deze bieden voldoende ruimte voor de dagelijkse lessen. Er is een grote gemeenschappelijke ruimte, 
die ook gebruikt wordt als lesplein en aula. Daarnaast is er speellokaal dat gebruikt voor gym in de onderbouw en 
spel voor alle groepen. Het prachtige en ruime speelterrein rond de school heeft een betegeld plein met zandbak en 
spelmateriaal en voetbalterrein. We verkennen plannen om het speelplein groener en uitdagender te maken. Het 
gebouw is toegankelijk voor mindervaliden.  
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 Waar staan we voor 
 

 Identiteit   
Op de scholen van NoorderBasis staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. GBS De Handpalm is 
opgericht in 1969. Op school zien wij Gods Woord, de Bijbel, als het kompas voor onze levensweg en die van onze 
kinderen.  
De naam “NoorderBasis” geeft aan dat we in het noorden van Nederland onze scholen willen bouwen op het 
fundament van de Bijbel. Dat uitgangspunt komt ook terug in de toevoeging “scholen met de Bijbel”. Met ‘scholen’ 
bedoelen we niet de gebouwen of de instellingen, we bedoelen het letterlijk als werkwoord: we willen ons inzetten 
om de kinderen te scholen in het omgaan met de Bijbel en in het verlengde daarvan in het leven als kinderen van 
God. Deze scholing willen we geven, maar ook ontvangen. Daarbij weten we ons gedragen door onze God, die alle 
tijden in Zijn hand heeft, en die uit liefde voor ons Zijn Zoon gezonden heeft. 
De Handpalm is een gereformeerde school. Dat betekent dat op onze school alleen leerkrachten benoemd kunnen 
worden, die de Bijbelse kernwaarden kunnen vertalen naar hun dagelijks handelen, zowel op onderwijskundig 
gebied als in de dagelijkse omgang met de kinderen. Zij zijn meelevend lid van een kerk waar de Bijbel als woord van 
God de grondslag is.  De leerkrachten zijn oprechte christenen en stralen dat uit aan de kinderen. De school wil 
onderwijs geven aan kinderen van christelijke ouders. Het evangelie van Jezus Christus staat daarbij centraal en is de 
basis waaruit wij leven en werken.  
Een en ander is opgetekend in het identiteitsdocument ‘Geloven in Scholen met de Bijbel’. Zie 
www.noorderbasis.nl/scholen-met-de-bijbel/identiteit/. 
In de dagelijks schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren laten zien; een paar daarvan zijn: 
a. We geven bijbelgetrouw onderwijs. 
b. We maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; we willen goed omgaan met verschillen die er 
tussen de leerlingen zijn 

c. We geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving. Wat wij onder christelijke 
identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van NoorderBasis. Deze kunt u vinden op 
www.noorderbasis.nl. 
 
 

 Jaarthema NoorderBasis 
Elk jaar werken we als school met het jaarthema van NoorderBasis. Dit jaarthema wordt in hetzelfde schooljaar op 
alle scholen van NoorderBasis gehanteerd. Bij week- of maandopeningen en vieringen besteden we er gedurende 
het schooljaar aandacht aan. Tijdens dit schooljaar 2021-2022 is het thema ‘Op reis – naar het beloofde land’. God 
vraagt van ons en onze leerlingen om naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Net zoals het 
volk Israël op reis was naar het beloofde land, naar Kanaän, zijn wij op reis naar ons hemelse Kanaän, de nieuwe 
aarde. 
 

 Missie   
De missie van De Handpalm is dat kinderen volgens het Woord van God als christen gevormd worden in een school 
met een goed pedagogisch klimaat en kwalitatief goed onderwijs. We onderwijzen hen voor hun plaats in de 
maatschappij en we voeden hen samen met de ouders op als burgers van Gods Koninkrijk. 
Als de leerlingen van school gaan, willen we dat ze voldoende kennis en algemene ontwikkeling hebben 
meegekregen om op hun plek in de maatschappij te functioneren. Ze moeten zich zelfstandig kunnen redden op een 
aantal gebieden en zich gedragen op een manier die past bij hun leeftijd. We werken ernaar toe dat ze zich bewust 
zijn van hun eigen persoonlijkheid en hun verantwoordelijkheden.   
 
 

 Schoolklimaat   
De Handpalm is een relatief kleine school waar iedereen elkaar kent. We leven op De Handpalm volgens de normen 
en waarden van de Bijbel. Het team probeert daarin voortdurend het goede voorbeeld te geven, zodat de leerlingen 
zich in de dagelijkse praktijk daaraan kunnen spiegelen.  
De Handpalm streeft naar een veilig en positief klimaat. Het team gaat op een professionele manier met elkaar om. 
Ook voor de kinderen stimuleren wij onderlinge samenwerking en positief contact. 
We zorgen voor een kindvriendelijk klimaat met een duidelijke structuur. We gebruiken hiervoor o.a. de afspraken 
uit de Kanjertraining, nl. dat we elkaar vertrouwen en helpen, en dat niemand de baas speelt, zielig blijft doen of 
uitlacht. 
Het is ons doel dat de leerlingen oog hebben voor hun naasten. Ze voelen zich als kind van God gewaardeerd door 
de medeleerlingen en de leerkrachten. Ze gedragen zich volgens de normen en waarden die hun ouders en de 
school aan hen overdragen. Ze gaan goed om met hun gaven en talenten. 

http://www.noorderbasis.nl/
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De Handpalm is een school, waarin de leerlingen kwalitatief goed onderwijs ontvangen. Dit onderwijs is gebaseerd 
op de Bijbel. Hierbij worden de kinderen zo veel mogelijk toegerust op een manier die bij hun unieke persoonlijkheid 
past. Tevens wordt de zorg voor de leerling steeds meer geoptimaliseerd en zo veel mogelijk op de persoonlijke 
ontwikkeling van elk kind toegesneden.  
Ook in groepsverband zoeken we steeds samen te werken in goede harmonie. Binnen positief ingestelde groepen 
waar een fijne en plezierige sfeer heerst, kan optimaal geleerd en gepresteerd worden. 
Ieder teamlid voelt zich medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in school. Dit geldt zowel voor het 
afgesproken beleid als voor de netheid in de lokalen en in de gemeenschappelijke ruimtes. 
Er is sprake van een open school. Er is veel contact tussen ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie. 
Ouders krijgen dagelijks de gelegenheid de leerkrachten te spreken, voor schooltijd op het plein of na schooltijd bij 
het hek. 
Tenslotte is De Handpalm een school, waar leden en ouders zich sterk bij betrokken voelen. Ouders sturen in 
vertrouwen hun kinderen naar onze school. 
We monitoren het schoolklimaat d.m.v. tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 
 

 Uitgangspunten   
Wij beschouwen elk kind als een uniek schepsel van onze God. Daarom besteden wij veel aandacht aan het 
afstemmen van ons onderwijs op de talenten en mogelijkheden die de kinderen hebben gekregen.  
Onze christelijke identiteit is klimaatbepalend. De meest centrale figuur in het vormgeven van het klimaat op de 
gereformeerde school is de leerkracht. Alle leerkrachten zijn authentiek christen. Leerkrachten zijn als 
identiteitsdragers echt in hun geloof. Overdracht van normen en waarden is gebaseerd op een levend geloof in God 
de Vader als onze Schepper, in Jezus Christus als onze Verlosser en in de heilige Geest die in ons werkt. Vanuit deze 
geloofsovertuiging mogen kinderen leren en ervaren dat ze kind van God zijn. Dat betekent dat ons klimaat zowel 
mensgericht is als gericht op de eer van God. Die houding is verweven in alle aspecten van het schoolleven, direct of 
indirect. Dat is de reden waarom wij van de ouders een hartelijke instemming met onze grondslag verwachten. Zo 
kunnen wij samen de schouders onder christelijk onderwijs zetten.  
 
 

 Aanmeldingsbeleid   
De christelijke identiteit neemt een centrale plaats in op onze school. NoorderBasis heeft daarover een 
identiteitsdocument opgesteld ‘Geloven in Scholen met de Bijbel’, zie www.noorderbasis.nl/scholen-met-de-
bijbel/identiteit/. 
Met alle ouders van wie het eerste kind op onze school wordt aangemeld wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd. 
De aanmeldingscommissie bestaat uit de directeur van de school en eventueel een lid van de AR. In dat gesprek 
staan de volgende vragen centraal: 
- is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het christelijk onderwijs op onze gereformeerde school 
en datgene wat uw zoon/dochter hierover thuis meekrijgt in de opvoeding? 

- stemmen de ouders er op grond van hun overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn 
Woord (zoals samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis) een centrale plaats krijgen? 

In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening daarvan geeft u aan dat u er 
van harte mee instemt dat het onderwijs op de school gebaseerd is op de in de ouderverklaring genoemde 
uitgangspunten. De tekst van de ouderverklaring is te vinden op www.noorderbasis.nl/scholen-met-de-
bijbel/identiteit/.   
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 Organisatie van het onderwijs 
 

 Aanmelding nieuwe leerlingen   
Kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal vijf dagdelen komen kennismaken en wennen in de groep. Ze 
worden als leerling ingeschreven en toegelaten op de eerste schooldag die volgt op hun vierde verjaardag. De datum 
van de daadwerkelijke eerste schooldag wordt in overleg met de groepsleerkracht afgesproken.   
Kinderen dienen zindelijk te zijn en zichzelf te kunnen redden op het toilet. 
Kinderen die worden aangemeld afkomstig van een andere school, vanwege een verhuizing of anderszins kunnen na 
overleg op elk moment instromen, al heeft na een vakantie de voorkeur. 
 
 

 Leerplicht 
Vanaf 5 jaar zijn de leerlingen leerplichtig. In bijzondere gevallen kan op verzoek van de ouders voor een kind dat 
nog geen 6 jaar oud is voor ten hoogste 5 uren per week vrijstelling worden verleend, eventueel te verlengen met 
nog eens 5 uren per week. Het verdient overigens aanbeveling om de regelmaat van het onderwijs niet te 
doorbreken. Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig. Toch gelden, als u uw 4-jarig kind hebt laten inschrijven, voor 
hen dezelfde regels als voor 5-jarigen. 
 
 

 Overgangsprotocollen 
Alle 4-jarige leerlingen stromen in leerjaar 1 in. Voor de overgang van kleuters van groep 1 naar groep 2 en van 
groep 2 naar groep 3 gebruiken we een overgangsprotocol. Voor elk kind nemen we een individuele beslissing die 
gebaseerd is op diens ontwikkeling. Het zal echter duidelijk zijn dat oudere kinderen eerder toe zijn aan de overstap 
naar groep 2 of groep 3 dan jongere kinderen.  
Leerlingen doorlopen - normaal gesproken - in 8 jaar de basisschool. Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor 
afgeweken wordt van deze regel. Op grond van ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong t.o.v. 
leeftijdgenoten kan een kind langer of korter op de basisschool zitten. In dergelijke situaties kiezen wij als school 
voor een aangepaste leerweg, waarbij sprake kan zijn van verlenging of versnelling. We hanteren daartoe een 
protocol dat dient als leidraad om helder te krijgen hoe en onder welke omstandigheden deze keuze wordt gemaakt. 
Als ouders om een overweging tot doublure of versnelling verzoeken, zal dit in het team worden besproken. Het 
onderwijsteam neemt uiteindelijk deze beslissing.  
In sommige gevallen is het voor een kind beter een groep over te doen. Reden is meestal een combinatie van het 
vastlopen op meerdere (basis)vakken of het niet halen van het gewenste leesniveau. Ook kan de leerling 
achterblijven in de sociaal-emotionele ontwikkeling ten opzichte van de leeftijdgenoten (klasgenoten). Bij een 
doublure doet een kind niet zomaar alles opnieuw, maar wordt een programma aangeboden dat aangepast is aan 
het niveau van het kind.  
 
 

 Schoolorganisatie   
Het onderwijs op De Handpalm is zodanig georganiseerd, dat de leerlingen in principe in acht jaar de school kunnen 
doorlopen, volgens een leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem wordt de leerstof aan een bepaald leerjaar 
gebonden Bij de jongste leerlingen sluit het onderwijs zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. 
Naarmate de leerlingen ouder worden gaat de leerstof een meer centrale plaats innemen. 
 

 Combinatiegroepen 
De leerlingen zijn ingedeeld in jaargroepen. Op grond van hun leeftijd of niveau zitten de kinderen in een groep. 

Het leerlingenaantal op school is zodanig dat we groepen combineren. We proberen hierbij een zo verantwoord 
mogelijke verdeling te maken. Dit jaar zijn de groepen over vier klassen verdeeld: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en 
7/8.  
 

 Huiswerk 
De meeste zaken die de kinderen moeten leren, leren ze op school. Toch wordt er daarnaast wekelijks wat huiswerk 
meegegeven, zodat de kinderen niet helemaal onvoorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Vanaf groep 3 
krijgen de leerlingen in langzaam toenemende mate huiswerk voor Bijbelonderwijs, aardrijkskunde enz. Het 
huiswerk wordt via Parro meegedeeld aan de betreffende ouders. 
 

 Zelfstandig werken 
De Handpalm vindt het belangrijk dat kinderen ook zelfstandig kunnen werken en leren. Door de zelfstandigheid van 
alle leerlingen te vergroten, wordt tijd verkregen voor extra individuele hulp in de klas door de groepsleerkracht. 
Door organisatorische maatregelen geven we hier vorm aan. De leer- en hulpmiddelen stellen we zo op, dat de 
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kinderen deze zelfstandig kunnen pakken. Voor de leerlingen met zwakke concentratie creëren we een goede 
leeromgeving door bijvoorbeeld het vormen van een instructietafel of het inrichten van een aparte werkhoek. In de 
komende jaren willen we dit in de school verder ontwikkelen. Alle groepen hebben dag- en/of weektaken. 
 

 Differentiatie en zelfstandig werken 
Door tijdens de lessen te differentiëren naar tempo en niveau proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan de 
ontwikkeling van elk kind. Wij hanteren het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI), dit is de opvolger van het 

Interactieve Gedifferentieerde Instructiemodel (IGDI).  Differentiatie wordt zowel tijdens de instructie als de 
verwerking van de leerstof toegepast. Dit is per leergebied verschillend. Kinderen die de dingen snel begrijpen, 
kunnen snel aan het werk; de andere kinderen krijgen verlengde instructie, extra uitleg en aandacht. We vinden het 
belangrijk dat er een goede relatie is tussen leerkracht en leerling, waarbij in het interactieproces aandacht is voor 
heldere instructie aan, en zelfwerkzaamheid door de leerling. De leerkracht richt het onderwijs zo in 
(klassenmanagement) dat de leerling zich zelfstandig kan ontplooien overeenkomstig eigen mogelijkheden.  

Het komt ook voor, dat kinderen bovengemiddeld goed presteren en boven het niveau van de groep functioneren. 
We bieden deze kinderen aangepaste leerstof aan om hen blijvend uit te dagen en te motiveren. Dat doen we 
meestal door de reguliere lesstof te ‘compacten’ en daarnaast voor verrijkingsstof instructie te geven 
 

 ICT 
Op school hebben we in elk lokaal een digibord, Chromebooks en IPads. Het doel daarvan is ondersteuning van het 
onderwijs dat op onze school gegeven wordt. ICT (informatie- en communicatietechnologie) zetten we dus in als 
middel. Hierdoor is het mogelijk de instructie beeldend en interactief te maken. We werken met software waarop 
kinderen individueel en op eigen niveau zich de leerstof eigen maken. Kinderen leren o.a. door middel van internet 
informatie te verkrijgen en te verwerken. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, hoe de leerlingen hier verantwoord 
gebruik van mogen maken, zie hoofdstuk 5.7. 
 
 

 Onderwijsaanbod   
 

 Godsdienstonderwijs  
Het godsdienstonderwijs op onze school is als volgt geformuleerd: In het verlengde van de opvoeding thuis wordt in 
alle groepen, vooral in de lessen Bijbelonderwijs, aandacht gegeven aan wat God in Zijn Woord tot ons zegt. De 
kinderen worden gestimuleerd om in hun doen en laten hun geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te 
laten zien, daarover te spreken en ervan te zingen.  
Iedere dag wordt er in de groepen gebeden en veel gezongen. Op deze wijze willen we onze afhankelijkheid van 
onze Vader in de hemel tonen en Hem loven. Gedurende hun schooltijd leren de kinderen de melodieën en teksten 
van veel psalmen en gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek. Daarnaast worden ook veel Liedboek-, Opwekkings- 
en andere Bijbelliederen gezongen. Wekelijks leert groep 3-8 het Lied van de Week, om de week doet groep 1-2 hier 
ook aan mee. 
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Levend Water. Zie www.bijbelonderwijs.nl. De dagelijkse 
vertellingen nemen hierbij een centrale plaats in. In de onderbouw worden de bekendste Bijbelverhalen verteld. In 
de midden- en bovenbouw wordt thematisch door de Bijbel gegaan.  De verwerking van de lessen omvat o.a. ook 
het leren van feitenkennis. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee. Op De Handpalm wordt 
gebruik gemaakt van Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. 
In groep 7/8 is ook incidenteel aandacht voor kerk en kerkgeschiedenis. 
 

 Lees- en schrijfonderwijs  
Voorbereidend lezen  
In groep 1-2 wordt gewerkt met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Taalontwikkeling 
neemt hierin een belangrijke plaats in. Er wordt thematisch gewerkt met gebruikmaking van verschillende methodes 
bijvoorbeeld Kleuteruniversiteit. Ook doen zich dagelijks tal van spontane leermomenten voor, bijv. tijdens spel of 
een individueel gesprekje met een kind. Hierdoor wordt de woordenschat van de kinderen uitgebreid en werken we 
aan een kritische luisterhouding. Verder komen rijmen en spelen met woorden en klanken regelmatig aan de orde. 
Er wordt tevens gebruik gemaakt van veel verschillende ontwikkelingsmaterialen. Elke dag wordt er voorgelezen. 

 
Aanvankelijk lezen 
In groep 3 wordt gestart met het formeel leren lezen volgens de nieuwste versie van de leesmethode Veilig Leren 
Lezen. Deze methode biedt de mogelijkheid kinderen te leren lezen op verschillende niveaus: maan, ster en 
zonniveau. De leesmethode maakt gebruik van thema’s.  
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Technisch lezen 
Het aanvankelijk lezen is afgerond als alle letters gekend worden en de kinderen het principe van lezen door hebben. 
Daarna wordt gewerkt om de leestechniek en -snelheid te vergoten. Hiervoor gebruiken we geen specifieke 
methode. Wel maken we voor kinderen die meer instructie en oefening nodig hebben gebruik van de methodes 
Ralfi-lezen, Connect- lezen, Bouw! en Letterster.  In de groepen wordt aan het begin van de morgen of middag een 
kwartier gelezen. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid dat kinderen in de bovenbouw tutorlezen met en/of voorlezen 
aan jongere kinderen. Leesmotivatie en leesplezier vinden we erg belangrijk.  
 
Begrijpend Lezen 
Naast het technisch lezen wordt in groep 4 een start gemaakt met het methodisch begrijpend – en studerend lezen 
met de methodes Close Reading en Kidsweek. We zijn dit schooljaar op zoek naar een nieuwe methode. Het is de 
bedoeling dat de kinderen de in deze methodes aangereikte leesstrategieën ook daadwerkelijk leren gebruiken in 
teksten die bij de thema’s passen. Dit kan bijvoorbeeld bij het maken en presenteren van spreekbeurten, 
werkstukken en andere presentaties.  
 
Schrijven 
In groep 2 wordt spelenderwijs gestart met voorbereidend schrijven volgens de methode Pennenstreken. Daar gaat 
het om patronen en cijfers. In groep 3 en verder krijgt dit een vervolg, waarna al snel de letters komen, die de 
kinderen leren schrijven in gebonden schrijfletters. We besteden veel aandacht aan een goede pengreep en een 
goede schrijfhouding. Dit is mee bepalend voor een goed en leesbaar handschrift. 
 

 Taal/spelling 
Vanaf groep 4 wordt bij taal volgens de methode Staal aandacht besteed aan het schrijven van verhalen, 
taalverwerking, woordenschat en luister- en spreekvaardigheid. Ook komt het correct spellen van woorden 
nadrukkelijk aan de orde.  
 

 Rekenen/wiskunde 
In groep 1-2 wordt gewerkt met thema’s o.a. uit Kleuteruniversiteit, die aansluiten bij de belevingswereld van de 
kinderen. Binnen deze thema’s komen tal van rekenactiviteiten aan de orde. Denk aan tellen, vergelijken, ordenen, 
kleuren, vormen enz. Deze activiteiten vormen een belangrijke basis voor het verdere rekenonderwijs in de 
basisschool. Ook m.b.t. rekenactiviteiten doen zich naast geplande, ook veel spontane leersituaties voor. Verder 
wordt er gebruikt gemaakt van verschillende ontwikkelingsmaterialen. Rekenen is zinvol wanneer het ook toegepast 
kan worden in het dagelijks leven. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen leren hoe ze allerlei 
rekenproblemen op moeten lossen, tabellen kunnen lezen en grafieken kunnen maken. Ook is er aandacht voor 
meten, hoofdrekenen, tafels en cijferen, om deze onderdelen te kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen. 
In alle groepen wordt ook gewerkt met de methode Met Sprongen Vooruit. 
Vanaf eind groep 2 wordt gewerkt met het methodisch rekenonderwijs van de methode Pluspunt-4. Dit schooljaar 
voeren een nieuwe rekenmethode in, op dit moment is het keuzeproces nog niet afgerond. 
 

 Engels 
We geven in alle groepen structureel aandacht aan en onderwijs geven in de Engels taal via de methode Join In. In 
de onderbouw gebeurt dit op een speelse manier, vanaf de middenbouw gaat het serieuzer. 

 
 Oriëntatie op jezelf  

Oriëntatie op jezelf of de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen is van groot belang. In de onderbouw 
krijgt het aanleren van sociale vaardigheden vooral vorm tijdens spelactiviteiten, bijv. op je beurt wachten, rekening 
houden met elkaar, samen delen enz. 
Aan het begin van elk schooljaar werken we in alle klassen gedurende de eerste periode met het programma De 
Gouden Weken. Dat is bedoeld om in een nieuwe samenstelling van leerkrachten en kinderen een goed klimaat te 
scheppen.  
Daarnaast en de rest van het schooljaar bouwen we daarop voort met de Kanjertraining. Het principe hiervan is de 
bewustwording van vier manieren van gedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier gedragstypetjes:  
Gele petten (konijn): te bang, vermijdend, faalangstig en stil.  
Het gele petten gedrag denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.  
Witte pet (tijger): zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. 
Het witte petten gedrag denkt goed over zichzelf en de ander.  
Rode pet (aap): grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.   
Het rode petten gedrag denkt niet goed over zichzelf en niet goed over een ander.  
Zwarte pet (pestvogel): uitdager, bazig, hork, pester. 
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Het zwarte petten gedrag denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.  
Bij de Kanjertraining staan de vijf afspraken centraal, dat we elkaar vertrouwen en helpen, en dat niemand de baas 
speelt, zielig blijft doen of uitlacht.  
Een van de groepsleerkrachten is de anti-pestcoördinator. 
 

 Oriëntatie op de wereld 
In de groep 1/2 ligt het accent op het verkennen van de wereld om ons heen. Daaromheen wordt het onderwijs via 
beredeneerd leerstofaanbod vormgegeven. 
Vanaf groep 3 komen daar natuur- en verkeersonderwijs bij. Thema’s die in de groepen 1-4 aan de orde komen 
hebben regelmatig betrekking op een onderwerp uit deze categorie: beroepen, dieren, natuur enz. Onderwerpen, 
doelen en activiteiten worden o.a. uit Veilig Leren Lezen en Staal gehaald.  
In groep 5-8 worden de zaakvakken zoals aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis en natuuronderwijs geïntegreerd 
aangeboden in thematisch onderwijs. Daarvoor gebruiken we de Oa2se-methode, een doorontwikkelling van 
Ontwikkelings Gericht Onderwijs, en de methode VierKeerWijzer (meervoudige Intelligentie). Dit schooljaar 
onderzoeken we welke thematisch methode beter bij onze school past. 
Binnen het leergebied geschiedenis geven we ook enige aandacht aan geestelijke en maatschappelijke stromingen 
en aan maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting, als onderdeel van het ontwikkelingsgebied 
Burgerschapsvorming. 
Verkeer komt aan bod via de Jeugdverkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. Het verkeersonderwijs wordt in 
groep 7 of 8 afgesloten met een theoretisch en een (indien mogelijk) praktisch verkeersexamen.  
 

 Kunstzinnige oriëntatie  
Tijdens de lessen tekenen en handvaardigheid ontwikkelen de kinderen met diverse materialen en technieken hun 
creativiteit. In de groepen 1-4 staan de lessen tekenen en handvaardigheid in het teken van het thema dat aan de 
orde is. De groepen 5-8 gaan een deel van een middag bezig met handvaardigheid, in de schoolmond ‘crea’ 
genoemd. Dit geven wij vorm binnen het thematisch onderwijs. Wij putten hierbij o.a. uit de methodes … moet je 
doen. 
Bij de muzieklessen wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan het aanleren van liederen en het zingen. Dit sluit 
in de onderbouw meestal aan bij het thema dat in de belangstelling staat. Daarnaast passeren in alle groepen 
verschillende muzikale bouwstenen de revue, zoals maat, ritme, articulatie, dynamiek en notenschrift. De school 
beschikt over een aantal muziekinstrumenten die tijdens de muzieklessen gebruikt kunnen worden. We putten 
hierbij o.a. uit de methode Muziek… moet je doen. Ook wordt gebruik gemaakt van digitale methodes zoals 
Muziekopschool.com of 1, 2, 3 … zing. 
 

 Bewegingsonderwijs 
Om tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van jonge kinderen staat er in groep 1-2 dagelijks 
bewegingsonderwijs op het rooster. Op hele dagen krijgen de kleuters meestal ’s morgens gym in het speellokaal; 
een spelles of een les met klein of groot gymmateriaal. ’s Middags en woensdagmorgen spelen zij buiten. 
Groep 3-8 gaat eenmaal per week voor een les van een uur naar het gymlokaal met de vakleerkracht gymnastiek. 
Tijdens de gymlessen worden lessen met (bal)spel en toesteloefeningen voortdurend afgewisseld. We gebruiken de 
methode Basislessen Bewegingsonderwijs. De kinderen hebben voor gym nodig: stevige en goedpassende 
gymschoenen (geen zwarte zolen), een gymbroekje en een T-shirt, kleuters alleen gymschoenen. 
De school doet jaarlijks mee aan sportdagen voor de midden- en/of bovenbouw. 
 

 Seksuele vorming 
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. We oriënteren ons op het invoeren van de 
methode Wonderlijk Gemaakt in. Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid 
hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als 
vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen 
de juiste richting wijzen. 
Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd wordt door 
gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is.  
De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare school gaan, 
omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen 

Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele opvoeding is geen apart vak. Wij zien het als een 
aanvulling op de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als bekend worden 
verondersteld. Wij spreken heel gewoon over dit onderwerp als daartoe aanleiding bestaat.  Ons kader is Gods 
Woord. Op basis daarvan staan wij op het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, 
duurzame relatie tussen één man en één vrouw. 
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Samengevat vindt NoorderBasis dat de seksuele voorlichting en opvoeding in de eerste plaats de taak en de 
verantwoordelijkheid van de ouders is. De school geeft seksuele opvoeding als aanvulling op de oudertaak. Ouders 
mogen van de school het volgende verwachten: 

o Het begrip ‘besnijdenis’ wordt vanaf groep 5 feitelijk juist verteld. Alle kinderen weten dan dat in Israël alleen de 
jongens werden besneden. 

o Geslachtsgemeenschap ‘met elkaar naar bed gaan’ wordt als begrip bekend geacht vanaf eind groep 6. De 
geschiedenissen uit de Bijbel die daarover gaan (bijv. David en Bathseba) zullen dan ook ‘eerlijk’ worden verteld. 

o Hoererij wordt verteld als: ‘vrouwen die voor geld gemeenschap hebben met mannen’. Vanaf groep 7 kan erover 
gesproken worden in relatie tot deze tijd van seksclubs, prostitutie e.d. 

o Meisjes kunnen op school ongesteld zijn of worden. De meisjes in groep 7 en 8 krijgen aan het begin van het schooljaar 
van de leerkracht te horen waar maandverband te vinden is en bij wie ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. 
Leerkrachten van groep 7 en 8 zijn attent op dit punt en geven daarom meisjes gelegenheid om gebruik te maken van 
het toilet. 

o Het onderwerp homoseksualiteit kan in de groepen 7 en 8 aan de orde komen, soms naar aanleiding van bepaalde 
Bijbelvertellingen.  

o Op onze school toetsen we alle samenlevingsvormen aan onze visie op het Bijbelse huwelijk. Objectief onderwijs is ook 
hier een  fictie. Dit standpunt sluit een eerlijke en respectvolle beeldvorming van de mens in andere 
samenlevingsvormen niet uit.  

 

 Vervangingsprotocol   
Als een leerkracht ziek is of verlof heeft worden de lessen overgenomen door een andere leerkracht, bij voorkeur de 
duo-leerkracht of een van onze vaste vervangers.  In andere gevallen kunnen we een beroep doen op de 
vervangerspool. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden. Ook 
is het een optie om de groep te verdelen over andere groepen.  
In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, met daarbij de volgende afspraken: 
- zo mogelijk niet de eerste dag 

- alleen in het uiterste geval  
- ouders worden per e-mail of via Parro op de hoogte gesteld 

- de school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen  
 

 Stage   
We hebben met enige regelmaat stagiaires Pabo en onderwijsassistent op school. Incidenteel komen zij ook van 
andere opleidingen. Meestal zijn dat studenten van de Gereformeerde Hogeschool Viaa Zwolle, Driestar College 
Gouda, Stenden, NHL/Stenden Hogeschool of Noorderpoort. Vierdejaars studenten Pabo worden wel LIO’s 
genoemd: leraren in opleiding. Zij moeten gedurende een langere periode zelfstandig in een groep werken. Soms 
hebben we studenten die bezig zijn met de opleiding tot onderwijsassistent. Ons beleid is dat ook stagiaires de 
Bijbelse kernwaarden kunnen vertalen naar hun dagelijks handelen, zowel op onderwijskundig gebeid als in de 
dagelijkse omgang met de kinderen. Zij zijn meelevend lid van een gemeente waar de Bijbel als woord van God de 
grondslag is.  Zij zijn oprechte christenen en stralen dat uit aan de kinderen.  
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 Kwaliteitszorg  
 

 Algemeen 
Het doel van ons onderwijs is dat wij kinderen samen met de ouders opvoeden tot burgers van koninkrijk en tot 
burgers van deze maatschappij. 
Onze identiteit verplicht tot kwalitatief goed onderwijs.  Ons kwaliteitsbeleid wordt verwoord in het schoolplan. De 
kwaliteit monitoren wij o.a. aan de hand van het Cito-leerling- en onderwijsvolgsysteem en het KanVas van de 
Kanjertraining. Daarnaast houden wij tweejaarlijks een peiling over de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van 
een tevredenheidsonderzoek bij ouders, leerlingen en medewerkers. Mede op grond van deze input maakt de 
school een vierjarenplanning van te verbeteren onderwerpen.  
Om de vier jaar moeten scholen een schoolplan maken. Het is een document dat in eerste instantie bestemd is voor 
de inspectie. De school beschrijft daarin haar uitgangspunten en doelen, de verschillende vakken die gegeven 
worden, hoe de zorg geregeld is en hoe de kwaliteitszorg in elkaar zit. Dit alles mondt uit in een opsomming van 
zaken die te verbeteren zijn.  
 

 Schoolontwikkeling 
Het huidige schoolplan gaat over de periode 2019-2023. 
Op de volgende zaken richt het onderwijsteam zich in deze schooljaren speciaal: 
- pedagogisch klimaat optimaliseren o.a. d.m.v. toepassing van Gouden Weken en de Kanjertraining 
- voeren van kindgesprekken 
- doorgaande lijn van groep 1-8 van pedagogisch klimaat, onderwijs en organisatie 
- planmatige lesvoorbereiding en -evaluatie d.m.v. lesson study en co-teaching  
- groepsplannen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling invoeren en hanteren 
- optimalisering klassenmanagement 
- lesgeven volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) 
- uitbouwen van actieve betrokkenheid, taakgerichtheid en zelfverantwoordelijkheid van leerlingen 
- verbetering begrijpend luisteren en lezen, spellings- en woordenschatonderwijs, alsmede schrijfonderwijs 
- meer doelgericht thematisch onderwijs in de gehele school 
- aandacht geven aan de 21e-eeuwse vaardigheden door het stimuleren van ontdekkend en onderzoekend leren en 
eigenaarschap 
- zorgen voor differentiatie in onderwijstijd, leerstof en verwerking 
- de leerlingenzorg planmatig plannen, uitvoeren en effecten van die zorg evalueren 
- invoering methode op het gebied van seksuele ontwikkeling Wonderlijk Gemaakt 
- invoering methode Engels 
- opzet en invoering van beleid en structureel onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen 
Veel van bovenstaande aspecten zijn opgepakt, ingezet en/of ingevoerd. Door de algemeen maatschappelijk 
ontwrichtende situatie van de laatste 1,5 jaar kon niet alles zo doorgang vinden als we gepland en gewenst hadden. 
Tegelijkertijd is door die situatie weer andere aspecten ontstaan die eerst prioriteit krijgen bij de schoolontwikkeling. 
Onder andere middels de NPO-gelden gaan we hierop inzetten. Naast bovenstaande punten betreft dat met name 
het taal/leesonderwijs. Dit schooljaar voeren we o.a. daarom het project ‘De Bibliotheek op school’ in.  
 

 Resultaten van het onderwijs   
Jaarlijks wordt in groep 8 een Eindtoets afgenomen. In onderstaande tabel staan de scores hiervan. 
 
Jaar deelnemers landelijk 

gemiddelde 
school-
gemiddelde wel  niet 

2014-2015   534,8 - Cito 538,0 

2015-2016 18 1 537,1 - Cito 541,6 

2016-2017 8 0 535,1 - Cito 542,4 

2017-2018 11 0 361,5 - Dia 360,0 

2018-2019 11 1 357,9 - Dia 358,1 

2019-2020 - - - - 

2020-2021 4 0 361 - Dia 361 

 
 

 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs   
De Handpalm baseert haar schooladvies niet enkel op de Eindtoets in groep 8. Ook spelen observaties en andere 
toetsen van het leerlingvolgsysteem zowel in groep 8 als in voorgaande jaren een rol. Deze geven een goed beeld 
van de vorderingen door de jaren heen. De Eindtoets in groep 8 wordt als dubbelcheck van het schooladvies gezien. 
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In overleg met ouders en school wordt een keuze voor het vervolgonderwijs gemaakt. De ouders kiezen een school 
en de basisschool bepaalt welke richting. Het voortgezet onderwijs beslist uiteindelijk of de leerling wel/niet 
geplaatst wordt. De school maakt gebruik van de Plaatsingswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. 
Er bestaat een nauw contact met het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Gomarus College in Groningen. Kinderen 
met pro-, vmbo-, havo-, vwo- en tto-advies kunnen hier terecht.  
In de tabel staan de uitstroomgegevens van de laatste jaren. 

 

  Jaar Vwo/Havo Vmbo 

2014 5 6 

2015 5 10 

2016 3 2 

2017 5 3 

2018 5 3 

2019 4 3 

2020 9 6 

2021 3 1 
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 Zorg voor leerlingen 
Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met leren of die juist erg goed 
zijn, hebben extra zorg en begeleiding nodig. Elk kind is ook verschillend van karakter. Hiermee willen wij rekening 
houden. Zo zijn er kinderen die veel structuur nodig hebben. Anderen voelen dit juist als een keurslijf. Hier gaan we 
gedifferentieerd mee om. Zo proberen we ieder kind te geven wat bij hem of haar past. 
Voorwaarde is dat kinderen zelfstandig kunnen werken en leren, zodat de leerkracht tijd creëert om extra aandacht 
aan individuele leerlingen te besteden.  
Om het rendement van leren te verhogen passen we het model Expliciete Directe Instructie (EDI) toe en gebruiken 
we ook manieren van samenwerkend leren. Door organisatorische maatregelen in het klassenmanagement geven 
we hier vorm aan. De leer- en hulpmiddelen stellen we zo op, dat de kinderen deze zelfstandig kunnen pakken. Voor 
leerlingen met zwakke concentratie creëren bv. we een goede leeromgeving door een rustige werkplek uit te zoeken 
om instructie van de leerstof te ontvangen om daarna zelfstandig met de verwerking van de leerstof bezig te gaan. 

Alle leerlingen worden regelmatig besproken tijdens de leerlingenbespreking. Een leerkracht meldt welke leerlingen 
speciale zorg nodig hebben. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt. 

De leerkrachten laten zich regelmatig bijscholen om goed om te kunnen gaan met de verschillen in de groep.  
Door een goede sfeer te scheppen binnen de klas en binnen de hele school werken we aan de basisvoorwaarde om 
optimale zorg te besteden aan alle leerlingen. 
Tweemaal per jaar worden alle kinderen door middel van gestandaardiseerde toetsen (erkende toetsen van het 
Cito) getoetst. Dit betreft rekenen, lezen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De resultaten van de toetsen 
worden door de groepsleerkracht met de ib’er en de directeur besproken en later tijdens de teamvergadering 
doorgenomen.  
Als het niet goed gaat met uw kind, bijv. wanneer gedrag, werkhouding of leerresultaten van een kind daartoe 
aanleiding geven, overlegt de leerkracht met de ib’er, enkele collega’s of het hele team over de gewenste aanpak. Zo 
nodig toetsen wij de kinderen of voeren wij observaties uit.  
Voor alle leerlingen beschrijven wij de aanpak die we van plan zijn te hanteren gedurende het volgende half jaar. Dit 
doen wij door leerlingen zoveel als mogelijk te groeperen op basis van hun onderwijsbehoeften. Door middel van 
tussentijdse en eindevaluaties volgen wij onze geplande aanpak of stellen wij deze bij. 
Als er een speciaal actieplan wordt opgesteld, informeren wij altijd de ouders.  
En als wij externe deskundigen willen inschakelen, hebben wij zelfs uw toestemming nodig. 
 
 

 De ontwikkeling van kinderen volgen   
Zodra een kind bij ons op school komt beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we 
door dagelijkse observaties, methode gebonden toetsen en genormeerde toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. 
De maanden januari en juni zijn de Cito-toetsmaanden.  
Sinds de toetsronde van januari 2015 werken we met de nieuwste normen van Cito. Om allerlei redenen was het 
nodig dat Cito de normen bij moest stellen.  Dat heeft een aantal consequenties. Kort gezegd komt het erop neer dat 
een leerling meer moet presteren om dezelfde score te halen. Of: bij een gelijkblijvende score kan een leerling op 
een lager niveau uit komen.  Gelijktijdig laten we de indeling A t/m E los en hanteren daarvoor in de plaats I t/m V, 
een indeling die zuiverder is omdat elk cijfer staat voor 20% van de kinderen. Dat was bij de letterindeling iets 
anders.  
Wij begrijpen dat dit voor kinderen en ouders even wennen is. Dat is het voor de school ook. Want wat voor 
individuele kinderen geldt, geldt ook voor de groep als geheel.  Het is echter een eenmalige omslag. Wij zullen in 
onze gesprekken met u over uw kind de gevolgen zo goed mogelijk proberen uit te leggen.  

 
 

 Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze wet zijn dat: 

• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

• scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een 
passende plek);  

• scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen 
vanuit onderwijs en zorg; 

• er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. 
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de 
provincie Groningen. 
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Ondersteuning aan leerlingen  
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd 
wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning 
zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een 
ondersteuningsprofiel. Ons Schoolondersteuningsprofiel is op te vragen op school. 
De besturen van de scholen hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato 
van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen 
de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra 
ondersteuning verder uit te werken en te versterken.  
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, 
dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken.  Dat kan het speciaal basisonderwijs zijn. Daarvoor 
moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de 
Commissie van Toelating van een SBO-school van uw voorkeur.  Gaat het om een verwijzing naar een SO-school dan 
is daar een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig van de commissie van advies van het samenwerkingsverband.1 
In tegenstelling tot vroeger is het nu zo, dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt en niet meer de 
ouders. 
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het 
samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Toelaatbaarheidsverklaring en 
Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie. 
 
Afwegingsproces 
Verreweg de meeste kinderen kunnen we gewoon opvangen op onze school. Soms hebben kinderen extra 
ondersteuning nodig. Per kind bekijken we of wij die kunnen bieden. We hebben in het Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) aangegeven wat we kunnen. De keuzevrijheid van de ouders kan dus worden beperkt door de aard en zwaarte 
van de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school. Onze 
school zoekt het belang van ieder uniek kind. 
 

Stappenplan 
Wij hanteren bij het afwegingsproces het volgende stappenplan: 
1. Als de ouders hun kind aanmelden bij onze school neemt onze school binnen de wettelijke termijn van 6 weken 
een besluit of plaatsing mogelijk is. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. De termijn gaat in nadat het 
aanmeldingsformulier is ontvangen. 
2. Er vindt eerst een gesprek plaats met de ouders. Daarbij wordt in ieder geval een toelichting gegeven op de visie 
van de school en op de hieronder beschreven procedure. Ook wordt toestemming van de ouders gevraagd om 
informatie bij derden op te vragen. Die derden kunnen zijn bijvoorbeeld: de huidige school, de eigen 
orthopedagoog, het Medisch Kinderdagverblijf, zorginstellingen en dergelijke.  
3. De binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie, intern begeleider en eventueel de 
orthopedagoog/schoolpsycholoog. Besloten kan worden om het kind te observeren binnen zijn huidige school of de 
voorschoolse voorziening. 
4. De school onderzoekt welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden 
kunnen worden en zo ja door wie. Gedacht moet worden aan het gebouw, het onderwijsleerpakket, extra 
personeelsformatie, leerlingenvervoer, ondersteuning door deskundigen buiten onze school enz. 

5. De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de school en de 
mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de 
ondersteuningsmogelijkheden, zowel materieel als personeel, die de school heeft. 
6. In een afrondend gesprek met de ouders wordt het besluit van de school besproken. Er zijn twee mogelijkheden:  

- De leerling wordt geplaatst. Er wordt voorafgaand aan de plaatsing een plan van aanpak opgesteld. Daarin staat de 
extra ondersteuning ook omschreven. z.s.m. daarna, maar dat kan ook na plaatsing, volgt een 
ontwikkelingsperspectief.  
- De leerling wordt niet geplaatst. In dat geval zal de school aangeven waarom plaatsing niet mogelijk is. Tegelijk 
neemt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht.  
 
 

Informatie voor ouders/verzorgers 
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend 
Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in 

 
1 Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. 
Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 
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de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.  
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site 
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de 
samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs.  Hier 
kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend 
Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per 
gesprek + kosten mobiel). 
                                                                              
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 
Postadres:  Postbus 17, 9700 AA Groningen 
Telefoon:  050-5209120 
E-Mail:   info@cvagroningen.nl 
Website:   www.p2001.passendonderwijsgroningen.nl 

 
 

 Intern begeleider   
De intern begeleider (ib’er) coördineert de leerlingenzorg op school. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij 
het realiseren van een passende aanpak voor elk kind. 
Van elke leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, over 
het kind, observaties en gebeurtenissen, behaalde leerresultaten, toets- en rapportcijfers van de afgelopen jaren, 
leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en verslagen van speciale hulp en 
begeleiding. De ib’er beheert het dossier. Leerlingenbespreking vindt plaats tijdens de teamvergaderingen.  
De ib’er onderhoudt ook de contacten met organisaties als: Speciaal Onderwijs, logopediste en ziekenhuis. De 
uitvoerende taak wordt gedaan door de leerkrachten. Soms wordt een onderwijsassistent ingezet voor uitvoerende 
taken. De groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor het onderwijs (en daarmee ook voor de zorgbreedte) 
van zijn/haar leerling.  
De ib’er is de aangewezen persoon om samen met de groepsleerkracht een actieplan op te stellen. Als een kind de 
leerstof en het leertempo van de groep niet aankan, is het mogelijk dat het een eigen ontwikkelingslijn gaat volgen. 
Dat noemen we dan ‘werken op eigen niveau’. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de 
basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs. Stappen 
die hierbij genomen worden, gaan in overleg met de ouders en onze schoolpsycholoog/orthopedagoog. 
In dit plan wordt aangegeven op welk gebied de hulp zal worden verleend, welke hulpprogramma’s er zullen worden 
gebruikt, wie de hulp zal geven, wanneer de hulp zal worden gegeven en hoeveel tijd nodig is voor het bereiken van 
de doelstellingen en wanneer de evaluatie plaatsvindt. De actieplannen worden regelmatig bijgesteld wanneer dat 
nodig blijkt. Alle stappen worden bijgehouden in ons digitale leerlingendossier (ParnasSys). We houden de ouders op 
de hoogte wat voor hulp we geven. 
Ook het meedenken over onderwijsontwikkeling is een belangrijke taak van de ib’er. 
 
 

 Orthopedagogische en ambulante hulp vanuit NoorderBasis   
NoorderBasis heeft een aantal orthopedagogen, een schoolpsycholoog en een drietal ambulant begeleiders in eigen 
dienst. De school kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind 
uitgebreider getest moet worden. 
 
 

 Externe ondersteuning door de jeugdgezondheidszorg: GGD 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar, in opdracht van de 
gemeente. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ouders/verzorgers van alle kinderen 
ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de 
doktersassistent, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een 
vragenlijst. 
Bij 5-jarige kinderen bestaat het onderzoek uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, 
gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. 
Bij kinderen uit groep 7 is het een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag en 
sociale ontwikkeling.  
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de 
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. Voor afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het algemene nummer 088 -
22 99 444. Meer info op de website van GGD Groningen: https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/. 
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
De school is aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, vestiging Winsum, Meeden 3E, 9951 HZ Winsum. 
Voor advies 050-3674991 op werkdagen van 08.00-20.00 uur. 
Afspraak maken? 050-3674990 
WMO en Jeugdhulp: algemeen nummer: 088-3458888  
GBS De Handpalm heeft een protocol voor Zorgroutes intern - en externe zorgstructuur in basisscholen.  
Zie verder de bijlage ‘De school en het Sociaal Team Jeugd’ van gemeente Het Hoge Land. 
 

 

 Veiligheid, meldcode en privacy 
Een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, is voor kinderen buitengewoon belangrijk. We besteden daarom veel 
aandacht aan de veiligheid van het gebouw. o.a. apparaten en speeltoestellen worden regelmatig gekeurd. 

Ook de sociale veiligheid is belangrijk.  
We hebben als school een uitgebreid veiligheidsbeleid. Om het pesten tegen te gaan hebben wij een anti-
pestprotocol. De anti-pestcoördinator/sociale veiligheidscoördinator is juf Marianne Renes. Het vergroten van 
sociale vaardigheden heeft in onze school volop de aandacht.  
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van ons schoolbestuur. Deze code is hier te vinden: www.noorderbasis.nl. 
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. Hoe de school omgaat met de 
leerlinggegevens en wat de rechten van de ouders en leerlingen zijn, staat beschreven in het nieuwe  
privacyreglement van NoorderBasis. 
 
 

 Kinderen en Veilig Internetten 
Onze school maakt steeds meer gebruik van het internet. Internet is een prachtig medium voor het onderwijs, maar 
je kunt ook ongewenste zaken tegenkomen. Onze school kiest ervoor om kinderen bewust te leren omgaan met 
internet.  
Internetten op school vindt plaats binnen de schooltijd. Deze tijd is dus bestemd voor onderwijs. Kinderen mogen 
daarom als regel nooit zomaar op internet, maar altijd met een duidelijke internetopdracht. En als ze wel een wat 
vrijere internetopdracht hebben maken we gebruik van sites en zoekmachines die speciaal voor kinderen bedoeld 
zijn. En er is toezicht. Dit kan door o.a. als leerkracht of ouder zicht te houden op het beeldscherm. Diens 
aanwezigheid en de mogelijkheid het beeldscherm te bekijken is vaak al genoeg om het bewust zoeken naar foute 
sites te voorkomen.  
Wanneer er ondanks alles toch iets verkeerds op het scherm verschijnt is het de taak van de leerkracht dit op een 
goede manier bespreekbaar te maken.  
Verder spreken we de volgende regels met de kinderen af: 
- Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer 
van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/leraar; 
- Ik vertel het mijn ouders/leerkracht meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel; 
- Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn ouders/ leerkracht; 
- Ik zal nooit op e-mailberichten een foto of iets anders van mijzelf over internet sturen zonder toestemming van mijn ouders/ leerkracht; 
- Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen mijn 
ouders/ leerkracht, zodat zij maatregelen kunnen nemen; 
- Ik spreek met mijn ouders/ leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van welke programma’s ik gebruik mag maken.  



                                                                                                                                                                                                                   

Schoolgids 2021-2022    GBS De Handpalm Leens 18 

 

 Ouders 
Wat het contact met u als ouders betreft, willen wij graag een open school zijn. Daarom bieden wij ruime 
mogelijkheden voor contact tussen ouders en school om over uw kind of over het onderwijs te spreken.  
Blijf niet zitten met uw vraag, opmerking of zorg, maar neem gerust initiatief om een leerkracht, de intern 
begeleider, de directeur of iemand van de Afdelingsraad of Medezeggenschapsraad te spreken. 
Wanneer er op school iets bijzonders aan de hand is met uw kind, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met 
de ouders/verzorgers op. Wanneer u van uw kant de wens of behoefte voelt, kunt u met de school contact 
opnemen. Op deze manier is er van beide kanten duidelijkheid over uw kind. 
 

 Oudercontacten 
We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen de ouders en de school. De kinderen worden een groot deel 
van de dag aan de school toevertrouwd. We staan er samen voor om de kinderen een goede christelijke basis mee 
te geven. De ouders doen dit thuis. De leerkrachten op school. We willen graag goed onderwijs geven aan de 
kinderen en in de opvoeding zo veel mogelijk één lijn trekken met thuis. Daarom is de betrokkenheid van ouders 
belangrijk.  
Op veel verschillende manieren betrekken we de ouders bij de school. We houden de ouders op de hoogte van de 
vorderingen van hun kind en van de gang van zaken op school.  
Allereerst kunt u de leerkracht na schooltijd, of op een ander tijdstip even aanschieten met een vraag. U kunt ook 
altijd even via Parro of e-mail contact opnemen, om met de leerkracht te spreken of om een afspraak voor thuis of 
op school te maken.  
 
 

 Betrokkenheid   
 Spreekmiddagen- en avonden 

Twee keer in het jaar zijn er spreekmiddagen of -avonden, waarop we alle ouders verwachten. De eerste 
spreekmiddag in september is bedoeld om opvoeding en onderwijs thuis en op school goed op elkaar af te stemmen 
door met elkaar te spreken over het wel en wee van het kind. Bij deze gelegenheid laten we vooral de ouders aan 
het woord en zijn ook de kinderen zelf aanwezig. Afhankelijk van de aard van het besprokene kan een 
vervolggesprek worden gepland. Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee, na ongeveer 20 en na 40 
schoolweken. Op de spreekmiddag en -avond na het Winterrapport medio februari verwachten we ook alle ouders.  
Ouders kunnen dan in 10-minutengesprekjes gericht met de leerkracht over de leervorderingen van hun kind 
spreken naar aanleiding van het rapport. 
In november, maart en juni zijn er spreekmiddagen en -avonden op uitnodiging of aanvraag. De leerkracht of de 
ouders kunnen aangeven een gesprek met elkaar te willen. 
Groepsleerkrachten brengen alleen in speciale situaties een bezoek thuis, bijv. als er buitengewone zorgen zijn om 
een kind, of als er gedurende het cursusjaar nog geen contact met de ouders geweest is. Bij een kleuter die voor het 
eerst op school komt, wordt door de leerkracht een huisbezoek gebracht. 
 
 

 Oudermorgens, informatieavond en schoolavond 
In de eerste schoolweken wordt in elke klas een informatieavond gehouden, waarin ouders wordt verteld over 
allerlei activiteiten in de school en in de klas. 
Ieder jaar organiseert de school een schoolavond. Naast huishoudelijke of organisatorische zaken komt dan een 
onderwerp aan de orde dat met het onderwijs of de opvoeding te maken heeft.  
U bent van harte welkom eens op school te komen. Twee keer per jaar vindt een Open Dag plaats, waarin ouders 
van toekomstige leerlingen een kijkje kunnen nemen in de klassen, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van het 
dagelijks reilen en zeilen. 
Een paar keer per schooljaar is er een koffie-uurtje voor ouders, waarin zij gezamenlijk met de directie kunnen 
spreken over het wel en wee van de school. 
Graag nodigen wij nieuwe ouders uit voor een kennismakingsgesprek op school. Dit gesprek zal in de regel met de 
directeur gevoerd worden. 
 

 Nieuwsbrief, Parro, website en e-mail  
De school informeert ouders over van alles wat op de school gebeurt. Dat gebeurt door: 
- De Info, onze digitale nieuwsbrief, die ongeveer elke maand via ParnasSys naar ouders gemaild wordt  
- e-mail met eventuele extra berichten of Parro-berichten 
- website www.gbsdehandpalm.nl 
- telefonisch of mondeling contact 
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 Vieringen en christelijke feestdagen 
Gedurende het schooljaar houden wij regelmatig bijzondere bijeenkomsten, bijv. tijdens de opening van het 
schooljaar, maandvieringen rond het jaarthema van NoorderBasis, de start van een nieuwe periode en de 
christelijke feestdagen. Dan willen wij ook op die manier uiting geven aan onze christelijke identiteit. We nodigen 
dan (groot)ouders en andere belangstellenden om erbij aanwezig te zijn. 
 
 

 Ouders en de school   
Naast de vereniging en medezeggenschapsraad als kanalen om mee te spreken en mee te helpen bij het vormgeven 
van het onderwijs op onze school, is er nog een andere minstens zo belangrijke manier om bij de school betrokken 
te zijn: uw praktische hulp en inzet voor de school.  
We stellen het bijzonder op prijs, wanneer ouders, grootouders of andere betrokkenen bereid zijn tot het assisteren 
bij allerlei in de school voorkomende werkzaamheden. Bijvoorbeeld hulp bij het lezen, projecten, crea, vieringen, 
feesten, enz. Ook wordt de hulp van ouders gewaardeerd bij buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen, gym, 
acties, schoolreisjes en excursies. Voor de duidelijkheid vermelden wij hier dat ouders en overige vrijwilligers hun 
ondersteunende werkzaamheden op school onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht verrichten. 
 

 Gebedsgroep  
Een aantal ouders komt incidenteel als gebedsgroep samen op school of bij één van de ouders thuis. Met elkaar 
worden blije en zorgelijke omstandigheden van school, ouders en kinderen bij God gelegd. De kinderen, ouders en 
het team mogen gebedspunten aandragen bij één van de leden van de gebedsgroep. In de gebedsgroep is duidelijk 
afgesproken dat alle zaken vertrouwelijk blijven. U bent van harte welkom om mee te bidden.  
 

 Activiteitencommissie 
Hulp kan ook via de activiteitencommissie (AC) als vrijwilliger. We hebben op De Handpalm een AC die het team 
ondersteunt in het uitvoeren van allerlei praktische zaken. U kunt dan denken aan het organiseren van festiviteiten, 
w.o. de Sinterklaasviering, het regelen van koffie en koek bij ouderavonden of het organiseren van een schoolfeest, 
schoolreisje, sportdagen en de Avond-4-daagse. Daarnaast speelt de AC een rol in het coördineren van allerlei 
vrijwilligerswerk dat ouders voor de school kunnen doen. Ook kan de AC met voorstellen bij het team komen.  
De AC bestaat uit een aantal ouders, een leerkracht is contactpersoon voor het onderwijsteam. Wie er in de AC 
zitten kunt u vinden in Informatiegids. 
Het vrijwilligerswerk van ouders en de rol van de AC is van groot belang voor de school. Het team wordt veel werk 
uit handen genomen, waardoor tijd vrijkomt dat het directe onderwijs aan de kinderen ten goede komt. Bij het team 
is er elk jaar weer veel waardering voor alle tijd die ouders en leden van de schoolvereniging voor de school willen 
geven: er is daarmee heel wat meer mogelijk dan anders zou kunnen worden gerealiseerd.  
 

 Klussen, schoonmaak en tuinonderhoud 
Naast de dagelijkse schoonmaak, die in handen is van onze schoonmaakster, wordt ook geregeld een beroep gedaan 
op de ouders. Dit is een soort verplichte vrijwilligheid. Twee keer per schooljaar worden de ouders op een avond 
ingeroosterd om de school weer spic en span te maken. Wanneer je als ouders op de ingedeelde avond niet kunt, 
bestaat de mogelijkheid om zelf voor een vervanging te zorgen of onderling te ruilen. Daarnaast wordt aan ouders 
incidenteel gevraagd een bepaalde klus te doen. Data worden op de Jaarkalender vroegtijdig bekend gemaakt. 
 
 

 Informatie aan gescheiden ouders 
Met betrekking tot het geven van informatie aan gescheiden ouders houden we ons aan de wettelijke regels die 
door de overheid zijn gesteld. De school heeft daarvoor een protocol. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de 
directeur of ib’er met de gescheiden ouders een gesprek heeft. In dit gesprek, waarbij als het kan beide ouders 
aanwezig zijn, willen we de communicatie tussen de school en de ouders regelen. Dit geldt ook wanneer een van de 
kinderen een voogd heeft.  Er zal in zo’n situatie met de voogd van het kind gesproken worden. Van deze gesprekken 
komt een verslag dat door de school en de ouders/voogd wordt getekend. 
 
 

 Ouders en financiën 
Onderwijs kost geld. Gelukkig betaalt de overheid verreweg het grootste deel. Maar voor een aantal zaken moeten 
we een beroep doen op de ouders; anders kunnen we ze niet organiseren. Binnen onze schoolvereniging is, met 
instemming van de medezeggenschapsorganen, het onderstaande afgesproken. 
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 Vrijwillige ouderbijdrage 
Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage; toelating van 
kinderen is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage. 
De ouderbijdrage is bestemd voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten (christelijke feestdagen, Sinterklaas, 
verjaardagen), afscheid. De bijdragen worden centraal vanuit het bestuurskantoor in Noordhorn geïnd. Voor het 
kamp van groep (7/)8 wordt een extra ouderbijdrage gevraagd. 
De afgelopen schooljaren waren onderstaande bedragen van toepassing. 
Aan het begin van dit schooljaar wordt een nieuwe begroting opgesteld en een daarbij passende ouderbijdrage. 
€ 40,00 voor het eerste kind 
€ 30,00 voor het tweede kind 
€ 20, 00 voor het derde kind 
€ 10,00 voor het vierde kind 
In de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 bepaald dat alle leerlingen mee mogen 
doen met schoolactiviteiten, ook als hiervoor een ouderbijdrage wordt gevraagd. Mocht er geen bijdrage worden 
betaald, dan leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen tijdens deelname. Het is echter aan de schoolleiding om 
op basis van de ingekomen vrijwillige ouderbijdrage te bepalen of de gehele activiteit doorgang kan vinden. 
 
 

 Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
De TSO wordt op dit moment gezien de coronasituatie mogelijk gemaakt door de inzet van leerkrachten. I.v.m. die 
coronasituatie wordt de TSO zolang intern op school geregeld. We hopen dat dit volgend kalenderjaar weer deels 
door ouders kan worden ingevuld. Hoe dan ook wordt de TSO vanaf 2022 niet meer betaald uit de onderwijsgelden. 
Dat was ooit in het verleden zo ontstaan, maar dat is niet meer goed te verantwoorden. Ouders dienen zelf voor de 
TSO-kosten te betalen, of dat nu vrijwilligerskosten voor leerkrachten of voor ouders of externen zijn. Daarvoor 
wordt vanaf 2022 een bedrag bij de ouderbijdrage opgeteld. Zie ook hoofdstuk 8.6. 
 

 Contributie 
Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Leden betalen € 25,- contributie per jaar. Van ouders die geen lid zijn 
van de schoolvereniging vragen wij hetzelfde bedrag als extra vrijwillige verenigingsbijdrage. Dit geld gebruiken wij 
o.a. voor leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit: Bijbels, Psalm- en liedboeken, en leer- en 
werkboeken van onze Bijbelmethode “Levend Water”. Deze bijdragen worden centraal geïnd.  
NoorderBasis is door de belastingdienst erkend als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat 
betekent dat u voor de inkomstenbelasting giften aan NoorderBasis kunt opgeven als aftrekpost.  
 

 Leerlingenvervoer   
Ouders van leerlingen die van ‘ver’ komen, kunnen in voorkomende gevallen via hun gemeente subsidie aanvragen 
voor de kosten van het taxivervoer van Connexxion. Kinderen worden thuis opgehaald en voor school afgezet vice 
versa. 
 

 Goede doelen 
De Handpalm doet graag mee aan acties om geld of spullen in te zamelen voor een goed doel. Dit zien we als een 
christenplicht. De leerlingen worden zich hierdoor bewust van hun plaats in de maatschappij. Er wordt in de lessen 
aandacht besteed aan de inhoud van de goede doelen. De school heeft de mogelijkheid om aan één grote en aan 
twee kleinere acties per jaar mee te werken. Ouders kunnen zelf goede doelen aandragen. Het schoolteam maakt 
daaruit een keuze. De doelen zijn dit jaar o.a. een project van De Verre Naasten (DVN). Er wordt in de lessen 
aandacht besteed aan de inhoud van de goede doelen. 
 
 

 Sponsoring   
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Het geld wat hiermee verkregen wordt kan gebruikt worden voor het 
onderwijs en/of voor allerlei nevenactiviteiten en extraatjes. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover sponsoring. 
Wel vinden we dat dit in goede banen geleid moet worden. Daarom is er een sponsorbeleidsplan gemaakt. Dit plan 
ligt op school ter inzage. Kort gezegd komt het erop neer dat sponsoring aan een aantal voorwaarden moet voldoen:  
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.  
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 
onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.  
- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn 
met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt.  
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de weder 
prestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. 
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 Klachtenregeling   
Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden, of om vrijwilligers, al degenen die 
bij de school betrokken zijn, kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens zijn.  
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen in onderling overleg op de juiste wijze worden afgehandeld. 
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan zal hij in eerste instantie naar degene toegaan die daarbij direct 
betrokken is. Dat is meestal de leerkracht of de schoolleider. Zij zullen dan proberen het probleem op te lossen; als 
het kan meteen, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend worden bij de 
bovenschoolse directie of het bevoegd gezag (centraal bestuur). 
Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, dan kan contact worden 
opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon van 
de school. Hun namen en adressen vindt u elders in de schoolgids. 

De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de 
vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht daar een klacht in te 
dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de 
vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het 
bevoegd gezag of bij de klachtencommissie.  
Vermoedens van seksuele intimidatie/misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd gezag. Die plicht 
hebben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. Het bevoegd gezag neemt 
direct contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of er aangifte gedaan moet worden bij 
justitie. 
De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de 
kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de 
klachtenregeling aan te vragen. 
 
 

 WA-verzekering   
De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt alle 
aansprakelijkheid gedekt, ook ouderparticipatie (waaronder Tussen Schoolse Opvang) en schoolreisjes/-kamp. 
Voor de leerlingen hebben we geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school. Ouders kunnen 
uiteraard zelf een dergelijke verzekering afsluiten. 
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 Schooltijden, vakantie en verlofregeling 
 

 Schooltijden  
 
Groep 1/2 
maandag  08.30- 12:00 12.30 - 14.30  
dinsdag  08.30- 12:00 12.30 - 14.30 
woensdag 08.30- 12:30 
donderdag 08.30- 12:00 12.30 - 14.30 
vrijdag  - 
 
Groep 3-8 
maandag  08.30- 12:00 12.30 - 14.30 
dinsdag  08.30- 12:00 12.30 - 14.30 
woensdag 08.30- 12:30 
donderdag 08.30- 12:00 12.30 - 14.30 
vrijdag  08.30- 12.00 12.30 - 14.30 

 
Voor en na schooltijd houden de leerkrachten van 10 minuten vóór tot 10 minuten na schooltijd buiten toezicht.  
De leerkrachten zijn ‘s morgens vanaf 8.20 uur en ’s middags tot 14.40 uur buiten; op woensdag tot 12.40 uur. 
De kinderen van groep 3-8 mogen ‘s morgens bij de bel van 8:25 uur naar binnen. Om 8:30 uur moet iedereen in de 
klas zitten en beginnen de lessen.  
In de middagpauze spelen de kinderen na het eten buiten onder toezicht van de TSO. 
 
 

 Vakanties en vrije dagen   
Wij voldoen aan de wet, die voorschrijft dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in totaal minimaal 3520 uur naar 
school moeten en de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur in totaal vier schooljaren. 
Op de website van school staat het vakantierooster en de lesvrije dagen, waarop het onderwijsteam cursussen of 
vergaderingen heeft. 
 

 Verlof buiten de schoolvakanties   
Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier.  
Onwettig verzuim moet door de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden gemeld. 
 
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd als er sprake is van een van de volgende omstandigheden: 
- verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste 1 dag; 
- gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie) voor ten hoogste 1 dag; 
- ernstige ziekte van (een van) de ouders 
- overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad: 
 - 1e graad (vader, moeder) voor ten hoogste 4 dagen 
 - 2e graad (broer, zus, opa, oma) voor ten hoogste 2 dagen 
 - 3e graad (oom, tante, neef, nicht) voor ten hoogste 1 dag 
- bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de 1e en 2e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit 
huwelijk in of buiten de woonplaats van belanghebbend wordt gesloten 
- 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten van de 1e 
en 2e graad voor ten hoogste 1 dag 
- viering van nationale feest- en gedenkdagen voor leerlingen uit culturele minderheden; 
- in geval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden; 
- voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de normale lesuren kan gebeuren; 
- andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.  
Verlof in verband met andere gewichtige omstandigheden dient acht weken van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden.  Als 
belangrijkste beoordelingscriterium geldt dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind 
plaatsvinden. 
 
In de volgende situaties is er géén sprake van gewichtige omstandigheden en heeft uw kind dus géén recht op verlof:  
- familiebezoek/hereniging in het buitenland 
- verjaardagen van (over)grootouders 
- voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van (over)grootouders; 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
- langdurige afwezigheid, zoals wereldreis of sabbatical 
- goedkope tickets buiten de reguliere schoolvakantie 
- door derden aangeboden en eventueel betaalde reis buiten de reguliere schoolvakantie 
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- gewonnen reis buiten de reguliere schoolvakantie 
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met top(verkeers)drukte 
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
- vakantiespreiding in Nederland (let op: Almere valt met de vakantiespreiding onder regio noord) 
- dienstroosters van werkgevers van (een van) de ouders, zoals: vervoersbedrijven, taxibedrijven, politie, brandweer enz. 
- deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijv. sport- of muziekvereniging 
 
In de wet staat aangegeven wanneer een kind extra vrij mag hebben: 
1. wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.  
2. in verband met vakantie (specifieke aard van het beroep van één van de ouders). Schriftelijke aanvraag acht weken van 
tevoren + werkgeversverklaring of verklaring zelfstandige. De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij 
moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor 
in aanmerking komen. Er wordt vanuit gegaan dat u het merendeel van uw inkomen slechts in de zomervakanties kunt verdienen. 
De werkomstandigheden (uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van personele bezetting, de 
bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden passen níét in het begrip ‘specifieke aard van het beroep’. 
Dit kan slechts eenmaal per jaar gedurende maximaal 10 schooldagen en niet in de eerste weken na de zomervakantie. 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet) voor meer dan 10 
schooldagen per schooljaar dient minimaal 2 maanden tevoren via de locatiedirecteur van de school, bij de leerplichtambtenaar 
van de woongemeente te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist na overleg te hebben gepleegd met de 
locatiedirecteur. Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: De ouders/verzorgers kunnen een verklaring overleggen van een arts of 
een maatschappelijk werk(st)er, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie 
betreffende één van de gezinsleden. 
In gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, beslist de leerplichtambtenaar. 
 
 

 Ziekte   
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit uiterlijk ’s morgens om 8:00 uur zelf door te geven aan de leerkracht. Dit 
kan uitsluitend via Parro. Liever niet via een ander kind, want het kan zo gemakkelijk vergeten worden. 
 
 

 Verlof voor behandeling onder schooltijd 
Soms moeten kinderen langdurig therapie volgen of behandelingen ondergaan, die niet buiten de schooltijden 
kunnen worden gepland. Denk aan behandeling voor dyslexie, logopedie of andere therapieën. De school heeft 
hiervoor richtlijnen opgesteld. Als een behandeling niet buiten de schooluren kan plaatsvinden, vraagt u dat een 
maand van tevoren schriftelijk aan bij de schoolleiding. We hebben hiervoor een formulier. In principe kan 
toestemming worden verleend voor maximaal een half jaar (deze periode kan op verzoek van de ouders worden 
verlengd) en 90 minuten per week (inclusief reistijd). Als het gaat om behandeling van Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie wordt verlof verleend voor maximaal 60 behandelingen. 
Bij belangrijke schoolevenementen of toetsen, te bepalen door de schoolleiding, dient u de afspraak met de 
behandelaar af te zeggen c.q. de afspraak te verplaatsen. 
 
 

 Schorsing en verwijdering   
De school werkt met een protocol voor schorsen en verwijderen van een leerling, als onderdeel van het 
veiligheidsplan.  
Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald 
wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken 
ernstig belemmert. 
De beslissing over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij de directeur van de school, die daarvoor 
door het bevoegd gezag (het centraal bestuur) is gemandateerd. Voordat wordt besloten tot schorsing en/of 
verwijdering hoort het centraal bestuur de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling 
vindt niet plaats dan nadat het bestuur ervoor heeft gezorgd heeft, dat een andere school bereid is de leerling toe te 
laten. Als gedurende acht weken aantoonbaar, maar zonder succes, gezocht is naar een andere school, kan tot 
definitieve verwijdering worden overgegaan.  
De school moet u vertellen dat men van plan is het kind te verwijderen. U kunt tegen de verwijdering een 
bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Bij een negatieve beslissing kunt u via een kort geding proberen 
verwijdering tegen te gaan.   
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 Overige informatie 
 

 Groep 1 en 2 
 
Beredeneerd leerstofaanbod 

In groep 1-2 wordt met thema’s gewerkt. Daarvoor gebruiken we Kleuteruniversiteit en de SLO-doelen uit het 
LeerlingVolgSysteem. De kinderen krijgen leerdoelen en activiteiten aangeboden, die passen bij hun ontwikkeling. 
Ook krijgen zij gelegenheid zelf activiteiten te kiezen. Als leerkrachten begeleiden wij de kinderen hierin, zodat ze 
zich kunnen ontwikkelen. Per thema worden doelen gesteld, waarvan nagegaan wordt of ze gehaald worden. Ook 
hebben we de doelen beschreven van de diverse activiteiten. 
 

Portfolio 

Verschillende aspecten van het werk en de ontwikkeling van een kind worden verzameld in een portfolio.  Hierin 
worden door leerling en leerkracht foto’s tekeningen/werkjes/liedjes gestopt. Aan het eind van groep 2 krijgen de 
kinderen het portfolio mee naar huis als mooie herinnering. 
 

Fruitbakjes/broodtrommels/bekers/tassen 

Met het oog op vermissing verzoeken wij u hierop de naam van uw kind te vermelden. Vanwege veel voorkomende 
‘lekkage’ graag een plastic zakje met een afsluitclip om de bekers.  
 

Zelfredzaamheid 

In het kader van de zelfredzaamheid gaan we ervan uit, dat kleuters die op school komen zindelijk zijn en zelf naar 
de wc kunnen gaan. Na gebruik van de wc moeten ze zelf doorspoelen en hun handen wassen. We verwachten dat 
zij zelf hun jas kunnen aan- en uittrekken. In groep 2 leren ze veters strikken. Wanneer ze ergens mee gespeeld 
hebben, ruimen ze zelf (of samen) alles weer op. Het is fijn als er aan deze dingen ook thuis aandacht wordt besteed. 
 
Verjaardagen 

Voor de verjaardagen van ouders en grootouders mogen de kinderen een kleurplaat maken, ook bij jubilea of ziekte. 
Ouders die dat willen, kunnen de leerkracht minimaal een week van tevoren via een briefje aanvragen. Dan kan uw 
kind tussen de schoolactiviteiten door een kleurig cadeautje maken. 
 
Schoonmaken 

Tweemaal per jaar worden spelmaterialen of andere schoolspullen schoongemaakt. Er wordt hiervoor een beroep 
op de ouders gedaan. U krijgt tijdig bericht hierover via de AC. 
 
 

 Christelijke feestdagen 
Aan de christelijke feestdagen wordt op school op gepaste wijze aandacht geschonken. Dit komt tot uiting in de 
bijbelvertellingen met bijbehorende verwerkingen, in de liederen, die geleerd en gezongen worden, in verwerking 
en in een viering al dan niet met ouders.  
 
 

 Verjaardagen   
Als een kind jarig is, is het feest. Dit vieren we ook in de klas, ouders zijn daar niet bij. We zingen voor hem of haar.  
Er mag een traktatie gegeven worden aan de kinderen uit zijn eigen klas, bij voorkeur fruit, een hartig hapje of iets 
dergelijks. Het jarige kind mag een bescheiden (gezonde) traktatie bij de leerkrachten brengen. Het kind mag een 
kaart uitzoeken waar iedere leerkracht zijn/ haar naam op schrijft. Deze kaart krijgt de jarige aan het eind van de dag 
mee naar huis.  
 
 

 Sinterklaas 
Elk jaar vieren we op (eventueel de woensdag/vrijdag voor) 5 december het sinterklaasfeest. Bij de organisatie 
hiervan wordt het onderwijsteam ondersteund door de AC. De sint bezoekt de verschillende groepen, waarbij het 
accent op de lagere groepen ligt. De ouders kunnen bij de aankomst buiten aanwezig zijn, daarna gaat de 
sinterklaasviering in de besloten kring van de school en de kinderen verder. In de onderbouw (groep 1-4) krijgen de 
kinderen een cadeautje van sint en pieten. In de bovenbouw wordt een lootje ter waarde van ongeveer € 4,00 
getrokken. 
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 Hoofdluis 
Voorkomen is beter dan genezen. In dat kader houden wij op school regelmatig een luizencontrole. In principe in de 
tweede week na elke vakantie. Als het nodig is zal ook tussentijds een controle plaats kunnen vinden. Voorafgaand 
aan de controle krijgen de ouders hierover bericht. Wij vragen van de ouders om hun kind die dag niet met gel of 
vlechtjes in het haar naar school te laten gaan. Wanneer ouders hun kind niet willen laten controleren kunnen zij dit 
schriftelijk aanvragen bij de directie.  
Jeuk op het hoofd kan wijzen op aanwezigheid van luizen en is extra reden voor controle. Mocht u hoofdluis 
constateren dan dient u dit bij school te melden. Wij kunnen dan (zonder uw naam te noemen) de andere ouders 
waarschuwen en hen voorzien van algemene informatie hoe te handelen ter voorkoming en bij constateren van 
hoofdluis. 
 
 

 Tussen- en Buiten Schoolse Opvang (TSO en BSO) 
In de wet op het primair onderwijs is per 1 augustus 2006 vastgelegd dat het bestuur verantwoordelijk is voor het 
overblijven van de leerlingen. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het overblijven goed geregeld is en dat er een 
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de overblijfkrachten. De ouders krijgen, via de oudergeleding van 
de MR, instemmingsrecht over hoe het overblijven is geregeld. De wet gaat er namelijk van uit dat de TSO een zaak 
is van scholen én ouders. Hiermee wordt de TSO een vast onderdeel van de schoolorganisatie. Binnen NoorderBasis 
is de bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd aan de locatiedirecteur; samen met de ouders zal er een visie 
op TSO moeten worden opgesteld en vastgelegd in een beleidsplan. 
Samengevat: De TSO is de taak van de ouders. De school zorgt voor de faciliteiten. 
Op De Handpalm is TSO als volgt geregeld: met betrekking tot de middagpauze verzorgen de ouders/leden de 
pleinwacht op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen. . Omdat dit niet uit de onderwijsgelden 
betaald kan worden wordt vanaf 2022 daarvoor een bedrag bij de ouderbijdrage opgeteld 
 
Beperkte BSO 
Vanaf 8:20 uur zijn de leerkrachten op het plein aanwezig; voor die tijd zijn de ouders verantwoordelijk. Na 
schooltijd gaan de leerkrachten van groep 1 t/m 8 met de kinderen mee naar buiten. Zij houden tot 14.40 uur 
toezicht bij het hek tot alle kinderen zijn opgehaald. 
 
TSO 
Tussen de middag blijven alle kinderen op school eten. De ouders regelen deze opvang en zijn hiervoor ook wettelijk 
verantwoordelijk. De Schoolraad stelt in overleg met de directeur hiervoor het beleid op. De TSO wordt tot op heden 
mogelijk gemaakt door de inzet van leerkrachten  
De leerkrachten eten met de kinderen van 12:00 uur tot ca. 12:15 uur in de eigen klas. Zij beginnen de maaltijd met 
gebed en tijdens het eten wordt uit een kinderbijbel of Bijbels dagboekje gelezen. Om 12:15 uur gaan de kinderen 
naar het schoolplein waar toezicht gehouden wordt door de leerkrachten.   
Naast de ouderbijdrage komt een bedrag bedoeld voor de vrijwilligersvergoeding van de TSO’ers, die wekelijks 
pleinwacht hebben, het rooster opstellen en contact onderhouden met directie en onderwijsteam. 

 

 Schoolreisjes, excursies en schoolkamp   
Om het jaar gaan de groepen 1-6 op schoolreisje. Groep 7-8 gaat één keer per twee jaar op schoolkamp van drie 
dagen. In het jaar dat groep 7-8 geen kamp heeft, gaan de kinderen mee op schoolreis. Voor het kamp wordt een 
eigen bijdrage van de betreffende ouders verwacht. 
Er kunnen in een schooljaar excursies gehouden worden, bv. naar het museum, een bepaald bedrijf. Dit kan zijn 
tijdens het project of het kan aansluiten bij een les of werkthema van een klas. Het gebeurt ook dat de school wordt 
uitgenodigd om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (bijv. de bibliotheek, boomplantdag, 4-mei-kranslegging).  
Wanneer deze excursie ver van de school vandaan is, kan door de school een beroep gedaan worden op uw hulp. 

 
 

 Sportdagen 
Jaarlijks doen alle groepen mee aan de Koningsspelen. Over andere sportdagen volgt later meer informatie. 
 
 

 Foto’s 
Eens per twee jaar komt in juni de schoolfotograaf. Volgend schooljaar gebeurt dat weer. Naast een klassenfoto en 
portretten worden ook gezinsfoto’s gemaakt. Broertjes en zusjes en die niet op De Handpalm zitten, kunnen 
eventueel ook op die foto. Het kopen van gemaakte foto's is niet verplicht. 
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Privacy wordt op school gewaarborgd. In dat kader melden wij hier dat het kan voorkomen dat een foto waar uw 
kind op staat afgebeeld in nieuwsbrief De Info of op de website geplaatst wordt. Mocht u bezwaar hebben tegen 
video-opnames of tegen plaatsing van foto's van uw kind op de website van school of in De Handpalmkrant, meld dit 
dan schriftelijk aan de directeur. Dan houden we daarmee rekening. Dit schooljaar werken we de consequenties van 
de AVG verder uit. U wordt hierover regelmatig geïnformeerd. Ook kan het gebeuren dat in het kader van coaching 
of onderwijsontwikkeling video-opnames in de klas gemaakt worden. Deze opnames zijn uitsluitend voor intern 
(binnen de kring van het schoolteam) gebruik. Deze opnames worden niet aan derden beschikbaar gesteld.   
 
 

 Ochtendpauze en fruit eten 
Het eten van fruit willen we in alle groepen bevorderen. Elke morgen voordat de ochtendpauze begint eten de 
kinderen gezamenlijk fruit. U mag uw kind fruit of groente en drinken (liefst water) meegeven. Voor de jonge 
kinderen het fruit graag in stukjes. Drinkbekers moeten goed sluiten, voorzien zijn van de naam van het kind en in 
een plastic zakje zitten. De kinderen mogen géén pakjes drinken, koek, chocolade, snoep, chips o.i.d. mee naar 
school, dat gaat in de tas weer terug naar huis. 
 
 

 Avondvierdaagse 
De kinderen van groep 1 t/m 8 lopen mee, 5 km, 10 km of één avond. De AC regelt dit en zorgt ook voor de 
begeleiding. 
 
 

 Afscheid groep 8 
De leerlingen van groep 8 nemen voor de zomervakantie afscheid van de kinderen van de andere groepen en van de 
school. Op deze avond wordt hun schoolperiode met alle kinderen, (groot)ouders, verzorgers en enkele andere 
genodigden afgesloten. 
 
 

 Gevonden voorwerpen en kleding 
Vergeten en gevonden kleding en voorwerpen worden maximaal drie maanden op school bewaard in een speciale 
bak in de toegangshal. Daarna worden ze weggegeven aan een goed doel of weggegooid.  
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 Contactgegevens 
  
 

Contactgegevens VGPO NoorderBasis: 
Bezoekadres    Industrieweg 22, 9804 TG  Noordhorn 

Postadres     Postbus 6, 9800 AA  Zuidhorn 

0594-500649    info@noorderbasis.nl 
 

Directeur/bestuurder: 

Roelof van den Berg   06-33646167, r.vandenberg@noorderbasis.nl 
 
Raad van Toezicht: 
Koos van der Velden, Drachten  voorzitter 
A. Heidema, Tolbert   ambtelijk secretaris 
Jan Bouwkamp, Haren 
Jaap van der Heide 
Peter Roggema 
Wim Datema 
 

Ledenadministratie: 

Greetje de Roo    g.deroo@noorderbasis.nl 
 

GMR: 
Alwina van der Mark, voorzitter 
Boudewijn Vonck 
Jan Peter Zomer 
Elze van Barneveld 
Jannie Noordhof 
Roos-Anne den Ouden 
Simone Heemstra 
Jeanet Schipper 
 
Ambtelijk secretaris GMR: 

Sake Moes    gmr@noorderbasis.nl 
 

Contactpersoon: 
Binnen de school:   Alinda Vellema, intern begeleider, a.vellema@noorderbasis.nl 

Jannie Vogel, oud-ouder, jannie.vogel@hetnet.nl 
 

Vertrouwenspersoon:   Bert Bloemendal, bert.bloemendal@home.nl, 050-5567021 

     Cees van den Berg, ceesvandenberg@home.nl, 06-27263508 

      

Inspectie van onderwijs:      Publieksinformatie, postbus 51 (tel. 0800-8051 gratis) 

               www.onderwijsinspectie.nl 
 

Vertrouwensinspecteur:    0900-1113111 

 

Klachtencommissie:     Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en 
Gereformeerd Onderwijs 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
070-3861697 (9.00 - 16.30 uur) 
info@gcbo.nl 
 

Gomarus College: Postbus 399 
9700 AJ Groningen 
Hoofdgebouw 050- 52 44 500 
Magnolialocatie 050- 57 13 093 

  

mailto:g.deroo@noorderbasis.nl
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Bijlage De school en het Sociaal Team Jeugd 
 
Binnen de gemeente Het Hogeland is het Sociaal Team Jeugd (STJ) werkzaam. Bij het STJ kunnen ouders/verzorgers 
terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het STJ biedt informatie, advies en ondersteuning. Ook verwijst 
het STJ zo nodig naar (gespecialiseerde) hulpverlening. 
Binnen het STJ werken verschillende professionals op het gebied van Jeugdhulp samen, zoals 
Gedragswetenschappers, Casemanagers Jeugd, Maatschappelijk werk, Jongerenwerk, Jeugdgezondheidszorg/ GGD, 
VNN, Elker en MEE. 
Op school zijn de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD voor ouders/verzorgers en de medewerkers van 
school het eerste aanspreekpunt. 
Ouders/verzorgers kunnen bij vragen of zorgen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de school. Deze 
verpleegkundige is bereikbaar via school. Mocht u na contact met de jeugdverpleegkundige van mening zijn dat uw 
kind andere ondersteuning nodig heeft, dan kunt u zich aanmelden bij het STJ. 
U kunt het STJ bereiken op: 
telefoonnummer: 088-3458888 
E-Mail: sociaalteamjeugd@hethogeland.nl 
Praktische informatie over het STJ kunt u vinden op de website: www.gemeentehethogeland.nl. onder het kopje 
“zorg en ondersteuning”. 
 
Passend onderwijs en Jeugdhulp 
Sinds 2014 is het passend onderwijs van kracht. Hierdoor hebben scholen de verantwoordelijkheid om alle kinderen 
een passende plek te bieden. Om dit te realiseren bieden scholen aan kinderen die dat nodig hebben, extra 
begeleiding op school. Het kan zijn dat kinderen buiten school hulp of ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met het STJ. 
De gemeente is (sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015) verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, waar 
andere vormen van ondersteuning niet toereikend zijn. Deze hulp is niet gericht op het leren op school, maar op 
gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaamheid in de maatschappij.   
Om hulp thuis en op school goed op elkaar af te stemmen, werken de school en het STJ waar nodig samen. Om dit 
goed te kunnen doen, wisselen zij informatie uit. Dit vindt alleen met toestemming van ouders/verzorgers plaats. 
 
Zorg voor Jeugd Groningen 
Het systeem van Zorg voor Jeugd bevordert de samenwerking en afstemming tussen professionals die betrokken zijn 
bij een jongere. Dit kan de leerkracht van de school zijn of een betrokken hulpverlener. Door middel van het afgeven 
van een signaal in Zorg voor Jeugd worden betrokkenen vroegtijdig met elkaar in contact gebracht. Hierdoor kan 
afstemming tussen betrokkenen georganiseerd worden en optimaal worden samengewerkt. Als er een signaal in 
Zorg voor Jeugd wordt afgegeven, wordt dit altijd aan de ouders/verzorgers medegedeeld. 
Meer informatie over Zorg voor Jeugd vindt u op: https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/groningen/over-
zorg-voor-jeugd/.  
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Eerder ging uw kind naar het consultatiebureau. Hier werd de groei en ontwikkeling van uw kind gevolgd. Ook als uw 
kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. In groep 2 en 7 wordt uw kind 
onderzocht.  
Onderzoek naar stem-, spraak- en/of taalproblemen  
De logopediste van de GGD kan kinderen van groep 1 en 2 screenen op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit kan 
op verzoek van de leerkracht of de ouders. 
Ouders moeten altijd van tevoren toestemming geven en de uitslag van het onderzoek wordt met hen besproken.  
Aandacht voor gezondheid op school  
Uit de vragenlijsten die ouders/verzorgers invullen voor de screening, haalt de GGD allerlei informatie. Deze 
informatie bespreekt de verpleegkundige of arts met de school. Zij kunnen vervolgens thema’s kiezen die extra 
aandacht nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn: voeding en beweging, gebitsverzorging en pesten. Bij de 
projecten die hieruit voortkomen, worden ouders en school nauw betrokken.  
Meer informatie  
Voor meer informatie over gezondheid, opgroeien en opvoeden kunt u contact opnemen met  
De Telefonische Advisering van de GGD tel: 050-3674991, zij kunnen u desgewenst ook doorverbinden met de 
jeugdverpleegkundige van de school van uw kind. 
 

http://www.gemeentehethogeland.nl/
https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/groningen/over-zorg-voor-jeugd/
https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/groningen/over-zorg-voor-jeugd/
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Verwijsroute dyslexie  
Mocht u bij uw kind dyslexie vermoeden, dan is het goed om te weten welke stappen u moet nemen om in 
aanmerking te komen voor hulp.   
De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) dyslexie te 
signaleren en te begeleiden. Pas als de extra ondersteuning van de school onvoldoende uithaalt, kan de school een 
leerling doorverwijzen voor onderzoek naar dyslexie en bij vaststelling naar dyslexiehulp. Dit gebeurt in overleg met 
de ouders en verzorgers.  
De school adviseert de ouders/verzorgers hun kind aan te melden bij het STJ. Het STJ beoordeelt de aanvraag en 
kijkt hierbij naar eventuele bijkomende problemen. Deze problemen kunnen de dyslexiebehandeling in de weg 
staan. Voor de behandeling begint worden afspraken gemaakt tussen de ouders/verzorgers, de school en de 
jeugdhulpaanbieder. 
De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij is dat de 
aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG). Op de site van de 
RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie, zie: www.rigg.nl.  
 

http://www.rigg.nl/

