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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we
u informeren.
De Bascule richt zich op een grote betrokkenheid van kinderen en ouders bij de school, zorg voor
kinderen en kwalitatief goed onderwijs. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
We hopen dat u door het lezen van de schoolgids een beeld heeft gekregen van onze school. Wilt u een
kijkje komen nemen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!
Namens het team van obs De Bascule
Jacqueline Grupstra
Locatiedirecteur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basischool De Bascule
Sportlaan 85
7833CH Nieuw-Amsterdam
 0591552042
 http://www.obs-bascule.nl
 j.grupstra@oo-emmen.nl
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Schoolbestuur
Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.400
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

locatie directeur

Jacqueline Grupstra

j.grupstra@oo-emmen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

310

2020-2021

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt
het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt
voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. De keuzes die in het Schoolondersteuningsprofiel
gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke
ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar
ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar
kunnen maken.
Op schoolniveau maken we gebruik van het Schoolondersteuningsplan. Dit is een levend document en
wordt indien nodig bijgesteld. zie bijlage "Schoolondersteuningsplan".

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Prettige leer- en werkomgeving

Brede ontwikkeling

Kwaliteit

Professionele schoolcultuur

Resultaatgerichte aanpak

Missie en visie
Onze school is een toegankelijke, openbare, brede school met een prettigeen open sfeer. Ons
onderwijs daagt de leerling uit om zich in een veilige omgeving, waarin structuur en duidelijkheid wordt
geboden, te ontwikkelen. Ons team bestaat uit professionals die met een grote actieve betrokkenheid,
passie voor hun coachende rol en met een duidelijk doel voor ogen, de leerlingen steeds een stapje
verder brengen. Dit doen we door ons onderwijs op verschillende manieren aan te bieden. Niet alleen
passief, maar ook actief.
In de ochtend werken wij aan de basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden koppelen we steeds meer
aan de wereldoriënterende vakken. Door de wereldoriënterende vakken in thema’s aan te bieden,
verder kijken dan de methodes, halen we de “buurt” en ook de “wereld”naar binnen. Hierdoor
vergroten we de zelfstandigheid van de leerlingen en worden zij medeverantwoordelijk voor eigen
leerproces.
Obs De Bascule, Werelds Onderwijs!
We investeren flink in de basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Door effectief
onderwijs, opbrengstgericht werken en ons streven naar excellent onderwijs, willen we op `De
Bascule`maximale opbrengsten halen.
De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem met veel ruimte voor groepsinstructie en
zelfstandig werken. Omdat we rekening houden met de mogelijkheden van de leerlingen, wordt er
binnen de groep gedifferentieerd volgens het principe van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof.
De school heeft de volgende kenmerken van een adaptieve school hoog in het vaandel staan:
- Voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag
- Het bevorderen van responsief gedrag en coöperatief leren
Voor leerlingen met leerproblemen wordt door de leerkracht in samenspraak met de Intern Begeleider
en de kwaliteitsmedewerker vanuit OOE een speciaal handelingsplan/ groepsplan gemaakt of een
eigen leerlijn opgesteld.Op gezette tijden worden alle kinderen op begrippen, rekenen, spelling en
lezen getoetst. De resultaten worden in het team besproken. De leerprestaties worden in onze school
op systematische wijze geëvalueerd tijdens de leerlingenbesprekingen in het onder- en
bovenbouwoverleg en in de teamvergaderingen.
Openbaar Onderwijs Emmen heeft een bovenschoolse visie geformuleerd en die luidt als volgt:
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Openbaar Onderwijs Emmen heeft ´Oog voor de wereld’. Kinderen worden wereldburgers. Kinderen
leren met passie en ontwikkelen zich vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. Kinderen
worden uitgedaagd en krijgen ruimte om hun leren vorm en betekenis te geven (kenniscreatie) in
relatie tot de wereld van de toekomst, passend bij hun ontwikkeling. Leerkrachten begeleiden, sturen
en bewaken het proces. De leerlingen van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven.
Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat
de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en kennismaatschappij waar we kinderen op moeten
voorbereiden. Kinderen op onze school kunnen zich optimaal ontwikkelen in overeenstemming met
hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk, in balans, zijn toegerust voor deelname aan de
samenleving.
Uitgangspunten en werkwijzen:
-Ondernemend leren en Talentontwikkeling. Gezien de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en op
de arbeidsmarkt zijn we ons bewust van de vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de 21e-eeuw
en hier werken we aan door middel van thematisch onderwijs.
-Samenwerking. Op De Bascule leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren, samen te werken en
respect te hebben voor elkaar.
- Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Op De Bascule leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en
verantwoordelijkheid te dragen. We hanteren duidelijke school- en groepsregels.
- Effectiviteit. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en
rekenen.
- Zelfstandigheid. Op De Bascule kijken we naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Binnen deze
werkwijze kijken we wat een leerling aan kan. We hebben aandacht voor meerbegaafde leerlingen en
leerlingen die moeite hebben met de lesstof. Indien nodig krijgen onze leerlingen extra ondersteuning
of een aangepast lesprogramma om hun leerdoelen te bereiken.
- Kwaliteit. Op obs De Bascule toetsen we de kwaliteit aan onze eigen visie en aan het toezichtkader
van de inspectie. Onze ouders, leerlingen en team zijn tevreden over ons geboden onderwijs en
schoolklimaat.
- Professionaliteit. Ons team is deskundig op het gebied van adaptief onderwijs, Directe instructie,
cultuureducatie, het begeleiden van meerbegaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen met
gedragsproblematiek.
- De ambities van de school gerelateerd aan de context en missie. Wij vinden het opvoeden van
kinderen tot volwaardige leden van de samenleving van groot belang. Dit mag echter niet ten koste
gaan van taal, rekenen en lezen. Deze drie leerstofgebieden krijgen de grootste prioriteit.

Identiteit
We zijn een openbare basisschool. dat betekent dat er ruimte is voor de cultuur en overtuiging van elk
kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij
de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Openbaar Onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs. Dit
maakt dat de populatie lijkt op een samenleving in het klein. Onderstaande kenmerken vinden wij erg
belangrijk:
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- Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of etniciteit.
- Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke
overtuigingen om.
- We besteden expliciet aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden.
Dit geldt ook voor de verworvenheden van onze democratie.
We stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, bij alles wat zich op en
om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Ook is er aandacht voor de
samenleving buiten de school.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Een aantal leerkrachten heeft opleidingen gevolgd op het gebied van interne begeleiding (Master EN),
rekenen, taal/lezen, meer/hoogbegaafdheid en cultuur. Daarnaast heeft de locatiedirecteur de
opleiding leergang directeur IKC afgerond.
Twee personeelsleden hebben een Master opleiding afgerond

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak
Basisvaardigheden
(voorbereidende taal-,
lees-, reken- en overige
activiteiten).

Leerjaar 1

Leerjaar 2

20 u 15 min

20 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 45 min

6 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

4 uur

4 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

1 u 20 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Bewegingsonderwijs
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Thematisch werken
incl. Engels

5 u 10 min

3 u 30 min

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

Schrijven
Verlengde leertijd
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

De aangegeven lesuren per week zijn bij benadering. Er is namelijk ook sprake van vakoverstijgende
activiteiten.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Voor- en naschoolse opvang
Themalokaal

Het team
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Op De Bascule werkt het team optimaal samen aan het realiseren van de doelen van onze school als
geheel. Ons team is deskundig op het gebied van adaptief onderwijs, directe instructie,
cultuureducatie, het begeleiden van meerbegaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen met
gedragsproblematiek. We vergroten onze deskundigheid voortdurend door scholing en collegiaal leren.
Het team karakteriseert zich door een positieve opstelling waarin altijd gekeken wordt wat mogelijk is.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
Als een leerkracht verlof heeft of afwezig is door ziekte, kunnen we een vervangende leerkracht
(invaller) aanvragen bij Openbaar Onderwijs Emmen.
Het komt wel eens voor dat het niet lukt om een invaller te krijgen. Voor deze situaties heeft het
bestuur het Protocol vervanging bij ziekte vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de
directie.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het
gebouw van de school. Met Voorschool Bascule uitgevoerd door organisatie Zus&Zo.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
De kwaliteitszorg is planmatig en wordt gemonitord door de zogenaamde Kwintoo kaarten. In dit
schooljaar (2021-2022) werkt de school aan de thema's Toetsing, Schoolklimaat, Opbrengsten en VVE.
Naast de ouderenquête worden ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het onderwijsteam
bevraagd via de enquêtes van "Scholen met succes". Dit jaar werken we aan de verbeterplannen die na
aanleiding van de afname gemaakt zijn.
Per kalenderjaar wordt het scholingsprogramma, individueel of groepsgericht, door het onderwijsteam
gevolgd.
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De schoolresultaten (opbrengsten) worden gemonitord met behulp van groepsplannen,
groepsoverzichten en het leerlingvolgsysteem ESIS.
We richten ons verder nog op het thematisch werken: de omgeving bij de school betrekken; in welke
wereld leven we? Dit door bijvoorbeeld naar de winkel te gaan om boodschappen
(burgerschapsvorming) te doen. Naar het postkantoor om geschreven brieven of een geschreven
kaart te posten (taal/spelling). We gaan koken (meten en wegen, communiceren, samenwerken,
praktisch handelen). Dit koken gaan we realiseren in het thema lokaal.

Hoe bereiken we deze doelen?
We maken gebruik van een "levend schoolplan". Dat wil zeggen dat gedurende het jaar we het
schoolplan bijwerken en aanvullen. Zo houden we zicht op de gestelde doelen en worden de doelen ook
levend gehouden.
De doelen komen het hele jaar terug in teamvergaderingen zodat de hele school, de medewerkers,
betrokken zijn bij de uitvoering. Halverwege het jaar is er een tussenevaluatie en dan bespreken we of
we doelen bij moeten stellen. Ook is dat een ijkpunt van de stand van zaken.
Aan het einde van het schooljaar wordt het schoolplan geëvalueerd en worden er nieuwe doelen
gesteld voor het jaar erop. We gebruiken verschillende instrumenten om de doelen goed te evalueren.
Een ervan is KWINTOO, een kwaliteitszorg instrument.
De doelen van het lopende jaar en de onderwerpen waar we aan werken zijn terug te vinden op de
jaarplanning.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt
het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt
voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. De keuzes die in het Schoolondersteuningsprofiel
gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke
ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar
ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar
kunnen maken.
Zie bijlage "Ondersteuningsplan OOE".
De school specifieke bijlagen zijn in te zien op De Bascule.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Intern begeleider

8

Rekenspecialist

7

Specialist hoogbegaafdheid

8

Taalspecialist

5

Fysiotherapeut

1

School Maatschappelijk Werkster 1
Logopedie

1

Kinderfysiotherapeut

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op De Bascule heerst een positieve, gemoedelijke en veilige sfeer. Onze communicatie is positief en
met respect. Dit verwachten we ook van de kinderen en de ouders/verzorgers. We vinden het erg
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belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op school en zichzelf kunnen en mogen zijn. In de pauzes
lopen de leerkrachten altijd op het schoolplein. Ze zijn zichtbaar en aanwezig voor de kinderen. Zo
kunnen we ingrijpen als er kinderen worden buiten gesloten en/of er ander onwenselijk gedrag wordt
geconstateerd.
Mocht er toch een signaal komen van een leerling die gepest wordt, dan hanteren we de stappen die
beschreven staan in bijlage 5 van het Veiligheidsplan OOE. Zie bijlage.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KOL, SCOL en leerlingSCOL.
Een onderdeel van de zorgplicht "sociale veiligheid" is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen
zich veilig voelen op school. In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt
verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief
tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid
voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover
informatie. Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft
in de veiligheid en welbevinden van leerlingen. Om de sociale veiligheid en het welbevinden van de
leerlingen van obs De Bascule te monitoren, gebruiken we bij de groepen 3 t/m 8 de Sociale
Competentie Observatielijst (SCOL) en de leerlingSCOL bij de groepen 6 t/m 8. Bij de groepen 1 en 2
wordt KOL (Kleuter Observatie Lijst) afgenomen.
KOL en SCOL zijn een onderdeel van het leerlingvolgsysteem specifiek voor sociale competentie,
welbevinden en sociale veiligheid. Twee keer per jaar vult de leerkracht voor alle leerlingen een digitale
vragenlijst in. Na de eerste keer wordt er een beginanalyse gemaakt: over een leerling of van een hele
groep. Na iedere volgende afname worden de scores met de vorige afnames vergeleken en worden
vorderingen geanalyseerd. Het programma biedt verschillende manieren om hulp in te zetten voor
individuele leerling of een groep.
De analyses van KOL, SCOL en de leerlingSCOL worden regelmatig besproken tijdens onze
teamvergaderingen en leerlingbesprekingen. Ook ouders worden bij bijzonderheden op de hoogte
gebracht.
We maken gebruik van de methode "Kinderen en hun sociale talenten" en er worden regelmatig
kindgesprekken gevoerd. Deze gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht, maar worden
ook gedaan door de vertrouwenspersoon/intern begeleider/anti-pest coördinator. Samen worden er
naar oplossingen gezocht en/of mogelijk stappen gezet om het kind te helpen.
Vorig schooljaar start het project Integrated Care waar wij als school aan meedoen. Integrated Care is
een samenwerking van verschillende organisaties die als doel heeft snel hulp te bieden aan kinderen en
ouders die dat nodig hebben. Dit gaan we het komende jaar verder door ontwikkelen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

de Vries

l.devries@oo-emmen.nl
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vertrouwenspersoon

Berends

m.berends@oo-emmen.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij vinden het erg belangrijk dat we samen met ouders/verzorgers verantwoordelijkheid dragen voor
de ontwikkeling van de kinderen. Een goede samenwerking met ouders en een sterke
ouderbetrokkenheid bij het onderwijs komt de leerprestaties van de kinderen ten goede. We
informeren de ouders/verzorgers over ons onderwijs, over de resultaten en de ontwikkeling van de
kinderen. Ook doen we een beroep op de medewerking van ouders bij diverse activiteiten zoals
gastlessen, hulp bij vervoer en activiteiten, hulp bij huiswerk, lid zijn van de Ouderraad, meedraaien bij
het continurooster enz. Ouders kunnen altijd bij ons terecht met vragen.
D.m.v. de Medezeggenschapsraad stellen wij ons op de hoogte van opvattingen en verwachtingen van
ouders. Daarnaast nemen we om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek af onder alle ouders en
wordt er een verbeterplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de MR. We zijn duidelijk naar ouders
over wat we van hen verwachten en over wat zij van ons kunnen verwachten.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Alle ouders krijgen van ons een uitnodiging voor SchouderCom. SchouderCom is een instrument om
informatie per groep en in een klik met alle ouders te delen. U kunt inloggen via de mobiele telefoon of
met de computer. Via Facebook en onze website kunt u veel informatie vinden over de school. Ook is er
een keer per twee weken een digitale nieuwsbrief "Het Bascule Nieuws". Daarnaast zijn de gegevens in
te zien op de website van Scholen op de kaart.
We informeren ouders tijdens de informatieavond, rapportgesprekken en/of wanneer dit wenselijk is.
Tussendoor zijn we altijd bereid om met u in gesprek te gaan over uw kind(eren).
We doen het samen!

Klachtenregeling
De meeste klachten kunnen prima met de leerkracht en/of locatiedirecteur worden opgelost. Als dat
niet lukt, moet er een andere oplossing worden gezocht. Hiervoor is de zogenaamde klachtenregeling.
De klachtenregeling houdt in dat op elke school een contactpersoon is aangesteld. De contactpersoon
lost het probleem niet op, maar weet wel bij wie je moet zijn. Meestal is dat bij de externe
vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet werkzaam bij de school en kan daarom zonder vooroordelen
de klacht behandelen.
De vertrouwenspersoon voor Openbaar Onderwijs Emmen is bereikbaar bij StichtingWelzijnsgroep
Sedna, Parallelweg 36, 7822 GM Emmen, telefoon 0591-680850. De school is voor de behandeling van
klachten ook aangesloten bij eenonafhankelijke klachtencommissie: de ‘Landelijke Klachtencommissie
voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)’. De LKC onderzoekt de klachten
beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uitaan het schoolbestuur en
kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt voor de afhandeling van de
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klacht en het opvolgen van de aanbeveling de uiteindelijke beslissing. De LKC is gevestigd aan de
Polanerbaan15, 3447 GN Woerden. Postadres: Postbus 162, 3440 AD Woerden. Telefoon 0348-405245. U
kunt ook de website raadplegen www.lgc-lkc.nlof een e-mail sturen naar info-lgc-lkc@vosabb.nl

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
aanwezigheid OR-vergadering
aanwezigheid MR-vergadering

•
•
•
•

We betrekken ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij het onderwijs en bij diverse activiteiten;
informatieavond
rapportgesprekken
uitstapjes
activiteiten zoals Verkeersactiviteiten (werkgroep), Kerstdiner, Paasbrunch, Sinterklaas, musical
(wergroep) , diverse werkgroepen
Deelname aan MR, OR of als toezicht ouder tussen de middag
vragen naar mening over bepaalde zaken
gastlessen bij thema of voorleesochtend
kijkavond
musical
sportdag/Koningsspelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50
Daarvan bekostigen we:
•

diverse activiteiten

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Naast de vrijwillige bijdrage betalen ouders ook voor het schoolkamp/ de schoolreis van de kinderen.
Dit bedrag is echter niet op de vrijwillige bijdrage. Het schoolreisgeld moet door alle ouders/verzorgers
worden betaald, wil een kind meekunnen op schoolreis. De kosten voor de schoolreizen worden
jaarlijks (bij wijziging) aan de ouders voorgelegd en vastgesteld. Ouders worden hier altijd van op de
hoogte gebracht. Dit doen we door vermelding in onze nieuwsbrief en op de website. De bedragen
voor het schooljaar 2021-2022 zijn als volgt:
•
•
•
•

groep 1/2 €25
groep 3/4 €25
groep 5/6 €28,50
groep 7
€47,50

Voor het schoolkamp van groep 8 2021-2022 bedragen de kosten €85,00
Ieder jaar worden de bedragen opnieuw vastgesteld door alle ouders en team. Mocht u als
ouders/verzorger de vrijwillige ouderbijdrage of het schoolreisje niet kunnen betalen dan zijn hier
verschillende regelingen voor. U kunt gebruik maken van het Participatiefonds (Doe mee Emmen) van
de Gemeente Emmen en van Stichting Leergeld.
Daarnaast kunt u ten alle tijde een regeling met de school treffen. Dit kunt u doen door contact op te
nemen met de locatiedirecteur.
Samen lossen we dit op!

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €22,50. Daarvan bekostigen we:
•
•
•
•

diverse activiteiten
Kerstviering
Sinterklaasviering
Paas activiteiten en brunch
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij voorkeur voor 8.30 uur per telefoon of SchouderCom.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Zes weken voor het verlofmoment contact opnemen met de locatiedirecteur. U krijgt dan een
verlofaanvraagformulier. De aanvraag wordt middels het kader van de leerplichtwet bekeken en
geretourneerd naar de ouders.

4.4

AVG en Sponsoring
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AVG
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto's en video's) zien waar we dagelijks mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon
en/of dochter kan op gemaakt beeldmateriaal te zien zijn. We gaan echter uiterst zorgvuldig om met
foto- en video materiaal. We plaatsen bijvoorbeeld nooit beeldmateriaal waarvan leerlingen schade
kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij foto's en video's geen namen van leerlingen. We zijn vanuit
de Privacywetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van
uw zoon en/of dochter. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal die door ons, of in opdracht
van de school wordt gemaakt.
Het kan echter voorkomen, dat andere ouders foto's of video's maken tijdens schoolactiviteiten. De
school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn
met het plaatsen en delen van beeldmateriaal. Als ouder ontvangt u deze brief samen met het intake
formulier. Deze kunt u dan getekend en ingevuld bij de school afgeven. U mag altijd terugkomen op de
door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven ofwel op
een later moment uw toestemming weer intrekken.
Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter gedeeld worden.
Sponsoring
Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren
bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten en leerlingen - en via de leerlingen hun
ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. Sponsoring kan een uitkomst bieden voor het
kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar er zijn ook risico's aan verbonden. De leerlingen
zijn immers een kwetsbare, eenvoudig te beïnvloeden groep. Om deze reden is het noodzakelijk, ook
voor De Bascule, een protocol rondom sponsoring op te stellen, waarbij voor de leerlingen, de
ouders/verzorgers, het team, de directie en potentiële sponsoren vooraf duidelijkheid bestaat over het
schoolbeleid en de te volgen procedures.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij analyseren de opbrengsten m.b.v. de groepsmonitoring en het leerlingvolgsysteem ESIS. Wij
monitoren d.m.v. dit instrument de opbrengsten op grond van inspectienorm, Cito-norm en
schoolnorm. Op school hebben wij normen vastgesteld m.b.t. de methodegebonden toetsen voor alle
vakgebieden.
Het aantal leerlingen dat groep 2 verlengt, of blijft zitten ligt gemiddeld onder de norm. Onze uitstroom
naar het VO laat zien dat er over het algemeen relatief weinig kinderen afstromen of opstromen.
De doorstroom binnen het VO verloopt meestal conform ons gegeven advies. Dit monitoren wij d.m.v.
de gegevens die aangeleverd worden door het VO en d.m.v. de zogenaamde "warme overdracht".
(gesprekken met mentoren/teamleiders uit het VO).
De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. KOL, SCOL en
leerlingSCOL. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgezet die wordt besproken met intern
begeleider en ouders. Hier wordt gedurende een periode van 6-8 weken aan gewerkt, waarna deze
wordt geëvalueerd met eerdergenoemde. Indien nodig wordt er een vervolgplan opgesteld.
Bovengenoemde instrumenten worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies
worden vertaald binnen onze groepsoverzichten en groepsplannen. Evaluatie d.m.v. deze instrumenten
vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk door middel van
het logboek en de methode gebonden toetsen tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens
de teamvergadering Datamuur besproken.
Vanuit een goede analyse (trends, verklaringen, actie voor vervolg) wordt gericht en kritisch gekeken
naar wat er binnen de groep nodig is, maar ook voor het individuele kind (onderwijsbehoeften). Tijdens
de groeps- en leerlingbesprekingen wordt nader ingegaan op het plan van aanpak met betrekking tot
het verbeteren van de resultaten. Hier worden o.a. de analyses en acties voor het vervolg besproken.
Dit van zowel de methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem ESIS, maar ook de
groepsmonitoring.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
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De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
De opbrengsten van de Centrale Eindtoets 2021
Dit jaar zien we dat onze eindscore onder het landelijkgemiddelde komt. Dit is boven de
signaleringswaarden, maar onder het landelijk gemiddelde.
Schoolgewicht: 32,99%
Landelijk gemiddelde: 534,5
Schoolscore: 533,5
Gemiddelde totale 1F: 94,3%
Gemiddelde totale 2F/1S: 48,4%
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
94,3%

Openbare Basischool De Bascule

94,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
48,4%

Openbare Basischool De Bascule

56,7%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (43,5%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Wij vinden het belangrijk dat de leerling op de juiste vervolgschool terecht komt. Niet te laag adviseren,
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maar ook zeker niet te hoog. Wij adviseren kansrijk! De leerlingen krijgen in groep 7 al een voorlopig
advies, zodat de leerlingen samen met hun ouders/verzorgers de voortgezet onderwijsscholen gericht
kunnen gaan bezoeken. Het advies wordt samengesteld door gebruik te maken van de plaatsingswijzer
(gegevens van de laatste drie schooljaren). Ook wordt er heel goed gekeken naar de
persoonskenmerken van een leerling. Hoe is de intrinsieke motivatie, hoe zit het bijvoorbeeld met het
doorzettingsvermogen? Kenmerken die een belangrijke factor spelen bij de advisering vanuit De
Bascule.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

4,1%

vmbo-b

2,0%

vmbo-b / vmbo-k

2,0%

vmbo-k

12,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t

14,3%

vmbo-(g)t

26,5%

vmbo-(g)t / havo

10,2%

havo

18,4%

havo / vwo

8,2%

vwo

2,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

autonomie

relatie

competentie
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Als basisschool werken we aan de vorming van jonge mensen met een bewustwording van regels,
normen, waarden en samenwerking. Mensen die stevig in de wereld staan, met een goed gevoel van
eigenwaarde, die respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en op die manier een steentje bij kunnen
dragen aan onze maatschappij.
Kinderen kunnen alleen tot leren komen als ze zich veilig en gerespecteerd voelen. veilig en vertrouwd
in een ordelijke sfeer met duidelijke regels waar iedereen zich aan moet houden. Daarom is de sfeer
waarin wordt lesgegeven erg belangrijk. We dragen hieraan bij door adaptief te werken, hetgeen
betekent dat wij tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen waar de basisbehoeften
van kinderen centraal staan.
Een van onze uitgangspunten is dat de leerkrachten een "positief verwachtingsbeeld" hebben van de
mogelijkheden van een kind. Deze positieve benadering draagt ertoe bij dat onze school een
kindvriendelijke sfeer heeft.
De basisbehoeften zijn:
•
•
•

autonomie (zelfstandig zijn)
relatie (erbij willen horen, meetellen)
competentie (iets kunnen, in jezelf geloven).

Werkwijze Sociale opbrengsten
Concreet is het volgende zichtbaar op onze school:
We gebruiken de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'. In de groepen 5 t/m 8 bieden. We
observeren de ontwikkeling in de onderbouw met KOL (Kleuter Observatie Lijst) en in 3 t/m 8 met SCOL
(Sociale Competentie Observatie Lijst). Daarnaast wordt leerlingSCOL afgenomen in de groepen 6 t/m
8.
Twee keer per jaar worden er observatielijsten ingevuld. Daarnaast gebruiken we leerling SCOL en deze
vragenlijsten worden ook twee keer per jaar door leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ingevuld.
Daarnaast hebben we met kinderen regels opgesteld en is het pestprotocol besproken. Deze hangen
zichtbaar in de klas. Ook bouwen we elk jaar onze respectmuur in 'de week van respect'.
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6

Schooltijden en opvang

De Voorschool
De Gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van
voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van
2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving.
Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande leerlijn is de
overgang naar de basisschool makkelijker.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

- 12:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Donderdag: Donderdag: groepen 1 t/m 8 hele dag naar school
Vrijdag: groepen 1/2 zijn vrij, groepen 3 en 4: 12 uur vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf Zus&Zo, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
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Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf Zus&Zo, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Goede Vrijdag en Paasdag

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

27 april 2022

08 mei 2022

studiedag, Hemelvaart, vrijdag

25 mei 2022

29 mei 2022

Pinkstermaandag

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Locatiedirecteur

maandag

8.30-10.00 uur

Intern Begeleider

ma/di/wo/do

8.30-16.00 uur

Er is een schoolmaatschappelijk werkster vanuit Welzijnsgroep Sedna aan de school verbonden. Als
ouders/verzorgers een vraag hebben over hun kind, de opvoeding of als er zorgen zijn, kunt u contact
opnemen met haar. U kunt haar bereiken via de groepsleerkracht of de intern begeleider. De
gesprekken kunnen op school plaatsvinden, thuis of op het kantoor van het schoolmaatschappelijk
werk. De hulp van schoolmaatschappelijk is geheel vertrouwelijk en gratis.
De schoolmaatschappelijk werkster heeft ook spreekuur op school. De tijden worden via het Bascule
Nieuws bekend gemaakt. Meestal is dat op de donderdagochtend.
Als de jeugdverpleegkundige of de schoolarts van de GGD op school komen, worden ouders hiervan op
de hoogte gebracht.
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