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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. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Arembergschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Arembergschool
Julianastraat 2
8064CD Zwartsluis

 0383867520
 http://www.aremberg.nl
 directie@aremberg.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Leendert Kroes directie@aremberg.nl

Locatie coördinator Dorien Blaauwbroek dorien.blaauwbroek@stichtingopkop.nl

Leendert Kroes is clusterdirecteur van OBS Aremberg Zwartsluis en OBS De Voorpoort Vollenhove.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

176

2020-2021

Onze leerlingen komen voornamelijk uit Zwartsluis. 

Schoolbestuur

Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 1.633
 http://www.stichtingopkop.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o..

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Persoonlijke ontwikkeling

Expliciete Directe InstructieVeiligheid

Respect Uitdaging

Missie en visie

Visie op het onderwijs

Op de Aremberg vinden wij het belangrijk dat de school een plaats is waar elk kind zich veilig en 
geaccepteerd voelt, waar kinderen leren respect voor elkaar te hebben en leren samenwerken. Door 
het kind positief te benaderen proberen we het vertrouwen en zelfkennis van het kind te vergroten. De 
leerlingen voelen zich met de leerkrachten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het 
leerklimaat is uitdagend en komt tegemoet aan de  mogelijkheden van ieder kind, bevordert het 
zelfstandig werken, de zelfontplooiing en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de 
maatschappij.

Missie

Wij werken aan onze visie door de nadruk te leggen op een kwalitatief goed en sterk pedagogisch 
klimaat. Niet alleen het leren is belangrijk, maar ook het omgaan met elkaar. Respect voor elkaar en 
elkaars eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/ zij is, 
vinden wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en 
zorgzaam hoort te zijn. We willen graag dat de kinderen zich bij ons op school ontwikkelen in een 
houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie). De leerkracht probeert 
het kind positief te benaderen en bij het kind de aandacht te richten op zijn/ haar sterke kanten. Door 
het positieve gedrag en ook de capaciteiten te belonen krijgt een kind een positief zelfbeeld en zal het 
zich daar naar gedragen (competentie). De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op 
principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf 
mogen zijn (relatie). De school probeert een zorgzame leeromgeving voor het kind te creëren. Wij 
werken daarbij volgens de methodiek van KiVa. 

Identiteit

De Aremberg is een school voor openbaar onderwijs. Het onderwijs op de Arembergschool gaat uit van 
de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen in die zin, dat de leerling een 
persoonlijke levensbeschouwing kan opbouwen en zijn bijdrage kan leveren aan de samenleving met 
respect en begrip voor de denkwijze van anderen. Dit is het kenmerk van het openbaar onderwijs: Niet 
Apart, Maar Samen in een school. Op die manier leren alle kinderen elkaar kennen en respecteren, ook 
al hebben ze een andere kleur of een ander geloof.
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We werken met diverse vakleerkrachten om het onderwijsaanbod nog sterker neer te zetten vanuit 
diverse expertises. Voor de gymlessen is er een vakleerkracht die naast gymlessen in het basisonderwijs 
ook lessen verzorgt in het voortgezet onderwijs. Voor muziek maken we gebruik van het cultuur 
educatie menu dat de gemeente Zwartewaterland aanbiedt. Daarnaast hebben we het 
onderwijsprogramma Hallo Wereld voor godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (GVO/ 
HVO). Hallo Wereld is er voor de groepen 1 t/m 8. De lessen worden gegeven door de eigen 
groepsleerkracht en de docenten Hallo Wereld (GVO/HVO). Hallo Wereld draagt bij aan begrip voor 
godsdienst of levensbeschouwing; stelt de leerlingen in staat godsdienstonderwijs en humanistisch 
vormingsonderwijs te volgen. Hallo Wereld” bereidt kinderen voor op een leven in een open en 
veelvormige samenleving; kweekt begrip voor andere opvattingen; voedt op tot verdraagzaamheid en 
eerbied voor de mening van een ander. Dit is ook de kern van het openbaar onderwijs. Wetenschap en 
Technologie is geïmplementeerd in de zaakvakken en in projectweken. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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 Leerjaar 1 Leerjaar 2

Gymles
6 u 15 min 6 u 15 min

Engels
1 u 15 min 1 u 15 min

Kunst en Cultuur
2 u 30 min 2 u 30 min

Begrijpend lezen
1 u 45 min 1 u 45 min

Taal
4 uur 4 uur 

Taakbord/ mondelinge 
taal 5 u 30 min 5 u 30 min

Sociale vaardigheden
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen
3 uur 3 uur 

In de kleuterklassen wordt er thematisch gewerkt. Bovenstaande onderwijsinhoud wordt verwerkt in de 
thema's. De thema's komen vanuit de kinderen en de leerkrachten zoeken passende lesstof waarbij 
kleuterplein als bron gebruikt wordt. De leerkrachten registreren de ontwikkelingen van de kinderen in 
het systeem 'leerlijnen van het jonge kind'. Hierin staan alle basisvaardigheden die kinderen van 4 t/m 7 
zouden moeten gaan beheersen in de kleuterklas.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 6 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
4 uur 4 uur 7 u 15 min 7 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
3 u 15 min 3 u 15 min 4 uur 4 uur 4 u 30 min 4 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 15 min 2 u 15 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 u 15 min 2 u 15 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Sociaal emotioneel 
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Burgerschap
30 min 30 min

6



Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Grote gemeenschapsruimte
• Podium
• Peuterfit, kleuterfit en Fit kids, in samenwerking met kinderopvang (inpandig)
• BSO in samenwerking met kinderopvang (inpandig)
• Peuterspeelzaal in samenwerking met kinderopvang (inpandig)

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

Binnen stichting Op Kop wordt gewerkt met een flexpool. Een aantal medewerkers zijn flexibel 
inzetbaar. Wanneer een collega verlof aanvraagt/ kortdurend ziek is neemt een medewerker uit deze 
flexpool de werkzaamheden over. Voor langere vervanging wordt altijd gezocht naar een structurele 
oplossing. Voor meer informatie over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met de school. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Groepsindeling 2021-2022

Groep 1: juf Jeannet en juf Daniëlle  
Groep 2: juf Elles en juf Dorien   
Groep 3: juf Linda en meester Patrick   
Groep 4: juf Roelie en juf Iris
Groep 5: juf Marleen  
Groep 6: juf Silvia en juf Iris
Groep 7: juf Lia en juf Jacqueline   
Groep 8: meester Rik en meester Patrick    

Ondersteunende taken
-Juf Rianne: arrangementen, zorg en ondersteuning van klassen  
-Meester Hans: taal NT2  
-Meester Rik: Cluster ICT- en rekencoördinator
-Juf Roelie: Stagebegeleider / taalcoördinator / bouwcoördinator
-Meester Niels: gymleerkracht  
-Juf Dorien: intern begeleider en locatie coördinator  
-Juf Silvia: Sophiaklas 
-Juf Mirjam: administratie
-Juf Lia: bouwcoördinator

-Juf Jacqueline: gedragsspecialist

-meester Leendert: directie
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Zwartewaterland.

Obs de Aremberg werkt samen met Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ). Voorschoolse 
educatie wordt aangeboden via de peuterspeelzaal van de SKZ. Op de locatie van de Aremberg heeft 
de SKZ een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang georganiseerd. Samen met de 
SKZ is de Aremberg een traject gestart om een integraal Kindcentrum (IKC) te worden.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Om beleid te kunnen maken heb je een onderwijskundig beleidsplan nodig. In het beleidsplan staan de 
sterke en de zwakke kanten van de school en wat je in de toekomst wilt gaan doen. In ons schoolplan 
staat het onderwijskundig beleid beschreven. Kwaliteitsbevordering blijft voortdurend op de 
onderwijskundige agenda staan. Dit doen we d.m.v. een kwaliteitscyclus (WMK van Cees Bos). Door 
systematische evaluatie van de verschillende beleidsterreinen binnen de school, bevraging van 
leerlingen, leraren en ouders proberen we in kaart te brengen welke onze sterke en welke onze zwakke 
kanten zijn. De te ontwikkelen punten komen onmiddellijk op de agenda om te verbeteren. Met 
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) omschreven doelen werken we 
in een cyclisch proces aan verbetering.

Verbeterthema's voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

-het verbeteren van onze resultaten

-inzet op Effectieve Directe Instructie

-verbeteren communicatie

-implementeren nieuwe methode begrijpend lezen

-oriëntatie op nieuwe methode Engels

Doelen in het 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.

We werken volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. 

Plan: plan wordt gemaakt en omschreven in "mijnschoolplan.nl" > jaarplannen.

Hoe bereiken we deze doelen?

9



Do: uitvoeren plannen middels o.a. nascholingsdagen

Check: 2x per jaar verslaglegging aan bestuurder, medewerker onderwijskunde OpKop, 2x per jaar 
tussenevaluatie met team en MR.

Act: beleid omzetten in kwaliteitskaart
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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.

In de zorg voor de kinderen onderscheiden we vier fasen te weten:
1.    signaleren, het observeren van wat opvalt bij kinderen. 
2.    diagnosticeren, het doen van nader onderzoek
3.    speciale begeleiding, in de klas/groep 
4.    evaluatie, van de effecten van de behandeling

Hulp door de intern begeleider: wanneer een medewerker vindt dat een kind meer nodig heeft dan 
extra aandacht, onderneemt de leerkracht actie richting collega`s. Daar wordt eerst mee overlegd. 
Wanneer dit niet leidt tot gewenste situatie/resultaat, dan vraagt de leerkracht de interne begeleider 
(IB) omraad. Er volgt een adviserend gesprek. Daaruit kan naar voren komen dat het nodig is om 
verschillende specialistische toetsen af te nemen om een beter inzicht te krijgen in de problematiek. 
Daarna maakt de leerkracht (in overleg met IB) een handelingsplan dat in de klas en (indien van 
toepassing) thuis wordt uitgevoerd. Bovenstaande wordt met de ouders besproken, zodat die thuis ook 
aandacht aan de problematiek kunnen schenken. Na een periode van ongeveer 6 weken wordt er 
bekeken wat de vorderingen zijn. De functie IB wordt op onze school verzorgd door Dorien 
Blaauwbroek
Hulp door anderen /zorgteam: wanneer blijkt dat er geen vorderingen zijn, wordt er andere actie 
ondernomen. Dat kan als volgt: bespreking in het zorgteam van de school, bestaande uit de intern 
begeleider (IB), jeugdverpleegkundige van de GGD, de orthopedagoge (leerling-begeleidster ) en de 
leerkracht of directeur. Deze gesprekken noemen we ook wel HGPD (Handelings Gerichte Proces 
Diagnostiek).       

Door onze deelname in het samenwerkingsverband waar ook het speciaal onderwijs in zit (WSNS = 
Weer  Samen Naar School) kunnen wij een beroep doenop de kennis die bij het speciaal onderwijs en in 
het samenwerkingsverband aanwezig is. Een voorbeeld is: onderzoek door de onderwijsbegeleider 
en/of psycholoog van het onderwijsadviescentrum. Dit gaat niet zomaar. De ouders moeten voor een 
dergelijk onderzoek schriftelijke toestemming geven. Als de begeleider een kind komt onderzoeken, 
worden de resultaten van dat onderzoek met de ouders besproken. Na een dergelijk onderzoek 
wordt een handelingsplan opgesteld door de leerkracht (in overleg met de IB). Vanaf augustus 2015 is 
de Commissie Arrangeren ingesteld. Dat betekent dat een leerling die op een bepaald gebied uitvalt, 
via een persoonlijk arrangement extra geholpen kan worden en dus alsnog op de basisschool kan 
blijven. Het arrangement wordt aangevraagd door de IB via het “Grippa” systeem. Dit is een beveiligde 
internet omgeving, waarin de aanvraag gezet kan worden. De IB is, samen met de leerkracht aanwezig 
bij de bespreking van de C.A. Deze commissie geeft een voorlopig advies. Dit advies wordt voorgelegd 
aan de Commissie van toewijzing. Zij nemen een definitief positief/ negatief besluit over het advies. Op 
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O.B.S. de Aremberg wordt het leerproces van de leerling met het arrangement, door de leerkracht en 
een ambulant begeleider nauwkeurig gevolgd en indien nodig bijgesteld. Meestal wordt een 
onderwijsassistent ingehuurd voor de praktische uitwerking en ondersteuning van de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 

Verwijzing naar basisschool voor speciaal onderwijs of speciaal onderwijs: wanneer blijkt dat alle 
inspanningen van het kind, ouders, leerkrachten en deskundigen niet het gewenste resultaat hebben, 
wordt na overleg en met toestemming van de ouders besloten het kind opnieuw aan te melden bij de 
Commissie Arrangeren. Een belangrijke regel bij de besluitvorming omtrent verwijzing van een moeilijk 
lerend kind, is de volgende: wanneer de aandacht en zorg, die een leerling nodig heeft, niet meer in 
verhouding staat tot de aandacht en zorg voor de rest van de groep, wordt een aanvraag gedaan voor 
plaatsing op een S(B)O school. Na een definitief besluit van de commissie van toewijzing, kunnen de 
ouders een geschikte school voor hun kind opzoeken. Dit kan in Steenwijk, Meppel of Zwolle zijn. De 
ouders kunnen daadwerkelijk contact opnemen met een S(B)O school, als zij de T.L.V. 
(toelaatbaarheidsverklaring) gekregen hebben. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Onderwijsassistent -

Orthopedagoog -

Rekenspecialist -

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De sociaal-emotionele ontwikkeling is het kunnen omgaan met de ander, het leren ervaren en omgaan 
met de gevoelens van zichzelf en die van anderen. 

Hierbij proberen we het kind te helpen bij:

·     het kunnen samenwerken - rekening houdend met elkaar;
·     het ontwikkelen van de behulpzaamheid en de zorgzaamheid voor anderen;
·     het ontwikkelen van de gevoeligheid voor ‘spelregels’ en het bevorderen van de naleving hiervan;
·     het bevorderen van waardering voor elkaars handelen, elkaars werk en elkaars capaciteiten;
·     het kunnen delen van het materiaal;
·     het ontwikkelen van een zekere mate van ordelijkheid;
·     het bevorderen van de onafhankelijkheid - redzaamheid. 

Wij hopen kinderen respect voor elkaar bij te brengen door ze samen te laten werken samen te laten 
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spelen en door in kringgesprekken aandacht te besteden aan sociaal-emotionele onderwerpen. We 
gebruiken de methode: ‘KiVa’. KiVa wordt schoolbreed ingezet. KiVa werkt aan de ontwikkeling van het 
individu in relatie tot de groep. We werken tevens aan de gerichte ontwikkeling van het coöperatief 
leren. Dit is een didactische werkvorm die samenwerking tussen de leerlingen waarborgt. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Via de WMK monitoren we elke twee jaar de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op de 
Aremberg.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Jacqueline Nibbering-ten Veen jacqueline.nibbering@stichtingopkop.nl

vertrouwenspersoon Jacqueline Nibbering-ten Veen jacqueline.nibbering@stichtingopkop.nl
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Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de gang van zaken op onze school kunt u de volgende stappen zetten:
1.      U kunt de klacht in eerste instantie het beste melden aan de school: aan de groepsleerkracht of de 
directeur, of aan allebei.
2.      Als het overleg met de school geen oplossing geeft, dan kunt u met het bestuur de Stichting Op 
Kop gaan praten.
3.      Vervolgens kunt u de klachtencommissie inschakelen. Onze school is aangesloten bij de 
“Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs”.  De 
klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie een voorzitter die geen deel uitmaakt 
van het bevoegd gezag of van het team van de school. Scholen zijn verplicht alle ouders te informeren 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Schoolbreed gebruiken wij de app Social Schools om de ouders/verzorgers te informeren. Wij 
informeren op vaste momenten zoals via de reguliere 2-wekelijkse nieuwsbrief en op momenten dat er 
belangrijk nieuws is voor de ouders/verzorgers. De leerkrachten informeren de ouders/verzorgers 
regelmatig over hetgeen zij aan het doen zijn in de klas.

Er zijn jaarlijks vaste gesprekmomenten: kennismakingsgesprekken, zorg- en voortgangsgesprekken en 
rapportgesprekken. De rapportgesprekken zijn verplicht. De zorg- voortgangsgesprekken vinden plaats 
op initiatief van ouder/ verzorger en/ of leerkracht.

Naast onze website, www.aremberg.nl, maken wij gebruik van de volgende social media:

-Facebook

-Linkedin

Op de Aremberg vinden wij het belangrijk om een samenwerking aan te gaan met ouders waarbij 
educatief partnerschap centraal staat. Samen met ouders willen wij er voor zorgen dat het kind het 
beste uit zichzelf kan halen, zich veilig voelt en terug kan kijken op een fijne basisschoolperiode. 
Daarnaast hechten wij er veel waarde aan als we de talenten en interesses van ouders kunnen 
gebruiken gedurende de onderwijsperiode, voorbeelden hiervan zijn: deelname in de ouderraad, 
verzorgen van presentaties, organiseren van bedrijfsbezoeken, etc. wat betreft de ouderraad: deze 
ouders ondersteunen leerkrachten in de organisatie van allerlei activiteiten, daarnaast zijn ze ook 
ambassadeur van de school en treden op als klankbordgroep. In de medezeggenschapsraad zien wij 
ook een belangrijke rol weggelegd voor ouders; het meedenken, mede vormgeven en meekijken 
aangaande beleid.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

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.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Stichting ouderraad van de Aremberg beheert de financiën aangaande de vrijwillige ouderbijdrage. 
Daarnaast is de ouderraad betrokken bij de organisatie van diverse schoolse activiteiten:
- Vieringen als sinterklaas, kerst, etc.
- Schoolfeesten, eindmusical
- Schoolreis, schoolkamp
De medezeggenschapsraad van de Aremberg houdt zich bezig met het instemmen en advies geven 
aangaande beleid.

over hun klachtenregeling. U kunt van de directeur van onze school een kopie krijgen van de 
klachtenregeling. Bij de behandeling van een klacht kunt u zich door een ander laten bijstaan of 
vertegenwoordigen. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Op de klacht moet binnen 
vier weken worden gereageerd. Het postadres van de klachtencommissie is: Postbus 85191, 3508 AD in 
Utrecht. Tel. 030 2809590.
4.       Tot slot zijn er ook nog speciale vertrouwensinspecteurs voor klachten over seksuele intimidatie 
binnen het basisonderwijs. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is 0900-1113111 
(bereikbaar tijdens kantooruren). Soms vinden ouders, leerlingen en personeelsleden het prettig als ze 
eerst vertrouwelijk kunnen praten met iemand van de school, zonder dat meteen een officiële klacht 
wordt ingediend. Eén van de medewerkers van onze school is daarom aangesteld als contactpersoon/ 
vertrouwenspersoon/ coördinator sociale veiligheid. Deze medewerker kan uw klacht aanhoren en 
advies geven over de vervolgprocedure. De contactpersoon op onze school is mevr. Jacqueline 
Nibbering. Als dat geen uitkomst biedt, kan men zich wenden tot de vertrouwensarts. De 
schoolcontactpersoon kan u (indien u dat wenst) verwijzen naar de regionale vertrouwenspersonen. 
Deze vertrouwenspersonen begeleiden u dan verder bij de behandeling van de klacht. 
Externe vertrouwenspersoon: Mevr.Y. Kamsma, Dr. Klinkertweg 8b, 8025 BS Zwolle. Tel.: 088-0931011 
Landelijke klachtencommissie: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Bezoekadres: Gebouw Woudstede 
Zwarte Woud, 2352 SJ Utrecht.
De klachtenregeling ligt op school ter inzage.
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Daarvan bekostigen we:

• Excursies

• Vieringen feesten

• Kerst

• Sinterklaas

• Zwemles

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Aanvullende bijdrage voor:
-Schoolzwemmen
-Schoolreis
-Schoolkamp

Jaarlijks wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Hierover ontvangt u aan het begin van elk school een 
bericht. De ouderbijdrage is over te maken naar:

Stichting Ouderraad OBS ArembergBank: Regiobank IBAN: NL64 RBRB 0778 1586 83. Kenmerk: voor- 
en achternaam kind en onder vermelding van ouderbijdrage.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelden kan door te bellen met school voor 8.15 uur: 038 - 38 67 520. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof aanvragen kan door het inleveren van een verlofformulier bij de directie; 6 weken voorafgaand 
aan het verlof in te dienen. Het verlofformulier is te vinden via https://www.aremberg.nl/praktische-
info/aanvraag-verlof/

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Naast de methodetoetsen worden twee keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen van 
Cito afgenomen. De resultaten hiervan worden door de leerkracht geanalyseerd in een 
analysedocument en met de IB/directie besproken. Hieraan worden doelen gekoppeld voor het 
komende half jaar. Deze worden tussentijds en aan het eind geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. In 
groep 8 wordt de Cito eindtoets afgenomen.

5.2 Resultaten eindtoets

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

Schoolscore 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.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen 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.

5.3 Schooladviezen

Op de Aremberg volgen we de resultaten van de leerlingen en op basis van deze informatie bieden we 
het onderwijs op een passende manier aan. Het verwijzen van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs 
gebeurt op basis van jarenlange informatie uit resultaten en het beeld van de leerkrachten. op de 
Voorpoort hebben we nauw contact met het voortgezet onderwijs om inzichtelijk te hebben en te 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 31,0%

vmbo-k 3,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t 10,3%

vmbo-(g)t 13,8%

havo 10,3%

havo / vwo 13,8%

vwo 17,2%

houden wat leerlingen moeten kennen en kunnen wanneer ze overgaan naar een specifiek niveau op de 
volgende school. Vanuit de Aremberg is een document opgesteld BO-VO waarin vastgelegd is wat 
criteria zijn om een leerling op een specifiek niveau te kunnen plaatsen.

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.

Relatie

CompetentieAutonomie

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Niet alleen het leren is belangrijk, maar ook het omgaan met elkaar. Respect voor elkaar, elkaars 
eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/ zij is, vinden 
wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en zorgzaam 
hoort te zijn. We willen graag dat de kinderen zich bij ons op school ontwikkelen in een houding van 
zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie). De leerkracht probeert het kind 
positief te benaderen en bij het kind de aandacht te richten op zijn/haar sterke kanten. Door het 
positieve gedrag en ook de capaciteiten te belonen krijgt een kind een positief zelfbeeld en zal het zich 

19



daar naar gedragen (competentie). De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op 
principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf 
mogen zijn (relatie). De school probeert een zorgzame leeromgeving voor het kind te creëren. Wij 
werken daarbij volgens de methodiek van KiVa.

Als school hebben wij de kernwaarden in gemeenschappelijk overleg vastgesteld, door team en ouders 
(medezeggenschapsraad en ouderraad). Op de Aremberg gebruiken wij de methode KiVa. De keuze is 
op KiVa gevallen doordat deze methode vanaf groep 1 tot en met groep 8 te gebruiken is, er wordt 
gestuurd op een eenduidige benadering en woordkeus. Ook met ons lesprogramma Hallo Wereld is 
deze methode goed samen te gebruiken. De visie dragen wij uit door frequent te communiceren over 
waar we mee bezig zijn me KiVa, dat doen we door het plaatsten van stukken in de nieuwsbrief, of 
rechtstreeks naar ouders via de app klasbord.
Jaarlijks bevragen we ouders, leerlingen en medewerkers op welbevinden en sociale veiligheid en al 
naar gelang voeren we ook acties uit. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

Leerplicht

Alle kinderen vanaf 5 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar 
school als ze 4 jaar zijn, maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e 
dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Voor belangrijke familiegebeurtenissen, zoals 
een begrafenis of huwelijk kunt u vrij vragen. Dit gebeurt via het verlof aanvraagformulier, deze ligt bij 
de directeur/ te downloaden via de website. Het formulier dient 8 weken voor aanvraag verlofdatum bij 
de directie binnen te zijn. Binnen uiterlijk 6 weken ontvangt u reactie. De schooldirecteur geeft u 
toestemming als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 
schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. U mag uw 
kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de 
Leerplichtwet en bent u strafbaar. Uitzonderingen zijn de seizoensgebonden beroepen, bijvoorbeeld de 
agrarische sector. Wanneer dit van toepassing is kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor 
verlof buiten de schoolvakanties. De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet 
tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou 
gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel 
van uw omzet of inkomsten mis zou lopen.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 12:00 12:15 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:15 - 12:00 12:15 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:15 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:15 - 12:00 12:15 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:15 - 12:00 12:15 - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij vanwege nascholing van het team:

-di 28-09-2021

-do 25-11-2021 / vrij 26-11-2021

-woe 12-01-2022

-do 17-02-2022

-ma 27-06-2022

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/2e Paasdag 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaartsdag/Vrije dag 26 mei 2022 27 mei 2022

2e Pinksterdag 06 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Zwartewaterland, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Zwartewaterland, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Rapportgesprekken Hele week Na schooltijd

Voortgang-/ zorggesprekken Hele week Na schooltijd

Voorlopig advies Hele week Na schooltijd

Verwijzing Hele week Na schooltijd

Jaarlijkse gesprekken op de Aremberg waar wij ouders graag ontmoeten:

- 2 maal ouder-/ rapportgesprek
- informatieavond
- kennismakingsgesprekken
- indien nodig 2 maal voortgang-/ zorggesprekken

In groep 7 is er een oudergesprek waarbij het voorlopig vervolg advies m.b.t. het 
vervolgonderwijs centraal staat. In groep 8 is er een speciaal gesprek voor de verwijzing naar het 
voortgezet onderwijs.

Uiteraard staan wij de ouders graag na schooltijd te woord om eventuele vragen etc. te beantwoorden.
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