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Over OBS de Noorderschool
De Noorderschool is een van de 2 openbare scholen van Giet-
hoorn. Samen met 19 andere scholen horen we bij Stichting 
Op Kop (openbaar onderwijs Steenwijkerland en Zwartewater-
land). Giethoorn is landelijk bekend geworden door de film “de 
Fanfare” uit 1958. Het dorp heeft een rijk cultuurhistorisch 
verleden. Veel toeristen bezoeken ons mooie dorp Giethoorn. 
In schooljaar 2018-2019 starten we met ongeveer 115 leerlin-
gen. Vanwege de grootte van de school zijn dit 5 (combinatie)
groepen.
De Noorderschool is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij 
volgens de principes van de Kanjertraining (methode voor so-
ciaal-emotionele vorming) met elkaar omgaan. 
De Noorderschool en de Zuiderbasisschool willen heel graag 1 
onderwijsvoorziening in het midden van Giethoorn. De afge-
lopen schooljaren heeft dit proces zich positief ontwikkeld en 
hopen we dat onze nieuwe school in schooljaar 2020-2021 ge-
realiseerd is, zodat alle kinderen van Giethoorn naar dezelfde 
openbare school kunnen gaan. De komende 2 jaar zullen in het 
teken staan van bouw, onderwijskundige, organisatorische en 
inhoudelijke afstemming.

De gecombineerde schoolgids en 
schoolkalender van 2018-2019
Deze schoolgids/schoolkalender is bedoeld om ouders en leer-
lingen te helpen bij het kiezen van de juiste school. De school-
gids is ook een belangrijke informatiebron voor de ouders van 
de kinderen die nu op onze school zitten en het bevordert de 
communicatie tussen thuis en school. Het team, de medezeg-
genschapsraad en de ouderraad vinden dit erg belangrijk. Het 
doel van deze combinatie is een toegankelijk document, waar-
door de communicatie tussen school, kinderen en ouders zo 
optimaal mogelijk verloopt. Scholen hebben in ons land een ze-
kere vrijheid om te bepalen wat zij belangrijk vinden uw kind 
te laten leren en een grote vrijheid in de manier waarop zij 
dat doen. U mag van ons verwachten dat we verantwoording 
afleggen over de manier waarop wij met deze vrijheid omgaan.

Wat staat er in deze gecombineerde schoolgids en schoolka-
lender?
n De opzet en organisatie van het onderwijs bij ons op school
n De zorg voor de kinderen
n De rol van de ouders in relatie tot school
n De resultaten van ons onderwijs

Richting:
Onze school is een school voor openbaar onderwijs, dat bete-
kent:
n De school is er voor alle kinderen, ongeacht afkomst, ge-

loofs- of levensovertuiging.
n De school bereidt kinderen voor op een leven in een open en 

veelvormige samenleving.
n De school kweekt begrip voor andere opvattingen en andere 

gedachten.
n De school voedt op tot verdraagzaamheid en respect voor 

de mening van anderen.

Schoolgrootte:
Het aantal kinderen van de Noorderschool is bij de start van 
schooljaar 2018-2019 ongeveer 115 leerlingen. Er werken 8 
leerkrachten aan onze school.



Daarnaast zijn aan onze school verbonden:
n Directeur Noorderschool en Zuiderbasisschool: Lida Andri-

ol.
n Humanistisch vormingsonderwijs (HVO): 
n Docenten Hallo Wereld: Astrid van Waard (GVO) en Corina 

Hoekstra
n Coördinator tussenschoolse opvang (TSO) en aanspreek-

punt BSO: Lida Schaap.
n Algemeen coördinator BSO/TSO/Peuterwerk: Vanessa Vis
n Intern begeleider, coördinator taal/lezen: Cathy v.d. Even-

tuin.  
n ICT-coördinator: Roel Zwolle
n Administratief medewerker: Janny Petter
n Schoolverpleegkundige en KIK-contactpersoon: Maud van 

Zelst
n Coördinator Plusklas: Mirjam Huizeling.
n Coördinator stagiaires, opleider in school: Mirjam Huizeling
n Coördinator Engels: Yvette de Wijs
n Coördinatie cultureel: Mathilde Benak 
n Rekencoördinator: Jackelien Majoor
n Coördinator wetenschap en technologie: Grieteke Kiekebos
n Beheerder website: Margriet Verboom

Waar de school voor staat
Missie en visie

Kinderen laten groeien tot unieke wereldburgers
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met 
veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat 
open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden 
door hun ouders/verzorgers tenzij het schoolondersteunings-
profiel (SOP)verhelderd dat wij een kind de juiste ondersteu-
ning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. In dit SOP 
omschrijven wij de kaders en de grenzen van onze zorg op de 
Noorderschool. Het is ons doel om leerlingen cognitief en so-
ciaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een 
passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vin-
den we met name de vakken taal en rekenen van belang en 
gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) 
opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle 
burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht 
aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van 
de leerlingen. 

Slogan en kernwaarden
Kinderen laten groeien tot unieke wereldburgers 

Onze kernwaarden zijn: 
n Op onze school heerst een professionele cultuur.
n Op onze school hebben we oog voor individuele kinderen.
n Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers. 
n Op onze school ontwikkelen kinderen zich zo optimaal mo-

gelijk op cognitief-, sociaal emotioneel- en creatief gebied, 
zodat zij met hun eigen specifieke mogelijkheden deel kun-
nen nemen aan de maatschappij.

In schooljaar 2014-2015 is in samenwerking met het team en 
de MR een nieuw schoolplan voor de periode van 2015-2019 
gemaakt. In dit schoolplan kunt u de uitwerking van boven-
staande missie en visie lezen. Dit schoolplan is op de website 
geplaatst



Ons uitgangspunt is om:
n Voor elk kind dat onderwijs te bieden dat aansluit bij de ont-

wikkeling van het kind, zodat het voor alle kinderen moge-
lijk is om zich te blijven ontplooien.

n Hiervoor sluiten we aan bij de verschillen tussen kinderen, 
dit doen we door aan te sluiten bij de basisbehoeften van 
kinderen: 

 Competentie: het kind moet het gevoel hebben dat het tot 
iets in staat is.

 Relatie: het kind moet het gevoel hebben dat anderen op 
hem /haar gesteld zijn.

 Autonomie: het kind moet het gevoel hebben dat het zelf-
standig tot iets in staat is.

We gaan in ons onderwijs uit van 3 verschillende niveaus per 
leerjaar:
n Leerlingen met extra zorg (aanpak 1).
n Leerlingen die in een gemiddeld tempo vorderen (aanpak 2).
n Leerlingen die in een sneller tempo vorderen (aanpak 3).
Dit kan voor de basisvakken (taal, lezen, rekenen) verschil-
len. We werken met groepsplannen voor de vakken rekenen, 
technisch lezen en begrijpend lezen. Bovenstaande niveaus de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en het plan van aanpak 
zijn hierin verwerkt. In het groepsplan worden ook de resulta-
ten van de individuele leerlingen en de acties voor aanpassing 
en verbetering verwerkt. We werken met een groepssignale-
ringsinstrument om de groep in kaart te brengen. Als onder-
steunende basis hebben we een goed zorgsysteem opgebouwd. 
We werken met een overkoepelend zorgplan van Stichting Op 
Kop, specifiek gemaakt voor onze school. Ons leerlingvolgsys-
teem vormt een kritische leidraad voor de kwaliteit van ons 
onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Om passend onderwijs goed vorm te kunnen geven moet het 
pedagogisch klimaat als belangrijkste basis goed zijn. De Kan-
jerregels en de schoolregels zijn zichtbaar opgehangen in 
school. De Kanjertraining is de basis van waaruit wij samen 
met de kinderen handelen. Het pestprotocol wordt elk school-
jaar door alle kinderen en leerkrachten ondertekend. 

Kanjertraining
Alle leerkrachten zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Dit bete-
kent dat ze de kinderen kunnen begeleiden in het ontwikkelen 
van hun sociale vaardigheden. In de praktijk betekent de Kan-
jertraining een lessencyclus van 20 lessen, waarin stapsgewijs 
inzicht verkregen wordt in gedrag. De zwarte pet staat voor 
gedrag dat negatief is, de rode pet voor meeloop- en na-aapge-
drag, de gele pet is voor angstig, vlucht- en klaaggedrag en de 
witte pet is bestemd voor de Kanjer. Kinderen leren zo feilloos 
onderscheid te maken. Als groep doen ze verschillende spel-
letjes, waarbij vertrouwen in elkaar en in jezelf de rode draad 
zijn. Het negatieve gedrag wordt duidelijk afgewezen. De Kan-
jertraining is gericht op inzicht in eigen gedrag.

Bij de Kanjertraining handelen we volgens de volgende prin-
cipes: 
n We vertrouwen elkaar. 
n We helpen elkaar. 
n Niemand speelt de baas.
n We lachen niemand uit. 
n Niemand doet zielig

Het pedagogisch klimaat is een zeer belangrijke pijler binnen 
ons onderwijs op de Noorderschool. De doorgaande lijn en de 
daarbij behorende regels borgen we d.m.v. een studiemorgen 
Kanjertraining voor de teams, de BSO, Peuterwerk en de TSO. 
De ouders worden geïnformeerd tijdens de informatieve ou-
deravond.

Waarom starten we met Hallo Wereld in schooljaar
2018-2019?
n Openbaar onderwijs is naar onze mening bij uitstek de plek 

waar verschillende levensovertuigingen of beschouwingen 
op een gelijkwaardige manier naar buiten kunnen komen.

 
n Openbaar onderwijs is een plek waar leerlingen kunnen le-

ren van verschillen tussen mensen en daarmee leren om-
gaan. Iedereen is welkom!

Om dit vorm en inhoud te geven binnen onze scholen, gaan 
we intensiever samenwerken met HVO (Humanistisch Vor-
mingsonderwijs) GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs, 
IGVO (Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs) en deze 



vakken verbinden met burgerschap, geestelijke stromingen en 
sociale vaardigheden (Kanjertraining).

De lessen van Hallo Wereld worden gegeven aan de groepen 
1 t/m 8. Er wordt gewerkt aan de hand van 3 thema ’s per 
jaar. Elke groep krijgt per thema een blok van 5 GVO-lessen, 
5 HVO-lessen en 2 IGVO-lessen. De leerkracht geeft de Kan-
jerlessen, burgerschap en geestelijke stromingen binnen het 
afgesproken thema. Hierdoor ontstaat er verbinding tussen de 
lessen van de vakleerkrachten en de groepsleerkracht. Voor-
beelden van thema’s zijn: Ik, jij, wij, moed, natuur en kijken 
met andere ogen.

Kanjertraining, HVO, GVO, IGVO en burgerschap in een noten-
dop:
Jezelf leren kennen
De ander leren kennen
Keuzes leren maken
Verschillen leren respecteren
Verantwoordelijkheid leren nemen
Als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, le-
vensovertuigingen en culturen.

De lessen zijn op vrijwillige basis. Wij stellen het zeer op prijs 
wanneer alle kinderen aan deze lessen deelnemen. 

Tijdens de week van het Openbaar onderwijs (maart) bent u 
van harte welkom om lessen bij te wonen van Hallo Wereld.

Sociaal emotionele ontwikkeling
De uitslag van de jaarlijkse sociale vragenlijsten veiligheid 
wordt gedeeld met ouders, leerlingen en leerkrachten. Belang-
rijke verbeterpunten worden in het schooljaarplan en het jaar-
plan voor schooljaar 2018-2019 meegenomen. 
In alle groepen wordt het gedrag van kinderen in beeld ge-
bracht door VISEON. Dit is een signaleringsinstrument voor 
de leerkracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen deze 
vragenlijst ook in. De combinatie hiervan geeft de leerkracht 
handvaten om het gedrag van de groep en van individuele kin-
deren in kaart te brengen om vervolgens op individueel niveau 
en op groepsniveau interventies te kunnen uitvoeren.

WMK (Werken met kwaliteitskaarten)
Elke instelling in het primair onderwijs is zelf verantwoorde-
lijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ter ver-
betering daarvan. Wij gebruiken als instrument WMK en dit 
is gebaseerd op het nieuwste Toezichtkader Primair Onder-
wijs(indicatoren inspectie).
Met dit instrument kunnen we binnen een cyclus van vier 
jaar de sterke en zwakke kanten van onze school snel in kaart 
brengen. Vervolgens beschrijven en beoordelen we de kwaliteit 
met behulp van kwaliteitskaarten. Deze beschrijven de school 
vanuit de missie en visie uit het schoolplan.
Het schoolpan wordt in een cyclus van 4 jaar gemaakt In 
schooljaar 2014-2015 hebben we een nieuw schoolplan ge-
schreven (2015 – 2019). Dit leidt tot een schoolontwikkelplan 
met verbeterdoelen die kunnen worden gerealiseerd en geëva-
lueerd. Daarmee beschikken we met WMK-PO over een totaal 
systeem voor interne kwaliteitszorg.

www.noorderschoo
l.nl



Wat we gaan doen in schooljaar
2018-2019.
Visie op 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardig-
heden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren 
in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het be-
lang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis 
altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het 
in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –con-
structie en om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat 
de ontwikkeling van digitale middelen en media globale gren-
zen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daar-
over) communiceren een steeds centralere speelt in onze 
(toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom 
gericht aandacht gaan besteden aan de 21st century skills. 
n Samenwerking en communicatie. 
n Kennisconstructie. 
n ICT en gedegen gebruik van een device binnen ons onder-

wijs.
n Probleemoplossend denken en creativiteit.
n Planmatig werken.
n Onderzoekend leren.

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft 
grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons 
aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze 
organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het 
laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van 
de leraar. 

In het schoolplan van 2015-2019 is dit proces verdeeld over 
4 jaar opgenomen. In schooljaar 2018-2019 gaan we vanuit 
het strategisch beleidsplan van Stichting Op Kop een nieuw 
schoolplan maken. (2020-2024).

Uitwerking in schooljaar 2018-2019
De leerkrachten van beide scholen hebben onder begeleiding 
van de IJsselgroep een training coöperatief leren (samen-
werkend leren) gevolgd en er zijn afspraken gemaakt om een 
doorgaande leerlijn te borgen. Het samenwerkend leren onder-

steunt het actief leren, de zelfstandigheid en het verantwoor-
delijkheid nemen voor het eigen leerproces. 
In een vijftal bijeenkomsten (2016-2017) werd onder bege-
leiding van Heutink ICT, vanuit de huidige situatie naar de 
gewenste situatie gewerkt aan een doorgaande, innovatieve 
leerlijn voor ICT. In schooljaar 2016 heeft groep 7/8 een pilot 
van Snappet uitgevoerd. Deze ervaringen waren positief en in 
schooljaar 2017-2018 zijn we gestart in de groepen 5 t/m 8. In 
schooljaar 2018-2019 gaat groep 4 ook werken met Snappet. 
In groep 3 en in de kleutergroep wordt gewerkt met I-pads. 

Leerkrachtvaardigheden zijn erg belangrijk in bovenstaand 
proces. De leerkracht krijgt steeds meer een coachende rol. De 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 werden dit schooljaar ge-
coacht in het planmatig en doeltreffend didactisch coachen en 
het feedback geven aan de leerlingen. In schooljaar 2017-2018 
en 2018-2019 wordt deze doorgaande leerlijn m.b.t. didactisch 
coachen geborgd. Deze borging wordt onder begeleiding en 
m.b.v. beeld coaching uitgevoerd. Mirjam Huizeling volgt de 
opleiding voor beeldcoaching, zodat we dit blijvend in kunnen 
zetten t.b.v. de verbetering van ons onderwijs.

Schooljaar 2018-2019 staat in het teken van onze nieuwe 
school en we zullen ons richten op de volgende facetten:
n Samen met de medewerkers van de BSO en Peuterzaal vorm-

geven aan onze samenwerking binnen de nieuwe school. (IKC)
n Afstemming op methodes, afspraken, ICT etc.
n Verder uitwerken van gepersonaliseerd onderwijs d.m.v. ICT
n De vormgeving van onze onderwijskundige visie binnen de 

bouw van de nieuwe school 
n Invoeren van Hallo wereld (burgerschap) in relatie met 

Kanjertraining, HVO,GVO en IGVO).

Meerpresteerders en hoogbegaafdheid
Binnen de 3 niveaus (aanpak 1,2,3) hebben we ons het afge-
lopen schooljaar zowel binnen Stichting Op Kop als op onze 
school specifiek gericht op hoogbegaafden en meerpresteer-
ders. We zijn gestart met een nieuw screeningsinstrument 
(SIDI-3). De IB-er en de directeur zijn hierin geschoold. Le-
velwerk (materialen voor meerpresteerders) is voor de groe-
pen 1 t/m 8 aanwezig. Het protocol voor meerpresteerders en 
hoogbegaafde leerlingen wordt in alle groepen gebruikt.



In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een plusklas voor 
meerpresteerders en hoogbegaafde kinderen. Mirjam Huize-
ling is degene die deze innovatie heeft geleid. Zij heeft dit mede 
gedaan vanuit haar masteropleiding “Leren en Innoveren.” 
Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is een be-
leidsplan gemaakt. In schooljaar 2018-2019 kunnen kinderen 
van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool met deze spe-
cifieke onderwijsbehoeften hier gebruik van maken. Dit vindt 
plaats op dinsdagmiddag. Leerlingen uit groep 8, die excellent 
presteren kunnen na het voldoen aan de toelatingseisen, op 
RSG Tromp Meesters lessen volgen op het gebied van tech-
niek, wetenschap en excellentie. (WON) Deze vorm heet “Ack-
ropolist.”

Rekenen
Op de Noorderschool wordt de rekenmethode “Pluspunt” ge-
bruikt. In de komende schooljaren blijven we ons richten op: 
de doorgaande leerlijnen, de referentiedoelen, ernstige reken-
problemen en de meerpresteerders en hoogbegaafden bij reke-
nen en wiskunde.
In schooljaar 2018-2019 stemmen we rekenen (methode, leer-
lijnen en leerdoelen) af met de Noorderschool. Jackelien Ma-
joor is de rekencoördinator op onze school.

Taal en lezen
In groep 1/2 zijn we in schooljaar 2016-2017 gestart met de 
nieuwe “Schatkist.” In groep 3/4 is in schooljaar 2015-2016 ge-
start met de nieuwe “Veilig leren lezen en de vernieuwde Pen-
nenstreken(schrijfmethode). We doen dit in samenwerking 
met de Zuiderbasisschool. Door gebruik te maken van dezelfde 
nieuwe methodes wordt er constructief samengewerkt tussen 
de Noorderschool en de Zuiderbasisschool.

Engels
In onze internationaal georiënteerde maatschappij is goede 
kennis van het Engels van steeds groter belang. Ook de kin-
deren in Giethoorn zijn wereldburgers en daarom vinden wij 
het belangrijk om kinderen in deze fase van hun leven, waarbij 
leren vaak spelenderwijs gaat, Engels aan te bieden. In school-
jaar 2013-2014 zijn we in groep 1 t/m 8 met Engels gestart. In 
schooljaar 2015-2016 hebben de leerkrachten hun certificaat 
gehaald voor Engels. In mei 2016 is onze school bezocht door 

een visitatiecommissie van Early Bird. In alle groepen werd 
aan de hand van een kijkwijzer gekeken of ons Engelse onder-
wijs aan de gestelde eisen voldoet. Het eerste deel van de cer-
tificatie is gehaald en wanneer we werkzaam zijn inde nieuwe 
school vindt de tweede visitatie plaats waarmee we onze cer-
tificering definitief kunnen maken en een officiële Early Bird 
school zijn. Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op 
een andere methode waar we schoolbreed mee willen gaan 
werken. Yvette de Wijs is coördinator Engels. 

Muziek, beeldend en erfgoed
Via Scala, centrum voor de kunsten hebben we in voorgaande 
jaren meegedaan aan een pilot voor muziek, beeldend en erf-
goed. Ook in schooljaar 2017-2018 zijn er lessen gegeven op 
meerdere gebieden, waaronder slagwerklessen en lessen op 
blaasinstrumenten. We maken gebruik van het Cultuurmenu 
van de gemeente Steenwijkerland voor de groepen 1 t/m 8. De 
kinderen bezoeken het theater en volgen workshops beeldend, 
erfgoed, muziek en drama.

Wetenschap en technologie
In maart 2018 hebben we met beide scholen en de BSO een pro-
ject gedaan in het kader van Wetenschap en Technologie met 
als thema “Duurzaamheid en technologie”. We hebben het af-
gesloten met een tentoonstelling op de scholen. Voor de uitvoe-
ring van dit project hebben we in het kader van een wedstrijd 
van Stichting Op Kop €1000,00 ontvangen. Hiervoor worden 
materialen op het gebied van wetenschap en technologie aan-
geschaft. De invoering van wetenschap en technologie raakt 
steeds meer geïntegreerd binnen ons onderwijs. Grieteke Kie-
kebos is de coördinator wetenschap en technologie.

Zaakvakken
In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met “De Zaken van 
Zwijsen”. Deze methode is onderverdeeld in: tijdzaken, wereld-
zaken en natuurzaken. De combinatiegroepen volgen het ene 
jaar groep 5 en het andere jaar groep 6. Dat geldt ook voor 
groep 7/8. In schooljaar 2017-2018 zijn we in de groepen 3 en 
4 gestart met de Zaken van 3-4. Het ene jaar volgen we de me-
thode van groep 3 en het andere jaar van groep 4.



Rapporten
Er zijn digitale rapporten ontwikkeld die aansluiten bij de nieu-
we methodes. Er is een werkgroep samengesteld om rapporta-
ge m.b.t. Snappet aan te passen binnen ons huidige onderwijs.

Gebruikte methodes:
Taal:  Taal op Maat (vanaf groep 5 via Snappet)
Spelling:  Spelling op Maat (Snappet)
Technisch Lezen:  Estafette nieuw.
Begrijpend lezen:  Nieuwsbegrip XL 
Technisch lezen Veilig leren lezen nieuw (Kim-versie)
groep 3:  
Voorbereidend Schatkist groep 1/2 (nieuw) 
taal/lezen: 
Rekenen:  Pluspunt voor de groepen 3 t/m 8 (vanaf
 groep 4 verwerking via Snappet  
Schrijven:  Pennenstreken nieuwe versie 
Verkeer:  Veilig verkeer Nederland.
Zaakvakken:  De zaken van Zwijsen
Muziek:  Moet je doen en andere materialen.
Engels:  Oriëntatie op een nieuwe methode,
 in schooljaar 2018-2019 werken we met
 Groove me.
Sociaal emotionele Kanjertraining, Viseon, vragenlijsten 
ontwikkeling:  sociale veiligheid
Lichamelijke Basislessen
opvoeding: 

Via de website van Zwijsen (www.zwijsen.nl) en de website 
van Noordhoff(www.noordhoffuitgevers.nl) en de website van 
Malmberg( www.malmberg.nl )kunt u alle informatie over de 
basisvakken vinden.

EHBO en verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 doen ieder jaar zowel theoretisch als 
praktisch verkeersexamen. De kinderen van groep 8 volgen 
EHBO-lessen en doen examen.

Open dag Stichting Op Kop
Dit schooljaar zijn alle ouders en andere belangstellenden wel-
kom tijdens de week van het Openbaar onderwijs. Dit vindt 
plaats in de week van 18 t/m 22 maart 2019.

Projecten
In schooljaar 2018-2019 gaan we werken aan de volgende pro-
jecten:
n Kinderboekenweek in oktober (themavriendschap: Kom 

erbij!) met de Noorderschool, de Zuiderschool, de BSO en 
Peuterwerk

n Mini-project met de Noorderschool en de Zuiderbasisschool 
in het kader van Hallo wereld in de open week: ik ben wel-
kom van 18 maart tot en met 22 maart 2019.

Buitenschoolse activiteiten voor 
kinderen
Schoolreizen
Elk schooljaar maken we met de diverse groepen een schoolreis-
je. Groep 1/2 gaat op schoolreis naar de Drentse Koe.  De ouders 
van groep 2 mogen mee als begeleiders. Groep 3 t/m 6 gaat met 
de bus naar Duinenzathe in Appelscha. In schooljaar 2018-2019 
gaat groep 7/8 drie dagen op survivalkamp in Annen. 

Sport
Ook dit schooljaar doen we mee aan de Avondvierdaagse te 
Steenwijk (vrijwillig en georganiseerd door de commissie 
avondvierdaagse). Ook bij het schoolvoetbaltoernooi voor jon-
gens- en meisjesteams van groep 7/8 zijn we van de partij. In 
schooljaar 2018-2019 doen de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 mee 
aan het schoolkorfbaltoernooi in Steenwijk.
In samenwerking met de Noorderschool vinden de Konings-
spelen plaats op 12 april 2019. 

www.noorderschoo
l.nl



Excursies
Als het enigszins mogelijk is gaan we, meestal naar aanleiding 
van een thema of een project, een excursie maken of bezoeken 
we een museum of tentoonstelling. 

Overige activiteiten
n Op de donderdag voor de Pasen is er een paasactiviteit op 

school
n Groep 7/8 doet mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd in 

schooljaar 2018-2019 
n De goede rekenaars doen mee aan de Kangoeroewedstrijd.
n In schooljaar 2018-2019 doen alle groepen mee met de fees-

telijke ouderavond in de Meenthe.  
n De Kerstviering wordt gezamenlijk gevierd en is voor kin-

deren en ouders een warm gebeuren in de donkere dagen 
van december.

n De viswedstrijd voor de groepen 3 t/m 8, is een traditie op 
de Noorderschool. Vele kinderen zitten s’ avonds gezellig 
met hun ouders te vissen. 

n In de Sinterklaastijd wordt een inpakavond gehouden, waar 
de ouders van de onderbouw de pakjes voor de kinderen in-
pakken. Groep 5 t/m 8 trekt lootjes.

n Alle scholen van de gemeente Steenwijkerland maken ge-
bruik van het cultuur- menu, georganiseerd door de cul-
tuurcoördinator. Ze bezoeken een voorstelling, gaan naar 
een museum of hebben een workshop op school.

Gondelvaart en feestweek
Op de laatste zaterdag van augustus is de jaarlijkse Gondelvaart. 
Hieraan is een feestweek gekoppeld. Er worden activiteiten voor 
de kinderen georganiseerd door de Gondelvaartvereniging.

Inschrijving
Per 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij in-
schrijving van nieuwe leerlingen naar het burgerservicenum-
mer te vragen. Deze brief krijgen alle ouders van de gemeente 
na de geboorte van hun kind. Het opleidingsniveau van de ou-
ders van leerlingen is bepalend voor het vaststellen van het 
gewicht van leerlingen. Hierdoor worden beschikbare midde-
len beter verdeeld om onderwijsachterstanden te bestrijden. 
Alle formulieren worden bewaard in de leerlingenadministra-
tie en de privacy is gewaarborgd. Sinds de invoering van Pas-
send onderwijs (01-08-2014) is de procedure van inschrijving 

veranderd. Tijdens het intakegesprek zal de directeur de pro-
cedure uitvoerig toelichten.

Nieuwe wetgeving omtrent de privacy
Op de Noorderschool wordt zorgvuldig omgegaan met de pri-
vacy van de leerlingen. De school heeft leerling gegevens nodig 
om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. 
Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administra-
tieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens 
komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar 
ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast 
over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms 
worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische infor-
matie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de 
juiste begeleiding van een leerling. 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digita-
le leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoons-
gegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. 
Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke af-
spraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van 
de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens 
alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. 

De leerling gegevens worden op de scholen opgeslagen in het 
digitale administratiesysteem Parnassys en leerlingvolgsys-
teem Cito LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang 
tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze 
school. Omdat de Noorderschool onderdeel uit maakt van 
Stichting Op Kop worden daar ook (een beperkt aantal) per-
soonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschap-
pelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun 
kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als 
die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefe-
nen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 
intern begeleider of met de schooldirecteur.

In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere or-
ganisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de 
ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 



Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen 
op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming 
gevraagd. Hiervoor ontvangt u een toestemmingsformulier. 
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te ge-
ven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vra-
gen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
bij de schooldirecteur.

De gegevens die u hebt ingevuld op het inschrijfformulier, wor-
den opgeslagen in de leerling administratie van onze school. 
Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op 
onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens 
van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens 
door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de adminis-
tratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt 
noodzakelijk nodig heeft. 
U hebt als ouder het recht om de door ons geregistreerde ge-
gevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft 
op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons 
verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren 
of aanvullen. 

Eigendommen
Spullen die kinderen meenemen van huis zijn voor eigen risi-
co. Als kinderen een ongelukje in de klas hebben met b.v. verf 
in de kleding, dan is daar geen verzekering voor. Natuurlijk 
proberen we dit te voorkomen door goede materialen te ge-
bruiken.
Alle kinderen leveren direct bij aankomst op school hun mo-
biele telefoons in. Binnen ons veiligheidsbeleid (zie website) 
zijn regels opgenomen voor zowel leerkrachten als leerlingen. 
Wanneer die regels niet nagekomen worden, of er wordt via 
de mobiele telefoon gepest o.i.d., dan wordt de telefoon ingeno-
men en worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd. Als 
ouders gebeld moeten worden dan kan dat ook in overleg met 
de leerkracht via de telefoon van school. Ook zakmessen zijn 
ten strengste verboden op onze school.

De opvang van nieuwe leerlingen
Kinderen worden op school toegelaten wanneer ze de leeftijd 
van 4 jaar hebben bereikt.
Kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen voor kennisma-
king 4 dagdelen naar school. Dit in overleg en ter beoordeling 

van de leerkracht van groep 1. Indien u belangstelling heeft 
voor onze school nodigen we u uit voor een gesprek en een 
rondleiding. U mag als ouder de eerste keer dat uw kind mee-
draait op school daarbij aanwezig zijn, zodat u een goed beeld 
krijgt van de dagelijkse praktijk in de kleutergroep. Dit ook 
om de overgang van de peuterzaal en kinderopvang zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Er is een goede samenwerking tus-
sen de leiding van de peuterzaal, leiding van de kinderopvang 
en de leerkracht van groep 1. Er vindt ook 2 keer per jaar ge-
structureerd overleg plaats.

Tussentijdse toelating van nieuwe leerlingen
Er kan zich een situatie voordoen waardoor wij, voordat uw 
kind wordt toegelaten, eerst overleg met u willen. We spreken 
de aanmelding van uw kind graag ook nader door als uw kind 
specifieke begeleiding nodig heeft. Om misverstanden achteraf 
te voorkomen bespreken we liever vooraf de tijd en aandacht 
die wij als school kunnen bieden. Vervolgens maken we met 
u de afweging of dit voldoende is of dat een andere school uw 
kind passender onderwijs te bieden heeft.
Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten, zodat 
uw kind met plezier en goede leerprestaties haar of zijn school-
tijd bij ons doorbrengt.

Voor kinderen die al op een andere basisschool hebben gezeten 
volgen wij de volgende procedure:
n Er is een gesprek met de directeur waarin o.a. de reden van 

aanmelding wordt besproken.
n Er wordt contact opgenomen met de vorige school en alle 

relevante gegevens worden opgevraagd.
n De bevindingen worden gebundeld en daarna besproken in 

overleg met de Intern begeleider en de desbetreffende leer-
kracht.

n De ouders krijgen bericht over de uitslag van de procedu-
re. Eventueel wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit 
wordt door ouders en school ondertekend.

Foto’s van leerlingen
Regelmatig worden er op schoolfoto’s gemaakt bij de verschil-
lende activiteiten. Ouders geven daar schriftelijke toestem-
ming voor. We koppelen nooit namen aan foto ’s.



Het volgen van de ontwikkeling van de 
kinderen
De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt be-
keken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om 
vorderingen van leerlingen te verzamelen:
Vorderingen en prestaties van de leerlingen worden nauw-
gezet bijgehouden. In de onderbouw houden we door middel 
van observatie (nieuwe Schatkist) de ontwikkelingen van de 
leerlingen bij.  In de midden- en bovenbouw wordt aan gerichte 
observaties (methodes), het beoordelen van het schriftelijke 
werk toegevoegd. Vanaf groep 4 werken we met Snappet. Dit 
programma volgt de ontwikkeling van het dagelijks werk van 
de leerlingen.
De correctie van het dagelijkse werk vindt enerzijds door de 
leerkracht plaats, anderzijds wordt ook vaak een beroep ge-
daan op de zelfstandigheid van kinderen door ze zelf hun werk 
na te laten kijken. Natuurlijk wordt dit regelmatig gecontro-
leerd. Met Snappet wordt het werk direct gecontroleerd en 
geeft direct feedback of een opdracht juist of onjuist is gemaakt.
Dagelijks werk, toetsen en proefwerken geven ons een beeld 
van het niveau van het kind. Alle gegevens worden bijgehou-
den. Deze gegevens zijn belangrijk voor de groepsbesprekin-
gen, de groepsplannen, het groepsjaarplan, de oudergesprek-
ken en het rapport.
 
Leerlingvolgsysteem
Naast het bijhouden van de vorderingen volgens bepaalde 
leermethodes hanteren we op school ook het CITO-leerling-
volgsysteem. Dit onafhankelijke leerlingvolgsysteem stelt de 
leerkrachten in staat om van alle leerlingen in de school de leer-
vorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren 
te peilen, waarbij we ons steeds afvragen: gaat de leerling voor-
uit en zo ja, in welke mate, of is er misschien sprake van stil-
stand of achteruitgang en wat kan daaraan gedaan worden? We 
maken daarbij onderscheid in problemen op individueel niveau 
(enkele leerlingen blijven achter), op groepsniveau (de groep 
ontwikkelt zich ongunstig) of op schoolniveau (de leerpresta-
ties op onze school blijven achter bij die van andere scholen). 
Dit toetssysteem is voor ons de basis om te zien welke leerlin-
gen gerichte hulp nodig hebben en dit kan leiden tot extra hulp. 
Daarnaast is het een middel om ons onderwijs kritisch te vol-

gen. Dit kan gevolgen hebben voor de aanschaf van methodes, 
de organisatie in de groepen, de manier van lesgeven.
 
Doel: kwaliteitsverbetering daar waar dat noodzakelijk is!
De toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden enkele keren 
per jaar afgenomen. Drie keer per jaar bespreken de groeps-
leerkrachten de resultaten van de leerlingen. Tijdens deze 
bespreking wordt vooral aandacht besteed aan kinderen met 
zwakke of juist heel goede resultaten. Wanneer er tussentijds 
problemen optreden wordt dit direct in onze teamvergaderin-
gen besproken. Wanneer ouders problemen constateren kun-
nen ze dit altijd melden bij de desbetreffende leerkracht, de 
intern begeleider of de directeur. De leerkracht is het eerste 
aanspreekpunt.

Rapportage naar de ouders 
Twee keer per jaar (januari/februari en juni/juli) krijgen de 
kinderen een rapport mee.
Het rapport dat u ontvangt dient als basis voor het gesprek op 
school. Wij willen uw kind in de beoordeling zo veelzijdig mo-
gelijk benaderen.

Het gesprek op school
Nadat u het rapport thuis gelezen hebt wordt het persoonlijk 
met de ouders besproken.  U bent op dat moment op de hoogte 
van de inhoud, zodat deze informatie het onderwerp van ge-
sprek kan vormen op school. Wanneer er meer tijd nodig is, 
wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Er wordt gebruik ge-
maakt van een oudergespreksformulier.
Bij verhindering, maken ouders zelf een nieuwe afspraak!
Als ouders behoefte hebben aan een gesprek buiten de ge-
spreksavonden om, dan zijn ze altijd welkom.

Tussenbesprekingen zullen plaatsvinden in het najaar en het 
voorjaar
De tussentijdse besprekingen in november zijn voor alle kin-
deren. Voor de tussentijdse besprekingen in april kunnen 
leerkrachten ouders uitnodigen voor een gesprek en ouders 
kunnen zelf aangeven wanneer ze een gesprek met de desbe-
treffende leerkracht willen hebben.



Overgang naar een volgende groep
Aan de hand van de toetsen, de observaties van de leerkracht 
en de gesprekken met de ouders wordt een beslissing genomen 
over het schoolloopbaanvervolg van de kinderen. Uitgangs-
punt zal altijd zijn dat wij als school, in overleg met de ouders 
en eventuele deskundigen een goed besluit nemen ten aanzien 
van de overgang van uw kind naar een volgende groep. De ver-
antwoordelijkheid en de beslissing of uw kind wel of niet naar 
de volgende groep gaat ligt uiteindelijk bij de school. Ouders 
worden tijdig geïnformeerd of hun kind wel of niet naar een 
volgende groep gaat. Voor de overgang van groep 1 naar groep 
2 en van groep 2 naar groep 3 maken we gebruik van een pro-
tocol. Ook is er een protocol voor doorstroming en versnelling 
voor de andere groepen. 

Visie op de samenwerking met ouders
Respect voor elkaar is wat in de basis aanwezig moet zijn als je 
met elkaar wilt samenwerken. Om ouderbetrokkenheid te sti-
muleren en te activeren moet er een open communicatie zijn 
op basis van gelijkwaardigheid. Ouders moeten ook het gevoel 
krijgen vanuit het team dat zij ertoe doen en dat hun aandeel 
in onze gesprekken van groot belang is. Deze open communi-
catie houdt in dat je ook open staat voor de mening van een 
ander. We hebben een gezamenlijk doel, we willen samen het 
beste voor de kinderen. We zijn samen verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de kinderen. Dit is mogelijk als we hier 
samen in wederzijds vertrouwen actief mee aan de slag gaan.
Het belang van de betrokkenheid van ouders  
Ouders spelen een belangrijke rol bij vele activiteiten. Zonder 
de hulp van ouders, de betrokkenheid van ouders, een ouder-
raad en een medezeggenschapsraad kan een school niet goed 
functioneren. Op onze school wordt regelmatig ouderhulp in-
geschakeld. Dat wordt erg gewaardeerd. 
Sinds twee jaar hebben we naast de MR, de OR een gezamenlijk 
ouderpanel voor beide scholen. Het doel van een ouderpanel is 
om de communicatie met ouders ook in de dagelijkse gang van 
zaken zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Informatievoorziening aan ouders over 
het onderwijs en de school
Thema-avonden
In oktober vindt er een informatieve ouderavond plaats. Tij-
dens deze informatieavond wordt u op de hoogte gesteld van 
de inhoud van de methodes en de gang van zaken in de groep. 
Op deze avond krijgt u ook inzicht in het zakelijke gedeelte van 
de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
Eén keer per jaar organiseren OR en MR samen de zakelijke 
ouderavond, waarbij alle ouders worden uitgenodigd en ver-
slag wordt gedaan van de activiteiten op school en de plan-
nen voor de toekomst worden uiteengezet. Ook wordt verslag 
uitgebracht en verantwoording afgelegd, over de financiën en 
worden verkiezingsuitslagen medegedeeld. 
Wanneer u een onderwerp heeft voor de MR, wilt u dit dan 
mondeling of schriftelijk kenbaar bij een van de MR-leden. Het 
eerste halfuur van de vergadering bent u van harte welkom.
Vanaf schooljaar 2016-2017 vergaderen de MR-en van de Noor-
derschool en de Zuiderbasisschool in het kader van de fusie ge-
zamenlijk, met ruimte voor school specifieke zaken.
Via onze wekelijkse digitale nieuwsbrief (aanmelding is noodza-
kelijk via de website), wordt u op de hoogte gehouden van alles 
wat er speelt op onze school. Dit schooljaar wordt de nieuwsbrief 
op dinsdag verzonden. De nieuwsbrief staat ook op de website.
Op onze website: www.noorderschool.nl vindt u de schoolgids, 
de schoolkalender, foto ’s en veel relevante informatie over 
onze school. 

Onderwijsgids
Ieder jaar wordt door de overheid een Onderwijsgids gemaakt. 
Deze kunt u downloaden vis www.voo.nl/ouders/onderwijsgids. 

Schoolkrant
Drie keer per jaar verschijnt de schoolkrant. (Kerst, Pasen, 
zomervakantie) Hierin vindt u bijdragen van de kinderen en 
de leerkrachten. U kunt zelf ook kopij aanleveren. Die kunt u 
deponeren in de daarvoor bestemde bus in de gang. 

www.noorderschoo
l.nl



BSO
Buitenschoolse opvang (BSO)
In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin 
staat dat vanaf het schooljaar 2007-2008 het schoolbestuur 
de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organise-
ren. In de Kop van Overijssel is een gevarieerd aanbod van 
voor-en naschoolse opvang organisaties. Sinds januari 2014 
biedt Stichting Kinderopvang Op Kop, op een drietal locaties 
ook zelf buitenschoolse opvang aan (Beatrixschool, School B 
in Steenwijk en de Zuiderbasisschool in Giethoorn). Voor de 
overige locaties heeft Op Kop gekozen voor het makelaarsmo-
del en de samenwerking met gekwalificeerde organisaties voor 
Kinderopvang. Het makelaarsmodel houdt in dat u als ouder 
zelf kiest, of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse op-
vang en voor welke organisatie u kiest. Deze organisatie ver-
plicht zich te voldoen aan de wettelijke eisen. 
Sinds 1 januari 2014 bieden wij buitenschoolse opvang aan 
voor kinderen van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool. 
Als opvanglocatie gebruiken wij de Zuiderbasisschool waar wij 
beschikken over een aparte ruimte voor de BSO en TSO. De 
ruimte is gezellig ingericht en wij beschikken over een ruim 
aanbod van spel- en expressiemateriaal, om de kinderen een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ook is er een rui-
me buitenspeelmogelijkheid. Onze opvang wordt geleid door 
ervaren pedagogisch medewerkers en is dagelijks geopend. 
Ook in de schoolvakanties zijn de kinderen van harte welkom. 
Er kan gekozen worden voor structurele of incidentele opvang 
(middels een strippenkaart) Voor informatie over ons aanbod 
verwijzen wij u naar de schoolsite. Hier vindt u onze Klantwij-
zer met daarin ons dienstenaanbod, de algemene huisregels en 
een inschrijfformulier. Voor nadere informatie kunt u ook bel-
len met de bovenschools coördinator TSO/BSO. Vanessa Visser 
is te bereiken op nummer 06-22257708 (werktelefoon) vanes-
sa.vis@stichtingopkop.nl 
www.kinderopvangopkop.nl

Peuterwerk Stichting Op Kop 
www.stichtingpeuterwerk.nl
De Wipwap

Eind december 2017 heeft peuterwerk De Wipwap een mooie 
plek op de Zuiderbasisschool gekregen. De peuters van Giet-
hoorn (Noorderschool en Zuiderbasisschool) kunnen hier 

heerlijk spelend leren. Wij zijn hier heel blij mee, omdat we op 
deze manier samen met de school, BSO en team een doorgaan-
de lijn van 2 t/m 12 jaar kunnen ontwikkelen en realiseren. De 
samenwerking verloopt prima.

Tussenschoolse opvang (overblijf)
De leerlingen kunnen in de middagpauze gebruik maken van 
de tussenschoolse opvang. Informatie kunt u vinden op: www.
noorderschool.nl onder het kopje ouders en daarna het kopje 
“tussenschoolse opvang.” Via een wachtwoord van de over-
blijfcoördinator Lida schaap (lida.schaap@stichtingopkop.nl) 
kunt u de overblijf zelf regelen.

Ouderbijdrage
De ouders betalen een vast bedrag per kind voor schoolreis, 
vieringen op school etc. De ouderbijdrage wordt op de zakelijke 
ouderavond opnieuw vastgesteld. De bijdrage voor de school-
reis dient vóór de vastgestelde schoolreizen (zie planner) be-
taald te zijn. Bij problemen aangaande betaling kunt u contact 
opnemen met de directeur of de penningmeester van de OR.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed voor die zaken, 
waarvoor via andere kanalen geen gelden binnenkomen. Dit 
geld komt volledig ten goede aan de kinderen.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is:
n €30,00 voor 1 kind, €47,50 voor 2 kinderen en €65,00 voor 

3 kinderen.

Wanneer uw kind niet deelneemt aan de schoolreis, wordt het 
die dag (en) op school verwacht.
Banknummer ouderraad: NL75RABO 0322 0516 06 t.n.v. Ou-
derraad Noorderschool Giethoorn.

Bijdrage schoolreis 
Activiteit Groep 1/2 Groep 3 T/M 6 Groep 7 / 8
schoolreis €13,00  €25,00  €80,00

Bepaling bij de ouderbijdrage
Omdat schoolreizen ver van tevoren worden gepland en be-
kend gemaakt (zie jaarkalender), worden schoolreisgelden 
niet terugbetaald indien ouders voor de leerling verlof hebben 
gevraagd en gekregen, uitgezonderd in geval van ziekte van 
de leerling.



Ouderhulp
Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Bij-
voorbeeld bij de luizencontrole, ophalen oud papier, lezen, ver-
voer en allerlei festiviteiten. 
Als u graag meer wilt weten over de inhoud van één of meer 
activiteiten, dan kunt u contact opnemen met iemand van de 
Ouderraad of van het team.

Sponsoring
Momenteel hanteert het Ministerie van OC&W het sponsor-
convenant. Hierin zijn regels en voorwaarden geschapen m.b.t. 
sponsoring. Als belangrijkste regel geldt, dat het onderwijsin-
houdelijk geen consequenties mag hebben. Indien we in van 
deze mogelijkheid gebruik maken, hanteren we in principe de 
regels van het ministerie. Het zal van geval tot geval worden 
bekeken en beoordeeld na goed overleg met MR en bestuur.

Zorg voor de relatie school en omgeving
De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Op de 
website van Stichting Op Kop vindt u informatie over de wet-
telijke zorgplicht van de school bij de aanmelding van nieuwe 
leerlingen. Ook wordt er op de website gelinkt naar het onder-
steuningsplan van het Samenwerkingsverband waartoe onze 
school behoord. Als school verzorgen we natuurlijk ook Pas-
send Onderwijs. Uw kind krijgt het aanbod wat hij of zij nodig 
heeft. Wanneer er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra 
naar gekeken. In eerste instantie door de eigen leerkracht met 
hulp van de interne begeleider van de school. Ook begaafde of 
hoogbegaafde leerlingen verdienen deze extra aandacht.
 
Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de 
hulp van een deskundige nodig hebben, dan wordt het kind, in 
overleg met de ouders, aangemeld bij een orthopedagoog van 
Stichting Op Kop. De ouders worden in dit geval uitgenodigd 
voor een HGPD-gesprek (handelinsgerichte procesdiagnos-
tiek). Bij dit gesprek zijn de intern begeleider van de school, de 
groepsleerkracht, de orthopedagoog van Op Kop en de ouders 
aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken om 
het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Commissie arrangeren
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voor-
zieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed 
overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrange-
ren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen 
bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra 
voorzieningen noodzakelijk zijn, dan wordt dit door Stichting 
Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskun-
dig beleidsmedewerker van Op Kop, (tel. 0521-362520), Een-
drachtsplein 1, 8355 DL in Giethoorn.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SBO en SO)
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kunnen 
helpen, wordt er contact gelegd met het speciaal basisonder-
wijs of het speciaal onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in 
overleg met de ouders en de school. Deze aanmelding verloopt 
via de Commissie Toewijzing. De Commissie Toewijzing werkt 
op regionaal (Samenwerkingsverband) niveau en is bereik-
baar via de coördinator van het Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs. Voor onze school is dat Leon ’t Hart (tel.0528-
233689), de Wielewaal 5, 7905 GX in Hoogeveen of Johan 
Vlaskamp, dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK in Zwolle. Deze Com-
missie Toewijzing neemt het besluit of een leerling toelaatbaar 
is voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

Jeugdgezondheidszorg
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen op-
groeien. De gemeente waarin u woont, heeft de afdeling Jeugd-
gezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te 
doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook 
tussendoor bij hen terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkun-
digen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen hen al van het consultatiebureau. In de 
basisschoolperiode nodigen ze uw kind een paar keer uit voor 
een gezondheidsonderzoek of komen ze op school om voorlich-
ting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u 
een uitnodiging via de mail en een herinnering via sms. 
n Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente 
komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. 
Op een later moment wordt uw kind samen met een ouder uit- 



genodigd op het consultatiebureau voor een consult met onze 
jeugdverpleegkundige.
n Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt de doktersassistente op school en 
meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder 
van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf 
vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, ge-
drag en opvoeding. Hierover wordt contact met u opgenomen.

Leerplicht
Een afspraak bij de dokter, tandarts of specialist kan in overleg 
met de groepsleerkracht gedaan worden. Ander verlof moet 
eerst met de directeur besproken worden. 

Bibliotheek
Veel activiteiten op school hebben een wereldoriënterend ka-
rakter. Vragen van kinderen kunnen worden beantwoord door 
het zoeken in boeken. Hierbij is het belangrijk dat op school 
aandacht wordt besteed aan vaardigheden die van belang zijn 
voor het gericht zoeken van informatie in boeken en dat hier-
bij gebruik wordt gemaakt van een documentatiecentrum en 
bibliotheek. Ook kan lezen een ontspannende activiteit zijn.
Gezien de opzet van onze taal/leesprogramma’s achten wij het 
wenselijk dat de kinderen lid worden van de bibliotheek Giet-
hoorn. Dit lidmaatschap is gratis. 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO)
Als onderwijsinstituut bieden wij stageplaatsen aan leerkrach-
ten in opleiding. Deze stagiaires hebben niet alleen een onder-
wijskundige taak in de klas, maar worden betrokken bij de to-
tale organisatie van de dagelijkse gang van zaken en nemen 
hier ook actief aan deel. Tevens bieden wij stageplaatsen aan 
stagiaires van de opleiding SPW-onderwijsassistenten, maat-
schappelijke stages en snuffelstages (voortgezet onderwijs).
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn wij opleidingsschool voor de 
KPZ (Katholike PABO Zwolle). De stagiaires worden begeleid 
door de groepsleerkrachten. Overkoepelend coördinator voor 
beide scholen is Mirjam Huizeling.

Verantwoording resultaten
De schoolgids is ook een middel om de ouders voor te lichten 
over de kwaliteit van het onderwijs op de Noorderschool. Elke 

school, waar die in Nederland ook staat, heeft in dit verband 
zijn sterke en zijn minder sterke kanten. Om te beoordelen of 
het onderwijs nu goed is of slecht, kunnen we niet alleen kij-
ken naar het aantal kinderen dat jaarlijks naar het VWO gaat, 
naar het aantal zittenblijvers of naar de Cito-scores waar re-
sultaten vergeleken worden met het landelijk gemiddelde. Het 
belangrijkste is om de leerlingen, die allemaal met verschillen-
de talenten en begaafdheden op school komen, zo goed moge-
lijk te helpen en te stimuleren zodat ze zich ten volle kunnen 
ontplooien. Alle scholen van Stichting “Op Kop “, maken sinds 
2009-2010 gebruik van het schooljaarplan. Het uitgangspunt 
hiervan is opbrengstgericht werken. Alle resultaten en analy-
ses van de Citotoetsen worden hierin vermeld en getoetst aan 
het landelijk gemiddelde en onze bestuursnorm. Vervolgens 
wordt hier een plan van aanpak op gemaakt. Het plan wordt 
besproken in het team en de MR en dient jaarlijks als uitgangs-
punt van ons handelen. Bovendien verantwoordt de directeur 
zich met dit plan aan de MR, Stichting Op Kop en de inspectie. 
Met ingang van schooljaar 2015-2016 heet dit plan “Kengetal-
len en opbrengstenanalyse.”

De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voort-
gezet onderwijs

Groep 7 Juni  Plaatsingswijzer groep 7
  Gesprekken met ouders over de
  voorlopige keuze VO
Groep 8 November 2018 Tussentijdse gesprekken met de ouders.
  Voorlichtingsavond van RSG Tromp
  Meesters (Steenwijk), CSG Eekeringe
  (Steenwijk) en de scholen in Meppel 
  Ouders kunnen gericht kiezen, omdat de
  gesprekken met de ouders over een voor-
  lopige schoolkeuze al hebben plaats-
  gevonden.
Groep 8 Januari 2019 Open dagen alle scholen
Groep 8 Februari 2019 Gesprekken met ouders, samen met de
  kinderen, over de definitieve keuze
Groep 8 15 maart 2019 Aanmelding kinderen voor voortgezet 
  onderwijs
Groep 8 16,17 en  Centrale eindtoets alle scholen 
 18 april 2019 www.centraleeindtoetspo.nl
Groep 8 Mei 2019 Uitslag centrale eindtoets



Er gaan dit jaar 17 leerlingen naar het Voortgezet onderwijs:
Binnen het Voortgezet Onderwijs zijn de leerlingen in de vol-
gende stromingen geplaatst·· 

Kader  2 leerlingen 
Kader/Mavo 1 leerling
Mavo  2 leerlingen   
Havo  7 leerlingen    
Havo/ VWO 2 leerlingen
VWO  3 leerlingen

De leerlingen stromen uit naar RSG Tromp Meesters, CSG Ee-
keringe in Steenwijk en AOC-Terra in Meppel. 

Er hebben 17 leerlingen met de Cito-eindtoets meegedaan. Ze 
gaan naar de scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk 
en Meppel. In schooljaar 2015-2016 hebben we boven de bo-
vengrens gescoord namelijk 539,4. In schooljaar 2016-2017 
hebben we ook heel goed gescoord namelijk 539,7. In school-
jaar 2017-2018 hebben we opnieuw weer heel goed gescoord 
namelijk 538,9. De tussenresultaten en de eindresultaten van 
de groepen 1 t/m 8 (Cito-leerlingvolgsysteem) zijn voldoende 
tot zeer goed. In schooljaar 2017-2018 hebben we opnieuw onze 
resultaten scherp geanalyseerd. Vervolgens zijn er afspraken 
gemaakt om ons onderwijs en daarmee onze resultaten te ver-
beteren, dit noemen we opbrengstgericht werken. De gegevens 
worden verwerkt in het document Kengetallen en opbrengste-
nanalyse. Hiermee verantwoorden we ons naar de inspectie, 
de directeur-bestuurder en de MR. Dit proces wordt vervolgd 
in schooljaar 2018-2019.

Vorderingen in basisvaardigheden
Ieder schooljaar meten we op vastgestelde tijdstippen door 
middel van toetsen de prestaties van de leerlingen.
Groep 1/2: Cito-taal voor kleuters en Cito-rekenen voor kleuters.
Groep 3 t/m 8: Cito-begrijpend lezen, Cito-spelling, Cito-rekenen 
en wiskunde, Cito-woordenschat, DMT (lezen van woorden), 
AVI (lezen van teksten) en groep 6 t/m 8 studievaardigheden.

Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld. Dit wordt 
eind groep 6 met de ouders besproken. Het doel hiervan is, om 
de leerlingen in de aanloop naar groep 8 nog beter te kunnen 
begeleiden naar het Voortgezet Onderwijs.
In groep 8 wordt in april de landelijke centrale eindtoets CI-
TO-eindtoets afgenomen. Informatie kunt u vinden op www.
centraleeindtoetspo.nl. Naast de individuele uitslag geeft de 
CITO-eindtoets ook een overzicht van de verschillende taal- en 
rekenonderdelen in vergelijking met het landelijke beeld.
De Cito-uitslag is niet bepalend voor het schooladvies. Het 
schooladvies wordt door de leerkracht(en) van groep 8, sa-
men met de directeur en de intern begeleider vastgesteld. 
Het onderwijskundig rapport, zoals het schooladvies ook wel 
heet, wordt gebaseerd op de jarenlange relatie tussen leerling 
en school, de rapportages in het leerlingvolgsysteem en de ob-
servaties van de leerkracht. Er wordt vanaf groep eind groep 
6 gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer. Dit staat niet in 
verhouding tot de Cito-toets, die een momentopname is. De Ci-
to-uitslag kan worden gebruikt als check van het schooladvies, 
een soort second opinion. 
In verreweg de meeste gevallen komt het schooladvies over-
een met de uitslag van de Cito-eindtoets. Als de score niet over-
eenkomt met het schooladvies, moet de meeste waarde wor-
den toegekend aan het schooladvies. Bij een hogere score dan 
verwacht kan er een heroverweging gedaan worden.

Vrije dagen
Vrije dagen staan bijna allemaal met opgaaf van reden in de plan-
ner (papieren versie en website) en in de digitale nieuwsbrief.

Leerplicht
Verlof voor een bezoek aan de tandarts, dokter of specialist 
kunt u regelen met de groepsleerkracht. Wij verzoeken u deze 
afspraken buiten schooltijd te plannen. Voor verder verlof tij-
dens de schooltijden kunt u, vooraf aan boeking, een afspraak 
maken met de directeur. De regels van de leerplicht zijn daar-
bij erg belangrijk.

Schooltijden
8-30-12.00 en 13.00-15.00
Op woensdagmorgen van 8.30-12.15www.noorderschoo

l.nl



Andere schooltijden
In schooljaar 2017-2018 heeft er een uitgebreide procedure 
rondom andere schooltijden plaats gevonden. Alle geledingen 
van beide scholen zijn hierbij betrokken. De gezamenlijke MR-
en kwamen niet tot consensus. De MR-en van beide scholen 
hebben besloten om het 5-gelijke dagen model in te laten gaan 
voorafgaand aan het jaar dat we gebruik gaan maken van ons 
nieuwe gebouw.

Hoe laat op school?
Veel kinderen maken gebruik van de tussenschoolse opvang 
(TSO). De overblijfouder heeft de verantwoording tot 12.50 
uur ‘s middags. Vanaf dat tijdstip heeft het personeel de ver-
antwoording voor alle kinderen. In verband hiermee hebben 
we het volgende besloten. De kinderen mogen op school komen:
n ‘s Morgens vanaf 8.20 u. 
n ‘s Middags vanaf 12.50 u.
Wilt u zich hieraan houden? Zo kan de overblijfouder over-
zicht houden! 

Pleindienst
Vanaf 8.20 – 8.30, in de pauze, en van 12.50 – 13.00 is er plein-
dienst.

Toegang tot het schoolgebouw
Vanaf 10 minuten vóór aanvang van de school mogen de leer-
lingen hun tas(sen) naar binnen brengen. Kleuters worden 
binnen gebracht.

Gedragsregels schoolplein
n Niet fietsen/brommen op het schoolplein.
n Fietsen in de rijwielstalling (ook na schooltijd).
n Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
n Voetballen alleen op de afgesproken plek en met de afge-

sproken regels.
n Bij opzettelijk toegebrachte schade wordt schadevergoe-

ding geëist.

Gymnastiek 
De kleuters laten hun schoenen op school. Voor de overige 
leerlingen geldt dat het dragen van gymschoenen verplicht is 
i.v.m. voetwratten. De jongens dragen een kort broekje en een 
shirt. De meisjes dragen een turnpakje of een korte of lange 

broek met shirt. De gymschoenen mogen uitsluitend voor de 
zaal worden gebruikt.
Gymkleding moet na afloop van de les (groep 3 t/m 8) mee te-
rug naar huis worden genomen.

Gymrooster
In schooljaar 2018-2019 gaan de kinderen altijd op dinsdag-
morge met de bus naar het Kulturhus. 
Na de herfstvakantie en tot de meivakantie hebben de kinde-
ren ook op donderdagmorgen een gymles in het Kulturhus. In 
de zomermaanden vindt deze spelles buiten plaats.

Verjaardagen
Op de verjaardagen van de kinderen is het de gewoonte dat de 
klasgenoten van de jarige worden getrakteerd. We stellen het 
zeer op prijs dat het een gezonde traktatie is. Kaartjes uitdelen 
voor een kinderfeestje op school stellen we niet op prijs.
Het team viert hun verjaardag gezamenlijk. (Zie planner)

Oud-papieractie
Door het inzamelen van oud-papier proberen wij de financië-
le ouderbijdrage voor extra activiteiten binnen en buiten de 
school zo laag mogelijk te houden. Het oud papier wordt op 
elke tweede zaterdag van de maand (zie planner) opgehaald. 
Ouders worden bij toerbeurt verzocht hierbij te helpen. Wij 
stellen uw hulp daarbij zeer op prijs.
Coördinator oud papier: Gerrie van Nieuwenhoven (0521-
361006 of 06-44346646)

Schooljaar 2018-2019
Eerste schooldag: maandag 3 september. Begintijd: 8.30 u.
Maandag  8.30 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 15.00 u.
Dinsdag  8.30 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 15.00 u.
Woensdag  8.30 u. tot 12.15 u. - woensdagmiddag vrij 
Donderdag  8.30 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 15.00 u. 
Vrijdag  8.30 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 15.00 u. 
 Groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij

Om 8.25 en 12.55 gaat de bel. We willen op deze manier zo op-
timaal mogelijk gebruik maken van de effectieve lestijd. Het is 
wettelijk verplicht aan de leerlingen van de onderbouw mini-
maal 880 lesuren te geven en aan de leerlingen van de boven-
bouw maximaal 1000 uren. 



Afgelopen schooljaar hebben we ons samen met MR, OR, team 
en ouders georiënteerd op andere schooltijden in de vorm van 
een continurooster of het 5-gelijke dagen model. Helaas zijn 
we binnen de MR-en van beide scholen niet tot consensus ge-
komen om van start te gaan met andere schooltijden. Wel is er 
door de MR-en en het team het besluit genomen dat we in het 
schooljaar, dat de nieuwe school in gebruik genomen wordt, er 
gestart wordt met het 5-gelijke dagenmodel.

Vakantierooster 2018-2019
herfstvakantie   20 t/m 28 oktober 2018
vrijdagmiddag kerstvakantie 21 december 2018
kerstvakantie    22 december 2018 
     t/m 6 januari 2019
voorjaarsvakantie   16 februari 2019
     t/m 24 februari 2019
meivakantie     19 april 2019 
     t/m 5 mei 2019
Pinksterenweekend   8 juni 2019 
     t/m 10 juni 2019
Vrijdagmiddag voor de  12 juli 2019
zomervakantie
Zomervakantie   13 juli 2019 
     t/m 25 augustus 2019

Het vakantierooster is afgestemd met het Voortgezet onder-
wijs. Op woensdag gaan we 15 minuten langer naar school. Dit 
zetten we in voor studiedagen voor het team.

Naam: Lida Andriol
Functie: Directeur
Werkdagen: Aanwezig op dinsdag en woensdag op
 de Zuiderschool en op maandag en donderdag
 op de Noorderschool. Vrijdag werkt Lida thuis
Tel.: 0561-475297 / 06-28143472
E-mail: directie@noorderschool.nl
 directie@zuiderschool.nl
Naam:  Cathy v.d. Eventuin
Functie:  Intern begeleider en locatie coördinator
Werkdagen:  op maandag en vrijdag op de Noorderschool en
 op dinsdag en donderdag op de Zuiderschool 
Tel.: 0521-854076/ 06-50849570 
E-mail:  cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl

Naam: Hannie Zwolle
Functie:  Groepsleerkracht
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 
 vrijdagmorgen groep 1/2
E-mail:  hannie.zwolle@stichtingopkop.nl

Naam:  Annet Kok
Functie: Groepsleerkracht
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en
 vrijdagmorgen groep 3/4
E-mail:  annet.kok@stichtingopkop.nl

Naam: Olda Kuiper
Functie: Groepsleerkracht
Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag groep 5
E-mail:  olda.kuiper@stichtingopkop.nl

Naam: Gera Wilbrink
Functie: Groepsleerkracht
Werkdagen: Woensdag groep 5 en donderdag en vrijdag
 groep 6.
E-mail:  gera.wilbrink@stichtingopkop.nl

Naam: Mathilde Benak
Functie: Groepsleerkracht / Coördinator cultuur
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, groep 6 
E-mail:  mathilde.benak@stichtingopkop.nl

Naam: Yvette de Wijs
Functie: Groepsleerkracht / Coördinator Engels 
Werkdagen: Alle dagen groepsleerkracht groep 7/8
E-mail:  yvette.dewijs@stichtingopkop.nl

Naam: Larisa Winkels
Functie: Onderwijsassistent
Werkdagen: Dinsdag, woensdagmorgen en vrijdagmorgen
E-mail:  larisa.winkels@stichtingopkop.nl

Naam:  Janny Petter
Functie: Administratie
E-mail:  janny.petter@stichtingopkop.nl



Naam:  Astrid van Waard
Functie: Docent Hallo Wereld (GVO)

Naam:  Corina Hoekstra
Functie:  Docent Hallo Wereld (HVO)

In schooljaar 2018-2019 zijn Lida en Cathy op vaste dagen op 
school aanwezig (zie schema). Bij afwezigheid van Lida is Cat-
hy het aanspreekpunt. 

Bereikbaarheid
Onder schooltijden is de school bereikbaar via het telefoon-
nummer van de school, in de avonduren en in de weekeinden 
kunt u bij calamiteiten de directeur bereiken op het privénum-
mer van de directeur (06-28143472 of 0561-475297) Indien 
de directie niet bereikbaar is, 
In de vakanties kunt u tijdens kantooruren, bij ernstige ge-
beurtenissen, het stafbureau van Op Kop bellen op telefoon-
nummer 0521-362520
 
Ouderraad:
Voorzitter:  Carina Blum
Secretaris:  Mieke Dolderman
Penningmeester: Alys Scholten
Leden:   Gerrie de Boer
   Yvonne van Dokkumburg

Medezeggenschapsraad:
Voorzitter  Arjan Winter
Secretariaat;  Mathilde Benak
Oudergeleding: Willem Mulder
   Cindy Sonnemans
Personeelsgeleding Annet Kok
   Yvette de Wijs
Adviserend lid: Lida Andriol (directeur)
   directie@noorderschool.nl

Externe personen/instanties
Inspectie basisonderwijs
Vragen over onderwijs tel. 0800-8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl (oktober 2013, periodiek kwaliteit-
sonderzoek staat op deze site)
info@owinsp.nl
Peuterspeelzaal De Wipwap:
06-15205875

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)
Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimida-
tie, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Veilig Thuis IJsselland:
0800-2000 www.vtij.nl
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
Schoolarts: Mw. N. Heersink
Verpleegkundige: Maud van Zelst

Bevoegd gezag: 
Stichting Op Kop
Directeur bestuurder: Alberto Boon  
Postadres: Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
Bezoekadres: Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
Tel. 0521-362520 
Email: alberto.boon@stichtingopkop.nl

Externe Vertrouwenspersoon:
Mw. Yvonne Kamsma
IJsselgroep, Dr. Klinkertweg 8b, 8025 BS Zwolle
Tel.: 088-0931888
Yvonne.kamsma@ijsselgreop.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Cathy v.d. Eventuin Burg. Boldinghlaan 6, 8334ST Tuk
0521-854076 en 06-50849570

www.noorderschoo
l.nl



Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel.: 030-2809590
(Bezoekadres gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ 
Utrecht)

Op de website (www.noorderschool.nl) kunt u onderstaande 
documenten vinden:
n Protocol gescheiden ouders
n Veiligheidsplan
n Regels m.b.t. schorsing en verwijdering
n Klachtenregeling
n Schoolverzekeringen
n MR- en GMR-reglement

n Vakantierooster
n Informatie over leerlingenzorg en PCL
n Tussenschoolse opvang
n Informatie jeugdgezondheidszorg van de GGD
n Wat te doen bij ziekte/verlof
n Pestprotocol
n Buitenschoolse opvang
n Informatie over schoolcontactpersonen
n Onderwijs tijdens (langdurige)ziekte
n Schoolplan
n Schoolkalender/ schoolgids
n Leerplicht



September



35
36
37
38
39

ZOMERVAKANTIE
27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

School begint weer

September
‘18

Prinsjesdag

19.30 MR 1

Start
Hallo Wereld
Noorderschool

Alle leerlingen vrij
Studiedag 

Herfst

Oud papier:
vrijdag school. 
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Kinderpostzegels 



Oktober
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Oktober

‘18

HERFSTVAKANTIE =
Klok naar
wintertijd

Dierendag

Start
kinderboekenweek

Korfbaltoernooi 
groep 3/4

19.30 Ouderpanel 1

Informatieve 
ouderavond 

Noorderschool en 
Zuiderschool

Oud papier: vrijdag 
school, zaterdag 

ouders
Techniek tastbaar 
op de RSG vanaf 

14.00 uur

19.30 MR 2

Laatste dag 
Kinderboekenweek
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November

‘18

Sint Maarten20.00 GMR Nationaal schoolontbijt

Oud papier: vrijdag 
school. zaterdag 

ouders

Alle leerlingen vrij

Studiedag 

Deze week
oudergesprekken

Voorlichting VO 
Zuiderschool

19.30 MR 2



December
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D

ecember
‘18

Sinterklaasfeest

19.30 MR 3 

20.00 GMR

Kinderen
middag vrij

Kerstdiner 
Noorderschool en 

Zuiderschool

KERSTVAKANTIE
1e kerstdag 2e kerstdag

Alle leerlingen
’s middags vrij  

Voorlichting VO 
Zuiderschool

Sint activiteit 
groep 3 t/m 8

Sint activiteit 
groep 3 t/m 8

19.30 Ouderpanel 
2

Oud papier: 
vrijdag school, 

zaterdag ouders



Januari
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Januari

‘19

KERSTVAKANTIE
Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

Deze week
CITO toetsen

Oud papier: 
vrijdag school, 

zaterdag ouders

Alle leerlingen vrij
 

Studiedag 

Deze week
CITO toetsen

20.00 MR/GMR

Nieuwjaarsborrel 
Zuiderschool
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Februari

‘19

Valentijnsdag Rapporten mee

VOORJAARSVAKANTIE
Alle leerlingen vrij

Studiedag 

Deze week 
rapportgesprekken 

19.30 MR 4 Oud papier:
vrijdag school, 

zaterdag ouders

20.00 GMR

Deze week 
verwijzings-
gesprekken 

19.30
ouderpanel 3



Maart
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M

aart
‘19

20.00 MR/GMR

Lente

Klok naar
zomertijd

=

Schoolweek:
IK BEN WELKOM

19.30 MR 5

Carnaval Carnaval

Tennis
Noorderschool

Schoolweek:
IK BEN WELKOM

Schoolweek:
IK BEN WELKOM

Schoolweek:
IK BEN WELKOM 

Tennis groep 1 t/m 6 
Zuiderschool

Kangoeroewedstrijd

Schoolweek:
IK BEN WELKOM

20.00 GMR

Oud papier:
vrijdag school, 

zaterdag ouders
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April

‘19

Goede Vrijdag

Alle leerlingen vrij

Koningsdag

18
22 23 24 25 26 27 28

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

1e Paasdag

2e Paasdag

Grote Rekendag
Schoolvoetbal 

jongens

Theoretisch 
examen verkeer

Mooi-schoon actie 
Noorderschool en 

Zuiderschool

Centrale
Eindtoets 

Centrale
Eindtoets 

Centrale
Eindtoets 

MEIVAKANTIE

Koningsspelen
Bovenbouw middag 

vrij

Oud papier: vrijdag 
school, zaterdag 

ouders

Deze week 
oudergesprekken 

facultatief
Schoolvoetbal 

meisjes 
Praktisch examen 

verkeer



Mei
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M

ei
‘19

18
29 30 01 02 03 04 05

Moederdag

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag
Vrij

MEIVAKANTIE

Oud papier: 
vrijdag school, 

zaterdag ouders

19.30
Ouderpanel 4

Kamp Ameland 
Zuiderschool
Start Jantje

Beton

CITO toetsen CITO toetsen CITO toetsen
Korfbaltoernooi 

groep 5/6 en 7/8

Vrij

19.30 MR 6

Kamp Ameland 
Zuiderschool

Feestelijke ouderavond 
Noorderschool

Groep 1 t/m 4 
Noorderschool middag vrij 

Kamp Ameland 
Zuiderschool
Alle kinderen 

Noorderschool 9.30 
uur op school



Juni
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Juni

‘19

22
1e Pinksterdag

Hemelvaartsdag
Vrij

17 18 19 20 21 22 23

CITO toetsen

Avondvierdaagse

Zomer

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

CITO toetsen

Avondvierdaagse

Viswedstrijd
Noorderschool

Rapporten mee

VaderdagCITO toetsen

Kamp Annen
Noorderschool

CITO toetsen

Kamp Annen
Noorderschool

CITO toetsen

Kamp Annen
Noorderschool

Avondvierdaagse

Juffendag
Noorderschool

Avondvierdaagse Alle kinderen 9.30 
uur op school

Vrij

CITO toetsen CITO toetsen CITO toetsen

19.30 MR 7

CITO toetsen

Oud papier:
vrijdag school, 

zaterdag ouders

20.00 GMRAlle leerlingen vrij

Studiedag 



Juli
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Juli

‘19

27

22 23 24 25 26 27 28

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Musical
Zuiderschool 

Leerlingen 
Zuiderschool om 

9.30 uur op school

Zomerfeest 
Zuiderschool

Zomerfeest
Noorderschool

Alle leerlingen
middag vrij

Oud papier: vrijdag school, 
zaterdag ouders

Zomervakantie 
t/m 

25 augustus

Deze week
rapportgesprekken

Schoolreis groep
1 t/m 6

Alle leerlingen vrij

Evaluatie-
vergadering 




