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Plan van inzet obs Klazienaveen schooljaar 2022-2023 
 

 
Toelichting Personele Bezetting  

• Meeste Fulco de Vegt zal dit jaar in verschillende groepen lesgeven en ook zal hij aan sommige groepen gymles geven.  
• Juf Astrid Zevenberg is de Interne Begeleider van de groepen 1 t/m 8 en werkt op maandag tot en met donderdag.  
• Juf Kirsten van der Sluis heeft op woensdag ouderschapsverlof.  

• Onderwijsassistenten Trudie Wijnhoven, Margareth Kocks, Lars Schipper, Leonie Been en Justin Broekman werken dit jaar bij ons op 
school.  

• Onderwijsassistenten Margareth Kocks (ma t/m woe) en Lars Schipper (do en vrij)  ondersteunen in groep 3.  

• Onderwijsassistent Justin Broekman ondersteunt de gehele week in groep 5.  

groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Tilly Bloemberg Tilly Bloemberg Tilly Bloemberg Tilly Bloemberg Marianca Berghuis  

1-2B Ina Kroon  Ina Kroon Bianca Veen Bianca Veen Bianca Veen  

1-2C Kristel Jeuring  Kristel Jeuring Kristel Jeuring Ina Kroon Ina Kroon 

3A Kristy Rogge  Kristy Rogge Madelon Doornbos / 
Kristy Rogge  

Madelon Doornbos Madelon Doornbos 

4A Rianne Kiers  Rianne Kiers Rianne Kiers Rianne Kiers Rianne Kiers 

4B Gézella Luttmer Gézella Luttmer Gézella Luttmer Gézella Luttmer Gézella Luttmer 

       

5A Vanessa Jeurissen  Yvonne Lunenborg Yvonne Lunenborg Yvonne Lunenborg Yvonne Lunenborg 

6A Marieke Baas Marieke Baas Marieke Baas Kristy Rogge /  
Marieke Baas 

Kristy Rogge 

6B Fulco de Vegt Betsy Hogenberg Betsy Hogenberg Betsy Hogenberg Betsy Hogenberg 

7A Kirsten van der Sluis Kirsten van der Sluis Henrianne Gommer  Henrianne Gommer Henrianne Gommer 

7B Rebekka Bijl  Fulco de Vegt Rebekka Bijl Rebekka Bijl Rebekka Bijl 

8A Rob Middelburg Rob Middelburg Rob Middelburg Karin Quitz Karin Quitz 

8B Melanie Jacobs  Melanie Jacobs Melanie Jacobs Melanie Jacobs Melanie Jacobs 

      

LD Jacqueline Grupstra Jacqueline Grupstra Jacqueline Grupstra Jacqueline Grupstra Jacqueline Grupstra 

IB Astrid Zevenberg Astrid Zevenberg Astrid Zevenberg Astrid Zevenberg X 
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• Op maandag werkt Michelle Mulder bij ons. Zij is gymdocent en zal gym gaan geven aan de groepen waar een leerkracht staat zonder 
gymbevoegdheid. Dat is op de maandag.  

• Er zullen ook dit jaar weer een groot aantal studenten komen stage lopen. Welke studenten er komen en in welke groepen leest u zodra 
we het weten in de nieuwsbrief. 
 

Rooster gymnastiek 

Locatie Dag Tijdstip Groep 

Sporthal 
Voeghoutenstraat 

Dinsdag 12.40 – 14.10 3 

 Vrijdag 12.40 - 14.10 5 

    

Sporthal De Lauden Maandag 08.45 – 10.15 6a 

 Maandag 10.30 - 12.00 4a 

 Maandag 12.45 - 14.15 7b 

   Dinsdag 12.45 – 14.15 4b 

 Donderdag 12.45 – 14.15 6b  

    

Sporthal De Zon Dinsdag 12.45 – 14.15 7a 

Sporthal De Zon  Donderdag  12.45  - 14.15 8a/8b 
  

 

Groepen 1-2 gymmen in het inpandige speellokaal in de school. Groepen  3 t/m 6 en 7B gaan lopend naar de gymzaal. Groepen 7A, 8A en 8B 

gaan op de fiets naar de gymzaal. We hebben op de maandag een gymdocent tot onze beschikking. Dat is Michelle Mulder. Zij geeft gym aan de 

groepen waarvoor een leerkracht staat zonder gymbevoegdheid. Op donderdag geeft meester Fulco gym aan groep 8A en 8B. De eigen 

leerkracht zal dan ondersteuning bieden. De groepen 8A en 8B hebben ook Esdal gymlessen en  deze zijn ook op donderdagmiddag. Er zal dus 

een rooster gemaakt worden wanneer ze waar gymmen en /of ze andere Esdal lessen hebben.  
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Kalender 2022-2023 

De kalender voor het schooljaar 2022-2023 met alle belangrijke data en zo mogelijk de activiteiten ontvangt u de eerste schooldag van ons.  
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Praktische zaken schooljaar 2022-2023 
 
Schooltijden  

Obs Klazienaveen hanteert een continurooster. De leerlingen blijven de hele dag op school en eten in de klas met de eigen leerkracht.  

 
Voor de groepen 1 t/m 4 

Maandag  8.25 uur – 14.25 uur  
Dinsdag  8.25 uur – 14.25 uur 

Woensdag  8.25 uur – 12.10 uur  

Donderdag  8.25 uur – 14.25 uur  
Vrijdag   8.25 uur – 11.55 uur 

               
Groep 5 tot en met 8  

Maandag  8.30 uur – 14.30 uur  

Dinsdag  8.30 uur – 14.30 uur 
Woensdag  8.30 uur – 12.15 uur  

Donderdag  8.30 uur – 14.30 uur  
Vrijdag   8.30 uur – 14.30 uur 

 
Kleine pauze  

In alle groepen wordt ongeveer halverwege de ochtend door de kinderen iets gegeten en gedronken. We verzoeken u vriendelijk om gezond eten en drinken 

mee te geven. Wilt u een naam op het bakje en/of de drinkbeker zetten? 
De pauzes zijn op de ochtend van 9.55 tot 10.10 uur (groep 3 t/m 5) of van 10.15 tot 10.30 uur (groep 6 t/m 8). 

 
Grote pauze (lunchtijd) 

De leerlingen eten gezamenlijk met de eigen leerkracht in de klas. Voor de lunch staat 15 minuten, voor de pauze 15 minuten. In groep 1 t/m 4 kan meer tijd 

ingeroosterd worden voor de lunch, de pauze is dan ook iets korter. Voor de kinderen van groep 1 en 2 kan de pauze echter eventueel worden verlengd met 

uren bewegingsonderwijs (buiten spelen). Om de lunch koel te bewaren dient u zelf voor een (koel)tasje te zorgen. 

 

groepen: eten: pauze: 

Groep 1-2 12.00-12.30 12.30-13.00 

Groep 3, 4 en 5 12.00-12.15 12.15-12.30 

Groep 6, 7 en 8 

 
12.15-12.30 

 
12.00-12.15 
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We vinden het gezond dat alle kinderen buiten zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het plein.  

Het team van obs Klazienaveen zorgt voor toezicht op het plein in de pauzes.  

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels  of manieren die de leerkrachten en kinderen consequent toepassen.  

Denk hierbij aan:   

• Handen wassen voor het eten   

• Geen schoolspullen (schriften/boeken) op tafel 

• Een gezonde lunch is: brood, melk of vruchtensap, fruit  

• Netjes eten en drinken   

• Geen eten onderling ruilen            

• Blijven zitten onder het eten en drinken   

• Rustig praten tijdens het eten en drinken  

• Wachten totdat iedereen klaar is met eten   

• Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken   

• Overgebleven eten en drinken niet weggooien maar weer mee naar huis nemen   

 

Mocht het slecht weer zijn dan blijven we binnen en dan bieden we de leerlingen een vorm van ontspanning in de eigen klas aan.  

 

Slecht weer 
Om praktische redenen is het handig om regenkleding en laarzen te voorzien van de naam van het kind. 

 
Woensdag = Waterdrinkdag 

De woensdag hebben we als water drink dag ingevoerd. Iedere tweede woensdag van de maand voegen we aan het water fruit toe zodat er een andere 
smaak aan het water gegeven gaat worden.  

Als de leerlingen in de pauze iets gaan drinken dan zal dit water zijn. U kunt gewoon een waterfles (bidon) of beker meegeven. Alvast hartelijk dank voor de 

medewerking.  
 

Gezonde school en gezonde lunch 
Wij zijn een gezonde school. Hiervoor zijn we met een update van het beleidsplan Voeding bezig. Zodra deze klaar is zetten we dit beleidsplan op de website 

van de school. . 

In het beleidsplan Voeding kunt u voorbeelden van gezonde traktaties vinden en ook voorbeelden van een gezonde lunch en alternatieven voor 
tussendoortjes. Het zal wennen zijn voor ouders, kinderen en team maar dit gaat vast en zeker lukken.  

 
Schoolfruit 

Ook hebben wij ons weer aangemeld voor het schoolfruitprogramma. We horen nog of we ingeloot zijn. Via de Nieuwsbrief (SchouderCom)houden wij u op 

de hoogte.  
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Pleinwacht 

Onze verantwoordelijkheid begint een kwartier voor schooltijd (8.15 uur). Vanaf kwart over acht zijn twee leerkrachten op het plein aanwezig.  
Ook de leerkrachten van groepen 1 t/m 4 ontvangen de leerlingen op het plein. Zij gaan dan samen naar binnen. De lessen starten om 8.25 uur.  

U neemt afscheid van uw kind bij het hek.  

Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 8.15 uur de school in en gaan naar de eigen klas. De leerkracht staat bij de deur van het lokaal om de leerlingen te 
ontvangen. De lessen starten om 8.30 uur.  

 
Wilt u de kinderen ook niet eerder naar school laten gaan?  

Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school. Daarvoor is er bij de school een grote fietsenstalling aanwezig. 
Op dit moment is er een tijdelijke fietsenstalling. Juf Margareth en/of Juf Leonie staan bij de tijdelijke fietsenstalling.  

Op het schoolplein mag niet gefietst worden door leerlingen, ouders en leerkrachten. 

Ouders die hun kinderen met de auto brengen wordt verzocht om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen rondom school (parkeerplaats 
van het marktplein). Er is ook een kiss-and-ride zone.  

 
Tijdens de ochtendpauze en middagpauze zijn er minimaal twee leerkrachten aanwezig op het plein.  

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 lopen met hun groep mee naar buiten als de leerlingen naar huis gaan en blijven buiten totdat alle leerlingen zijn 

opgehaald.  
 

Buiten deze tijden is de school niet verantwoordelijk voor hetgeen er op het plein of onderweg naar huis gebeurt. 
 

Ziekte 
Bij ziekte van uw zoon/dochter wordt u verzocht dit te melden voor 8.30 uur. Wij vragen u om een ziekmelding telefonisch door te geven. Via SchouderCom 

geen ziekmeldingen en ook niet via de mail.  

U wordt dan doorverbonden met de telefooncentrale. Ouders die voor 9.00 uur hun kind niet hebben afgemeld, worden door ons benaderd.  
Het telefoonnummer van de school is 0591 

 
Schoolregels “De gouden regels” van obs Klazienaveen 

1. We accepteren elkaar zoals we zijn. 

2. We luisteren naar elkaar. 

3. We lopen rustig in school. 

4. We helpen elkaar. 

5. We gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn.  

 
In het begin van het schooljaar straten we met de zogenaamde gouden weken. Dit heeft met groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling te maken. 

Na de Kerstvakantie gebruiken we de zilveren weken. Tijdens de gouden weken bespreken we de schoolregels, het pestprotocol en stellen alle groepen hun 
eigen klassenregels op.  

Deze worden opgehangen in de klas en ieder kind en de leerkracht zal zich aan deze regels houden.  
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Voorschool Klazienaveen 

Voorschool Klazienaveen wordt uitgevoerd door De Wiebelboot. Kinderen vanaf 2,5 jaar worden voorbereid op de basisschool. Met behulp van de methode Uk 
& Puk zorgen wij ervoor dat de stap naar de basisschool geleidelijk verloopt. De methode die gebruikt wordt in de groepen 1 van de basisschool sluit perfect 

aan bij Uk & Puk. 

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 1,5 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorschool.  
 

Kinderopvang De Wiebelboot (BSO en VSO) 
Wij zorgen ervoor dat een kind zich thuis en geborgen voelt bij ons. Daarnaast worden de kinderen begeleid bij het ontdekken van de wereld en in hun eigen 

ontwikkeling. De kinderen zoeken zoveel mogelijk zelf oplossingen en de leidsters ondersteunen op afstand. Kinderen kunnen zich bij ons in hun eigen tempo 
ontwikkelen, niets moet. De kinderen krijgen de vrijheid om deel te nemen aan activiteiten die wij aanbieden. 

 

Na de vakantie verhuizen we in de zomervakantie naar de mooie nieuwe locatie in Obs Klazienaveen. Onze voorschool en Buitenschoolse opvang verhuizen 
mee naar deze locatie. Mocht u informatie wensen over de BSO kunt u contact opnemen met De Wiebelboot. Het adres van de nieuwe school is: Obs 

Klazienaveen Van Echtenstraat 26 7891LM Klazienaveen. 
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is de buitenschoolse opvang in het nieuwe gebouw van Obs Klazienaveen.  

Voorschoolse (voor schooltijd) opvang en naschoolse opvang op woensdag en vrijdag in onze locatie bij CBS de Brug. Kinderen worden naar school gebracht 

en op woensdag en vrijdagmiddag gehaald door onze medewerksters.  
 

Vakantie opvang: 
De vakantie opvang is bij onze locatie in CBS de Brug.  

 
Mochten er tijdens de zomervakantie vragen zijn, neem dan even contact op met: Kinderopvang & BSO De Wiebelboot Telefoon nummers: 0591-316729 of 

bij geen gehoor 06-12248145 E-mail: info@wiebelboot.nl  

Rieky Wubkes en Evelien Buist 

 
Logopedie OBS Klazienaveen  
Vanaf schooljaar 2022-2023 ben ik elke dinsdag aanwezig op OBS Klazienaveen voor de logopedische behandelingen. Je kunt bij mij terecht voor advies en 

begeleiding op het gebied van: spraak- en taalproblemen, afwijkend mondgedrag, stemproblemen en lees- en spellingsproblemen.  
Logopedie zit in het basispakket en wordt volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Je kunt ook zonder verwijzing van een arts bij mij terecht. Bij vragen 

kun je mailen of bellen: marieke@logopediesmit.com of 0657748467. Of bezoek mijn website: www.logopediesmit.com 

 
Kinderoefentherapie OBS Klazienaveen  

Vanaf schooljaar 2022-2023 is de kinderoefentherapie iedere vrijdag de hele dag aanwezig op OBS Klazienaveen.  
 

Gevonden voorwerpen 
Alle voorwerpen die wij vinden op school leggen we in het kantoor van de conciërge (juf Nel Gustin). Twee keer per jaar houden  

we een zogenaamde uitverkoop, dan liggen alle gevonden voorwerpen in de hal. Wanneer dit zal zijn leest u in onze Nieuwsbrief.  

 

mailto:marieke@logopediesmit.com
http://www.logopediesmit.com/
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Vrijwillige ouderbijdrage / Schoolreis 

Op dit moment weten we niet hoe het verder zal gaan met de vrijwillige ouderbijdrage.  
We verwachten hier na de zomervakantie meer duidelijkheid over te kunnen geven.  

Elke groep gaat aan of aan het begin of aan het eind van het schooljaar op schoolreis.  

Hiervoor vragen wij een schoolreisbijdrage. Hierover zal na de zomervakantie ook meer duidelijkheid komen. En dan kunnen we u ook  
vertellen hoe dit zal gaan en welke data hiervoor gereserveerd zijn. Dit leest u dan in onze nieuwsbrief.  

Jaarlijks wordt het bedrag (kostendekkend) vastgesteld. Meestal voor 1 november.  
De schoolreis is een activiteit van de school en wordt niet door de ouderraad geregeld.  

 
Sponsoring 

Onze school heeft een helder beleid met betrekking tot sponsoring. Deze is vastgelegd in een protocol. De belangrijkste punten uit dit protocol zijn dat we 

geen gesponsord lesmateriaal gebruiken en in de school geen reclame-uitingen toestaan. We accepteren wel giften van bedrijven als deze bestemd zijn voor 
activiteiten anders dan het reguliere onderwijs en de activiteiten van het bedrijf niet in strijd zijn met onze doelstellingen. Het protocol ligt ter inzage op 

school. 
 

Luizencontrole 

Mocht u luizen of neten aantreffen in het haar van uw kind dan vragen wij u om dit door te geven bij de Intern begeleider, juf Astrid Zevenberg.  
We zullen dan een mailing de deur uitdoen naar de betreffende groep of groepen. Ook is de luizenbrigade nog beschikbaar  

en zij zullen na iedere vakantie de leerlingen controleren uit voorzorg.  
We maken geen gebruik van luizencapes. 

   
Mobiele telefoons 

Het komt steeds vaker voor dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. 

Meestal wordt de telefoon voor “de lol” meegenomen.  
Er worden bijvoorbeeld foto’s en filmpjes gemaakt van kinderen, leerkrachten en/of ouders.  

Dit kan vervelende gevolgen hebben.  
Het meenemen van een mobiele telefoon mag alleen als daar een geldige reden voor is. 

De ouders en leerkrachten hebben hierover dan contact gehad.   

De mobiele telefoon wordt dan ’s morgens in een bakje in de klas gelegd en kan  
’s middags weer mee naar huis genomen worden. Mocht de mobiele telefoon toch aangetroffen worden dan kan deze na schooltijd opgehaald worden bij de 

locatiedirecteur. Tevens worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.                                                                             
 

Vakanties en vrije dagen  

De vakanties, vrije dagen en studiedagen van het team staan vermeld op de kalender. 
Deze staat in SchouderCom vermeld en wordt op papier eenmalig, een per gezin aan de ouders/verzorgers verstrekt.  

De vakanties worden binnen de gemeente door het katholiek, christelijk en openbaar onderwijs op elkaar afgestemd en op iedere school binnen de Gemeente 
Emmen overgenomen. Het kan dus zijn dat het bijvoorbeeld in de Gemeente Coevorden anders is. Ook kunnen de vakanties in het Voortgezet Onderwijs 

anders zijn.  
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Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en dat betekent dat uw kind naar school moet en u niet uw kind kunt afmelden voor een vakantie en of vrije dag. U dient 

hiervoor verlof aan te vragen. Ook zijn we verplicht om bij te houden hoe vaak uw kind verzuimt (dit kan zijn door ziekte of andere redenen). Bij een verzuim 
van meer dan 16 uur (4 dagdelen) krijgen wij een signaal en zullen wij contact met u opnemen. Ook de leerplichtambtenaar krijgt hiervan bericht. Het kan 

natuurlijk zijn dat er een bepaalde reden is waarom het verzuim meer dan 16 uren is en wellicht kunnen wij u helpen om het op te lossen of het verzuim te 

laten verminderen. Dit doen we dan in samenwerking met u, de ouders/verzorgers en bijvoorbeeld de schoolarts en of leerplichtambtenaar.  
 

Schoolfoto’s 
Elk jaar komt de fotograaf schoolfoto’s maken. Het komend schooljaar zal dit zijn op 3 en 4 oktober. De kinderen hebben dan ook de mogelijkheid om met 

hun broertjes of zusjes op de foto te gaan. We hebben in samenspraak met een aantal ouders/verzorgers en teamleden dit jaar gekozen voor Foto Koch.  
De planning leest u t.z.t. in de Nieuwsbrief.  

 

Bibliotheek 
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen. Daarom hebben onze leerlingen de mogelijkheid om boeken van de bibliotheek te lenen. De kleuters krijgen 

een boekje in de klas om mee te nemen naar huis. Dit wordt geregeld door onze boekenmoeders en boekenvaders. We streven ernaar dat alle leerlingen die 
onze school bezoeken lid zijn van de Bibliotheek. In samenwerking met de bibliotheek starten we het komende schooljaar met allerlei activiteiten. Zo gaan we 

klassikaal ruilen en  door activiteiten te koppelen aan het lezen bevorderen we het leesplezier.  

 
Brengen en halen van kinderen 

We willen de kinderen, vanaf groep 1, leren om zelfstandig naar binnen te gaan. Dit betekent afscheid nemen bij het hek.  
Vanaf 8.15 uur gaat de deur van de school open en staan er leerkrachten buiten.  

De leerkrachten van de groepen 1-2 staan op het plein om de leerlingen te ontvangen. Gezamenlijk gaan ze om 8.25 uur naar binnen. Ook de leerkrachten 
van de groepen 3 en 4 staan buiten. Zij gaan ook gezamenlijk om 8.25 uur naar binnen. Groepen 5 t/m 8 mogen vanaf 8.15 naar de klas en daar staat de 

leerkracht bij de klas om de kinderen te ontvangen. De lessen starten om 8.30 uur.  

Als de school uit is komen de groepen 1 t/m 4 weer gezamenlijk met de leerkracht naar buiten.  
 

Nieuwe methodes: 
Snappet  

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.  

In Snappet maken leerlingen opdrachten via de leerling website van Snappet op de Chromebooks.  
We gaan Snappet in de groepen 5 t/m 8 structureel inzetten. De stof van Snappet sluit naadloos aan op de papieren methoden.  

Het werken met Snappet betekent niet dat de kinderen alleen nog maar les krijgen via een Chromebook. Instructie wordt uiteraard nog steeds gegeven door 
de leerkracht. Ook zijn er lessen die echt op papier gemaakt moeten worden. Het zal dus een combinatie worden van digitale middelen en boeken/schriften. 

Het voordeel van Snappet is dat leerlingen meer opgaven maken in minder tijd. Bij verwerking in schriften of werkboeken zien we soms pas bij het nakijken 

welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had.  
Met Snappet is dit “live” en dus tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces. 

Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout hebben. Deze directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien 
leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen. We merkten dat dit inzicht zorgt voor extra gemotiveerde 

leerlingen. Door het oefenen op hun eigen niveau stijgt het welbevinden van de kinderen. Snappet zorgt er ook voor dat de kinderen adaptief aan het werk 
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kunnen. Kinderen krijgen hierdoor oefeningen die bij hun niveau passen. Alle leerkrachten hebben inmiddels een “Snappet training” gevolgd en hebben zin 

om het komende schooljaar met Snappet te gaan beginnen. 
 

TopOntdekkers 

Met TopOntdekkers ontdekken kinderen zichzelf en de wereld. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de kinderen tot 
nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. Deze methode laat leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan 

geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen worden met TopOntdekkers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te 
zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Binnen deze methode worden ook alle competenties van de 21e -

eeuwse vaardigheden gestimuleerd.  
In een schooljaar worden 6 thema’s naar keuze behandeld. Deze thema’s worden schoolbreed gekozen, zodat de hele school gelijktijdig aan hetzelfde 

onderwerp werkt. Een thema duurt ongeveer 6 weken. Per week wordt er  4 à 5 uur gewerkt met de opdrachtkaarten.  

 
In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we TopOntdekkers heel spelenderwijs. Vanaf groep 5 zal daar een doorgaande lijn in 

terug te vinden zijn.  
 

Daarnaast maken we gebruik van de volgende extra modules;  
 
TopWereld (Topografie) 

TopWereld behandelt de aardrijkskundige onderwerpen en de topografie van Nederland, Europa en de wereld, leerlingen onthouden topografie beter vanuit 
hun eigen ervaringen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld en ervaringen van kinderen, leren ze spelenderwijs en zijn ze gemotiveerd.  

Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met TopWereld. Elke serie bestaat uit 20 kaarten voor de groepen 5 t/m 8. Groep 5, maar ook 6, oriënteert zich op 
Nederland, groep 7 op Europa en groep op de wereld buiten Europa.  

 

TopCanon (Vaderlandse geschiedenis) 
Vanaf groep 5 ontvangen de kinderen een dik werkboek waarin alle onderwerpen van onze Vaderlandse geschiedenis aan bod komen. We starten hiermee in 

groep 5 en deze gaat ieder jaar mee naar groep 8. Dan zijn de belangrijkste onderwerpen behandeld. Naast dit werkboek is er ook geschiedenis in 
Topontdekkers opgenomen en werken we daar thematisch mee.  

 

Engels  
Voor Engels werken we met de doelen voor Engels van het SLO. We maken gebruik van diverse bronnen en methodes en stellen zo onze eigen lessen samen. 

Kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen zo Engels aangeboden.  
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Vormingsonderwijs 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen 45 minuten per week vormingsonderwijs. 
Tijdens vormingslessen onderzoekt uw kind onder begeleiding van een vakleerkracht, die vanuit een eigen levensbeschouwing leeft, levensvragen. 

Vormingsonderwijs is een kosteloze, verrijkende en verdiepende aanvulling op het curriculum van het openbaar basisonderwijs.  

Als ouders van kinderen op de openbare basisschool heeft u wettelijk recht op vormingsonderwijs.  
Hier zijn voor u als ouders en voor de school geen kosten aan verbonden, omdat de overheid dit onderwijs financiert. Deze lessen zijn een aanvulling op de 

lessen in het kader van Burgerschap.  
Op twee van de drie scholen worden deze lessen al een aantal jaren naar tevredenheid gegeven.  

De Medezeggenschapsraden van de drie scholen hebben voor de nieuwe school hier positief op gereageerd.  
 

Diverse levensbeschouwingen. 

De vakleerkrachten kennen de betreffende levensbeschouwing van binnenuit. Daardoor verzorgen ze op een doorleefde en bevlogen wijze lessen, waarin 
verdieping, vorming, ervaring en ontmoeting volop aan bod komt.  

 
Humanistisch Vormingsonderwijs. 

Onze school heeft de keuze gemaakt voor Humanistische vormingsonderwijs. Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken kinderen levensvragen, 

overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen, zodat zij een eigen kritisch waardenbesef ontwikkelen. Daarin komen 
thema’s als vrijheid, respect, gelijkwaardigheid, omgaan met anderen, de natuur en de wereld om hen aan bod.  

 
Vormingsonderwijs in een notendop. 

- De vormingslessen worden gegeven door vakleerkrachten;  
- Door de lessen leert uw kind respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen;  

- Ook raakt uw kind vertrouwd met verhalen uit verschillende levensbeschouwingen en tradities;  

- Het lesuur vormingsonderwijs wordt zo door de school ingeroosterd dat uw kind geen kernvakken, zoals rekenen en taal, mist; 
- U kiest vrijwillig voor vormingslessen; Mocht u bezwaar hebben tegen het volgen van deze lessen, neemt u dan contact op met juf Jacqueline; − Aan 

de lessen zijn geen kosten verbonden, want de overheid betaalt het vormingsonderwijs 
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De laatste zaken: 

Ontruimingsoefening 
Obs Klazienaveen heeft een ontruimingsplan. Daarom worden er in de loop van het jaar (minimaal twee)  een aangekondigde en ook een onverwachte 

ontruimingsoefening gehouden. De leerlingen zijn door de leerkrachten voorbereid op deze oefening en weten precies wat ze moeten doen. Om deze 

bedrijfshulpverlening goed te laten verlopen hebben de leerkrachten een opleiding tot bedrijfshulpverlener gevolgd. Tevens is er ieder jaar nascholing voor de 
teamleden. We werken ook nauw samen met het Esdal college en we hebben de ontruimingen en regels op elkaar afgestemd.  

 
Afspraken 

Voor en na schooltijd zijn de leerkrachten voor ouders aanspreekbaar. Wilt u iets langer met iemand praten, maak dat even een afspraak. Wanneer uw kind 
niet op school kan komen , wilt u dit dan telefonisch doorgeven, telefoon 0591- 

Voor dringende zaken kunt u altijd langskomen.  

 

In noodgevallen kunt u b.g.g. bellen met 06-48162997 (locatiedirecteur obs Klazienaveen).  
De locatiedirecteur heeft iedere maandag spreekuur van 9.00 – 10.00 uur. U kunt dan contact opnemen over bijvoorbeeld verlofaanvragen. U kunt hierover 

bellen maar u bent ook van harte welkom op school.  

 
 

Kijkmiddag voor ouders/verzorgers: 
We kunnen ons voorstellen dat u erg nieuwsgierig bent naar de nieuwe school. Om de eerste schooldag, de start, zo rustig mogelijk te laten verlopen hebben 

wij in de eerste week kijkmomenten voor u ingepland.  
In de eerste schoolweek bent van harte welkom om de klas en de school te bekijken.  

Op verschillende momenten in de week kan dit. Zie onderstaand schema.  

 

Maandag  
29 Augustus 2022 

1-2A  7A X X 15.00-

16.00 uur 

Dinsdag  
30 Augustus 2022 

1-2C 4A 6A 8A 15.00- 

16.00 uur 

Woensdag 
31 Augustus 2022 

3 6B 7B X 13.00-
14.00 uur 

Donderdag  
1 September 2022 

1-2B 4B 5 8B 15.00- 

16.00 uur 

 


