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Basisschool De Mient, waar iedereen groeit en bloeit 

De tijd op een basisschool is een belangrijk deel van het leven. Voor de leerlingen, en voor u als 
ouders/verzorgers. In een ritme van de dagelijkse route van en naar school, opgroeien en spelen met 
klasgenoten en vriendjes en bekende gezichten van leerkrachten, biedt de school een veilige omgeving 
om leerlingen zich te laten ontwikkelen. Uw kind zit van zijn vierde tot zijn twaalfde op de basisschool. 
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 7500 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de 
basisschool. Dat is niet niks!

Een basisschool kies je dan ook met zorg. Relatie en partnerschap, spelend en onderzoekend leren, 
veiligheid en structuur, pedagogisch tact en toekomstgericht onderwijs zijn de belangrijkste pijlers van 
de Mient. Een kind moet lekker in zijn vel zitten, gezien en gehoord worden, succeservaringen op 
kunnen doen en het gevoel hebben dat ze ‘het’ kunnen. Dit is de voorwaarde voor het leren op de 
Mient.

Deze schoolgids geeft u, naast de visie- informatie over praktische schoolzaken, een beeld van de opzet 
van de school, het onderwijskundig concept en de wijze waarop het team de school inhoud en vorm wil 
geven. De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van onze school (www.obsdemient.nl) en er 
verschijnt regelmatig een update. Grote inhoudelijke wijzigingen worden uiteraard eerst voorgelegd 
aan onze medezeggenschapsraad. Ouders en andere geïnteresseerden die de schoolgids liever op 
papier willen ontvangen kunnen een exemplaar halen op school. Meer informatie over OBS De Mient 
kunt u vinden op www.obsdemient.nl.  

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS De Mient
De Meet 1
1733AZ Nieuwe Niedorp

 0226767008
 http://www.obsdemient.nl
 info@obsdemient.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Peter Smit p.smit@stichtingsurplus.nl

-

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

185

2019-2020

Schoolbestuur

Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 3.279
 http://www.stichtingsurplus.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.

3

mailto://p.smit@stichtingsurplus.nl
http://www.stichtingsurplus.nl/


Kernwoorden

Relatie en partnerschap 

Pedagogisch tactVeiligheid en structuur

Toekomstgericht onderwijs Spelen, Ontdekken, Onderzoeken

Missie en visie

De Mient, waar iedereen groeit en bloeit.

Wij zijn een school met een duidelijk pedagogisch klimaat, waarbinnen kinderen, ouders en 
leerkrachten zich kwetsbaar en eerlijk kunnen opstellen. De gedragsverwachtingen zijn helder, 
duidelijk en zijn positief geformuleerd. Hiermee creëren we een veilige school waarin door projecten en 
festiviteiten de verbondenheid en saamhorigheid wordt onderhouden. We vinden het belangrijk dat 
kinderen door de jaren heen steeds zelfredzamer en zelfstandiger worden, ze verantwoordelijkheid 
gaan nemen voor zichzelf, de andere mensen op school en hun omgeving. Bij dit alles worden ze 
begeleid en ondersteund door de leerkrachten én door hun ouders, via goede wederzijdse 
communicatie. 

* Ieder kind kan en wil zichzelf zijn 
* Elk kind wordt gezien, gehoord en gekend 
* Voor iedereen is de school veilig.  

We zijn een school waar een vast dagritme zorgt voor structuur en duidelijkheid, waar in een verzorgde, 
uitdagende omgeving een gevarieerd lesaanbod wordt gegeven. De ontwikkeling en 
onderwijsbehoeftes van de kinderen staan centraal in het aanbod die in de groep (kunnen) worden 
aangeboden. We houden niet alleen rekening met het niveau van ieder kind, maar ook met de 
verschillende intelligenties, die een mens kent. Ook bieden we ruimte voor het onderzoekend en 
ontdekkend leren om de kinderen klaar te stomen voor de snel veranderende maatschappij  Op onze 
school staan de kinderen en hun ouders op de eerste plaats: we zijn er tenslotte samen voor een 
optimale begeleiding van de kinderen. We doen ook graag een beroep op de talenten van ouders als 
een thema zich daarvoor leent. Daarnaast werken we samen met onze ketenpartners als GGZ, GGD en 
het Wijkteam,  maar ook met de logopedie en fysiotherapie.. 

* Begeleiding en passende zorg voor elk kind 
* Relatie met de ouders: samen staan we voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen 
* Contact met instellingen en bedrijven om de kinderen een rijk aanbod aan te reiken  

We streven ernaar dat kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode zichzelf kunnen en durven te 
zijn, omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere 
woorden dat ze een goed zelfbeeld hebben. Dat ze niet alleen goed kunnen samenwerken, maar ook 
zelfstandig een taak kunnen volbrengen. Dat ze beschikken over parate kennis, maar ook weten waar 
ze betrouwbare kennis kunnen halen, waarbij ze mediawijs te werk gaan. Dat ze nieuwsgierig en 
onderzoekend zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Dat ze niet alleen goed voor zichzelf zorgen, 
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maar ook voor de ander en de wereld om hen heen.* Elk kind kan zelfverzekerd goede keuzes maken 
omdat het “goed in z’n vel zit” en zich bewust is van haar talenten en grenzen 
* Elk kind is zich ook bewust van de talenten van anderen 
* Elk kind kan zichzelf redden in de nieuwe wereld van het VO en in de maatschappij

Prioriteiten

Samenvatting Schoolontwikkelplan (SOP) 2020-2021

O Vergroten van autonomie bij kinderen; Spelend, onderzoeken en ontwerpend leren in een rijke 
leeromgeving

O Oriënteren op een aanpak / manier van werken voor wat betreft Begrijpend lezen, lezen en 
woordenschat om de resultaten, schoolbreed, te verhogen.

O Werken met Snappet vanaf groep 4 voor rekenen - werken aan de hand van de leerlijnen

O Overgang op IEP leerlingvolgsysteem onderzoeken, implementeren 'Mijn Kleutergroep' en 
vaststellen manier van rapporteren aan ouders.
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Dit schooljaar zijn Annelotte van Maanen en Ingrid Bats (samen) twee dagen per week ingeroosterd om 
het muziekonderwijs en de culturele en creatieve vakken te borgen in ons basisaanbod. 

Snappet
Op onze school werken we van groep 4 t/m 8 met tablets van Snappet. Hieronder kunt u lezen welke 
afspraken en regels wij hanteren bij het gebruik van de tablets: 

-       Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen.
-       Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en mag niet mee naar huis worden genomen.
-       Wanneer de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere tablet.
-       Voor de tablets heeft de school een borg betaald van €150,00. Wanneer een leerling de tablet 
expres kapot maakt of de tablet stuk gaat door    onzorgvuldig handelen van de leerling, zal deze borg 
op de ouders verhaald worden. 
-       De tablet gaat aan het eind van het schooljaar mee naar het volgende schooljaar. Na groep 8 
worden de tablets ingeleverd. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Verlof of ziekte van medewerkers wordt opgevangen door medewerkers uit de interne invalpool of 
doordat leden van het team een dag (of periode) extra werken. Ook komt het voor dat een LIO stagiaire 
onder begeleiding een groep overneemt.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
5 uur 5 uur 

Rekenontwikkeling
5 uur 5 uur 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 30 min

Grove motorische 
ontwikkeling 10 uur 10 uur 

Kunstzinnige oriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min

Fijne motorische 
ontwikkeling 2 uur 2 uur 

Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs behoefte van een groep worden er keuzes gemaakt 
in de invulling van de onderwijstijd. Het aanbod van het eerste en tweede leerjaar zal nauwelijks van 
elkaar verschillen. Ook al het voorkomen dat vakken overlappen en in samenhang worden 
aangeboden. De invulling van de lestijd is slechts een indicatie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
4 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
6 u 45 min 8 uur 7 u 45 min 7 u 45 min 7 u 45 min 7 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 u 45 min 3 uur 3 u 45 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 15 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
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Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs behoefte van een groep worden er keuzes gemaakt 
in de invulling van de onderwijstijd. Dit kan per klas of leerjaar verschillen. Ook al het voorkomen dat 
vakken overlappen en in samenhang worden aangeboden. De invulling van de lestijd is slechts een 
indicatie.

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 uur 45 min 45 min 30 min 15 min 15 min

Sociaal Emotionele 
vorming / Rots en Water 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Alle kansen lab
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kappio kinderopvang en De Keet. 

De Mient is onderdeel van Brede school ‘De oude boomgaard’. In het gebouw bevinden zich 2 
basisscholen en een peuterschool van Stichting Kappio. Beide scholen maken gebruik van alle interne 
faciliteiten. De school werkt samen met de peuterschool van Stichting Kappio, maar ook met 
Peuteropvang  ‘De Keet’. Er is een warme overdracht van leerlingen die instromen in de groepen 1/2. In 
de scholengroep staat VVE regelmatig op de agenda.  

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig op school

Aanbod dyslexie
Aanbod executieve functies
Aanbod laagbegaafdheid
Aanbod meer- en hoogbegaafdenAanbod NT2
Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
Aanbod spraak/taal
Compacten en verrijken
Preventieve signalering van leesproblemen

Passend onderwijs gaat altijd over een individuele behoefte van een leerling (en ouders). In overleg 
tussen school en ouders (en eventueel externen) kunnen wij bepalen of wij kunnen voldoen aan deze 
specifieke behoefte van een leerling en- of wij kunnen bieden waar deze leerling recht op heeft. Soms is 
het ook mogelijk dat we gedurende de schoolloopbaan niet (meer) kunnen bieden wat een leerling 
nodig heeft. Op dat moment gaan we in gesprek met de ouders van de leerling.Onderwijs aanbieden 
aan de hand van onze speerpunten zorgt ervoor dat we passend onderwijs kunnen bieden aan iedere 
leerling op de Mient.

-Relatie en partnerschap; De Mient staat in verbinding met ouders, de samenleving en het 
bedrijfsleven.-Van spelen en ontdekken naar onderzoeken en ontwerpen. Op de Mient stimuleren wij 
de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en leren wij de kinderen verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen leerproces. 

-Veiligheid en structuur; Op De Mient heerst een veilig klimaat en hebben wij heldere regels en 
afspraken. Een goed relatie met klasgenoten en leerkrachten is naast veiligheid, een voorwaarde voor 
de ontwikkeling van kinderen.

-Pedagogisch tact en aandacht voor verschillen; Op de Mient erkennen wij verschillen en leren wij 
onszelf en de ander te waarderen. We kunnen differentieren waar er verschillen in onderwijsbehoeften 
van kinderen zijn.

-Toekomstgericht onderwijs in een rijke leeromgeving; Betekenisvolle activiteiten, plezier maken en 
spel in een actuele en rijke leeromgeving zorgen voor een grote betrokkenheid en vergroten de 
motivatie om te leren, zowel in het hier als in de toekomst. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij het 
onderwijs zo vormgeven dat wij ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen op zorgniveau 3 door een 
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Remedial Teachter en zorgniveau 1 en 2 door de leerkracht in combinatie met een onderwijsassistent.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist -

Gedragsspecialist -

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist -

Taalspecialist -

Fysiotherapeut -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Aandacht voor weerbaarheid is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Op de Mient werken wij met 
het Rots en Waterprogramma. Het Rots en Waterprogramma is een weerbaarheidtraining voor 
jongens en meisjes met meerdere doelstellingen. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is namelijk 
niet alleen doel op zich, maar vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te 
ontwikkelen.Rots en Water maakt gebruik van ervarend leren en lichamelijk georiënteerde oefeningen. 
Hierdoor wordt het lichaamsbewustzijn vergroot en kunnen kinderen tijdens het oefenen gecoached 
worden op inzicht en ervaring met hun reactiepatronen en een groter emotioneel- en zelfbewustzijn. 

Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en 
mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te hebben in jezelf en in anderen. De training geeft kinderen 
gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen.De fundamenten van een Rots en 
Watertraining zijn:- zelfvertrouwen- zelfreflectie- zelfbeheersing. Een Rots en Watertraining schept een 
veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun gedrag en de 
principes van een goede houding. 

Kinderen leren wat sterk en bewust sociaal gedrag is. Ze leren op zichzelf te vertrouwen en hun energie 
op een positieve manier te gebruiken. De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan 
bod komen zijn:- stevig staan, rustig ademhalen, focus en concentreren- het herkennen en aangeven 
van grenzen- een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)- je verplaatsen in 
de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)- jezelf zijn in contact met anderen- voor 
anderen opkomen LessenserieIn het schooljaar wordt in iedere groep een Rots en Water lessenserie 
gegeven, aan alle leerlingen.

Gedurende het jaar heeft Rots en Water een belangrijke plaats in het onderwijs in de klas, in de gymzaal 
en op het schoolplein. Tweewekelijks wordt er door de hele school aan hetzelfde doel gewerkt en met 
grote regelmaal worden de principes en lesideëen teruggepakt in de klas, tijdens de gymles en het 
buitenspelen.
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Omgaan met pesten op de Mient
'Elkaar kennen en weten wie er bij je op school zit' is de basis voor een sociaal veilig klimaat en 
voorkomt een groot deel van pestgedrag onder leerlingen. Helaas is het zo dat 'pesten' bij nooit 
helemaal verdwijnt. Wanneer er sprake is van pesten, en u dit thuis opmerkt, kunt u direct contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind. Wij zullen dit zeer serieus nemen en doormiddel van een 
gesprek met pester en gepeste proberen op te lossen. Wanneer blijkt dat het pesten aanhoudt zullen 
wij sancties aan dit gedrag moeten koppelen (in overleg met ouders van de pester). U kunt ook contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon als u niet direct naar de leerkracht wilt stappen. (gehele protocol 
ligt op school ter inzage).

Kindervertrouwenspersonen
In elke klas (Vanaf groep 5) is er een kindervertrouwenspersoon, waarbij kinderen die vragen hebben 
terecht kunnen. Zij worden hierbij ondersteund door Juf Mia en juf Ellen. Zij lossen geen problemen op, 
maar weten wel de weg om het op te lossen. De drempel is laag en de vragen worden snel opgelost 
door de juiste mensen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
(nog doen)

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Ellen Brouwer. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via ellenbrouwer-nijssen@obsdemient.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Mia Lenferink. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via Mialenferink@obsdemient.nl.
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De Mient is een laagdrempelige school, waarin de ouders/verzorgers hun vragen en problemen durven 
en ook mogen voorleggen. We proberen samen problemen in een prettige sfeer op te lossen, waarin we 
luisteren naar elkaars meningen en opvattingen. We zien de school als een verlengde van de opvoeding 
thuis, waarbij een goede samenwerking tussen team en ouders/verzorgers een eerste vereiste is. 

Wij verwachten dan ook van de ouders/verzorgers dat zij informatie over het kind die voor de school 
relevant is, aan ons doorgeven. We merken dat veel ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij onze 
school en dat waarderen we zeer. De Mient heeft de hulp van de ouders/verzorgers hard nodig, niet 
alleen voor hand- en spandiensten tijdens festiviteiten of andere gelegenheden, maar ook met 
betrekking tot het onderwijs zelf. We willen weten wat er onder de ouders/verzorgers leeft. 

Ouders en het leren – Onderwijs doe je samen!
School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Goed en betekenisvol 
communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Een goede communicatie tussen de 
leerkracht en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties 
van leerlingen toenemen (Marzano, 2007).Leerlingen leren beter en gaan met meer plezier naar school 
wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de 
ouders is hierbij cruciaal. Goede communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin 
leerkrachten en ouders zij aan zij staan. Dit is gunstig voor het werkplezier van leerkrachten en het 
vertrouwen van ouders in de school (Booijink, 2007). Schoolsucces van leerlingen: de rol van hun 
ouders.

10 criteria voor succesvol ouderbetrokkenheid
1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van 
de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het 
gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van 
leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen 
heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De 
plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is 
voldoende tijd voor alle deelnemers.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. 
Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om 
met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten 
gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten. 
Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht wordt en waarom.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen 
nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken

13



Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over OBS De Mient kunt u dit melden bij de directie via 0226 767008. De school 
heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij maken gebruik van Social Schools op de Mient. Via dit ouderplatform communiceren wij met u, en 
u met ons. Ook is hier een schoolagenda te vinden met alle evenementen die plaatsvinden. Hiernaast 
plaatsen leerkrachten wekelijks berichten over wat er speelt in de klas en vragen zij soms om hulp. Dit 
allemaal om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. Oudergesprekken worden ook gepland via deze 
app. Als er ouders zijn die geen computer hebben gaan wij met hen in overleg hoe zij op de hoogte 
willen blijven. Nieuwe ouders krijgen toegang op het platform voor de start van de schoolcarrière van 
uw kind(eren) op de Mient.

Welkomsgesprek
Sinds een aantal jaar houden wij met alle ouders en hun kinderen welkomstgesprekken in de eerste 
maand van het nieuwe schooljaar. Op deze manier willen wij met ouders afstemmen en verwachtingen 
naar elkaar uitspreken. Tijdens dit gesprek is van alle drie de partijen de input even belangrijk om er 
voor te zorgen dat ouders en leerkrachten zich als partners zien en samen zorgdragen voor de 
ontwikkeling van de kinderen.

We sluiten het jaar af met een eindgesprek waarin teruggekeken wordt naar het jaar en alvast een blijk 
naar het komende jaar wordt geworpen. Opvoeden doe je samen, net als een kind laten groeien en 
bloeien!

Rapporten en rapportbesprekingenWe geven 2 x per jaar een rapport uit, in februari en in juni. Dit 
schooljaar oriënteren we ons op een nieuwe manier van rapporteren, passend bij het onderwijs van 
deze tijd in de vorm van een portfolio. Hierbij zullen wij ook een aanpassing doen in de 
gesprekkencyclus met ouders. We starten het jaar met een welkomstgesprek en we eindigen het jaar 
met een evaluatiegesprek. Tussen het welkomst-en eindgesprekken zijn ouders en leerkrachten vrij 
om met elkaar te bepalen hoe zij elkaar op  de hoogte houden. Dit wordt kortgesloten en 
vastgelegd in het welkomstgesprek. Ouders zijn te allen tijde welkom om in gesprek te gaan. Wij 
zullen ook contact met ouders opnemen als wij dat nodig achten. Wij nodigen u uit om niet te 
blijven lopen met een vraag, u mag direct contact opnemen met de leerkracht. Telefonisch, per 
mail of door even binnen te lopen na schooltijd. De drempel is laag!

Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaringen. Wanneer wij van gedachten willen wisselen met ouders 
nodigen we zo nu en dan ouders uit om onder het genot van een kop koffie over een bepaald 
onderwerp te praten met elkaar. Wanneer we nieuwsgierig zijn naar uw mening over ontwikkelingen op 
een of ander gebied dan nodigen we per groep een ouder uit. We hopen dat u, wanneer u wordt 
uitgenodigd via Social Schools, bereid bent met ons te komen praten. Daarnaast bent u altijd van harte 
welkom om binnen te lopen om uw ervaringen met ons te delen.

basisarrangement van de inspectie.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0

Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. We proberen klachten altijd eerst op een 
goede manier op school af te handelen. 

De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze 
waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van 
de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen en dus ook voor De Mient.Wilt u 
hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met Ellen Brouwer of Ingrid Bats 'contactpersonen 
klachten' voor onze school. Ook deze regeling ligt ter inzage op school. 

Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 
voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt 
medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige 
vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon van Surplus. Zij staan volledig buiten onze organisatie. 
Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van bovengenoemde contactpersonen 
Klachten op school.Het is mogelijk dat u noch de directeur van de school noch de contactpersonen van 
onze school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, 
Paul Moltmaker, op tel. 0224-274555. Hij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. 
Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot Onderwijsgeschillen op tel. 030 280 95 90. 

Het adres is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie 
op http://www.onderwijsgeschillen.nl/.Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het 
Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle 
informatie vertrouwelijk behandeld.  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

De MR heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en aan het 
schoolbestuur standpunten kenbaar te maken en voorstellen te doen. Ten aanzien van sommige 
schoolzaken heeft de MR adviesrecht. De MR wil graag aanspreekpunt zijn voor ouders die bepaalde 
problemen signaleren die te maken hebben met een groep of de gehele school. Hetzelfde geldt 
echter voor ideeën omtrent de school. De MR brengt de problemen of ideeën onder de aandacht van 
de directie.Contact: mr@obsdemient.nl

Leden van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad zijn:Mark Vermin (voorzitter) 06 
43911608Marije, Huisman, Annemarie Konijnenberg
De leerkrachtgeleding bestaat uit:Ellen Brouwer, Elly de Jonghe, Annelotte van Maanen

De Oudervereniging heeft tot taak de bloei van de school te bevorderen; - te bevorderen dat de ouders 
zich voor de school interesseren; - te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de 
school kunnen verrichten; - de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en 
bij de schoolleiding.

 De OV houdt zich ook bezig met het organiseren van de festiviteiten op school. U moet hierbij denken 
aan festiviteiten omtrent Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes etc., maar ook de school aankleden 
naar gelang de diverse seizoenen en thema’s. 

Ook verzorgt de OV de zgn. ‘Bag 2 School’, de inzameling van kleding e.d., en de 
schoolfotograaf. Daarnaast heeft de OV nu 2 x een Fancy Fair georganiseerd, waarvan de gehele 
opbrengst naar extra speel- en leermateriaal en omheining van het schoolplein is gegaan. Aan het 
begin van het schooljaar doet de OV verslag van de activiteiten van het vorige jaar waarin ook de 
financiën worden behandeld. Dit houdt in: “Een verantwoording over het afgelopen schooljaar en een 
begroting voor het komend jaar”. Aan de hand van het totaal aantal leerlingen en de te verwachten 
kosten wordt de ouderbijdrage vastgesteld.
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De bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL26RABO 013 068 8657 t.n.v. oudervereniging OBS de Mient. 

Voor het kamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt 
aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld en heeft - wettelijk - een vrijwillig karakter.

Wist u dat?In sommige situaties u ook gebruik kunt maken van de regeling Meedoen Noordkop voor de 
ouderbijdrage. Kijk op www.meedoennoordkop.nl

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

4.3 Schoolverzekering

Stichting Surplus (Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland) heeft zich verzekerd 
tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Dit betreft zowel de bedrijfsaansprakelijkheid als de 
bestuursaansprakelijkheid. Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de 
leerlingen. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar –afhankelijk van 
de leeftijd-of bij de leerling zelf of bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kunnen zich 
daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken 
voor schade die door leerlingen is veroorzaakt. In onze verzekering is de aansprakelijkheid van 
leerlingen ‘secundair’ meegenomen. Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, 
geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sport- en spelsituaties 
kunnen zich grote en minder grote risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te 
zwaarder de eisen aan de zorgplicht van de school zullen zijn. In het geval van een ongeval is de school 
aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of 
elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme 
en14onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit niet altijd 
voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel)gedrag van kinderen zo te begrenzen dat 
daarmee elke kans op ongelukken is uitgesloten. Een eiser dient bij schade te bewijzen dat de school 
zich onvoldoende heeft ingespannen en geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen de schade 
te voorkomen. Tevens dient benadeelde aan te tonen dat de schade het gevolg is van het onrechtmatig 
handelen van de school. Wilt u meer weten over welke verzekeringen er zijn afgesloten, of heeft u 
onverhoopt schade waarvan u van mening bent dat dit door Surplus zou moeten worden vergoed, 
neem dan contact op met de directeur van de school.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wij verzoeken u om telefonisch door te geven als uw kind(eren) ziek zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
tussen 8.00 uur en 8.20 uur te bellen naar 0226 767008.Wij stellen het op prijs als u afspraken bij de 
tandarts, de dokter of een specialist buiten de schooltijd laat plaatsvinden. Als het niet anders kan, wilt 
u de leerkracht hiervan tijdig in kennis stellen? 

Natuurlijk kunnen leerkrachten ook ziek worden. Vervanging wordt door invalleerkrachten van de 
Stichting Surplus geregeld. In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen invalleerkracht beschikbaar 
is. Dan worden de leerlingen van de betreffende klas verdeeld over de andere groepen en gaan daar 
zelfstandig aan het werk. Als uiterste noodoplossing wordt een groep naar huis gestuurd. De ouders 
krijgen hiervan altijd persoonlijk bericht. In overleg met het team kan een leerling toch op school 
komen en als gast in een andere klas meedraaien.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlofaanvragen voor de dag voor- en na een vakantie worden nooit goed gekeurd.  Voor vakantie 
onder schooltijd kan alleen verlof gegeven worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op 
vakantie kan gaan door de specifieke aard van uw beroep. In dat geval mag de directeur eenmaal per 
schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel de 
enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn! De aanvragen voor extra verlof worden gedaan bij de 
directie van de school. https://www.obsdemient.nl/praktische-informatie/verlof-en-ziekmelden/

Bij uw aanvraag moet dan een werkgeversverklaring (of zelfs accountantsverklaring) worden gevoegd 
waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder(s) blijken. De 
verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan. Dergelijk verlof kan dus maar één keer per jaar 
worden verleend. 

De leerplichtwet schrijft voor dat extra verlof alleen kan worden verleend bij zogenaamde “gewichtige 
omstandigheden”
Als gewichtige omstandigheden worden beschouwd:
1.     Huwelijk, begrafenis en jubilea in de naaste familie.
2.     Verhuizing van het gezin. Situaties als familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope 
periode of bij een speciale aanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan 
boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie 
op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, of een lang 
weekendje uit zijn geen gewichtige omstandigheden! In de eerste twee weken van het nieuwe 
schooljaar en in de laatste schoolweek vóór de zomervakantie is vakantieverlof NOOIT toegestaan. De 
volledige verlofregeling is op school verkrijgbaar.

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Inhoud van het onderwijs op de Mient

De doorgaande lijn wordt voor een groot deel bewaakt het systematisch doorlopen van de cyclus van 
het handelinggericht werken. De leerkrachten volgen de vorderingen systematisch door het analyseren 
van het gemaakte werk, observaties, diagnostische gesprekken, methode afhankelijk en onafhankelijke 
toetsen en de eindtoets. Leerlingen worden middels het portfolio betrokken bij hun eigen 
leerproces. De methode onafhankelijke toetsen worden volgens de toetskalender die is opgesteld door 
de intern begeleider afgenomen. In het leerlingvolgsysteem registreren we de resultaten van de 
methode onafhankelijke toetsen. Het leerlingvolgsysteem geeft ons goed inzicht in de cognitive 
ontwikkeling van de leerling, groep en school. De resultaten worden na analyse vertaald in een plan van 
aanpak (didactisch groepsoverzicht en groepsplan) dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de 
leerling. 

Het effect van het plan van aanpak worden cyclisch besproken tijdens leerlingbesprekingen, 
groepsbesprekingen en nav klasbezoeken. Indien nodig wordt er expertise van derden ingeschakeld 
middels het groeidocument tijdens een ondersteuningsteam waarbij de orthopedagoog vanuit het 
samenwerkingsverband aanwezig. De school evalueert de kwaliteit van haar opbrengsten tijdens de 
trendanalysebespreking. Wij vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde en stellen 
schoolspecifieke doelen op inhoud en in vaardigheidscores. In de groepsadministratie bundelen wij de 
resultaten en analyses van de methode gebonden toetsen, de vervolg stap wordt opgenomen in de 
dagplanning.Er is een duidelijke zorgstructuur. De leerkrachten zijn bekend met de uitgangspunten van 
handelingsgericht werken en kunnen deze uitgangspunten toepassen in hun dagelijkse praktijk. 

Samenvattend:
- De leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen systematisch. (regelmatig controleren van 
het gemaakte werk, dagelijkse observaties van leerlingen in werksituaties, deelonderzoeken bij 
hapering in de ontwikkeling, methode (on)afhankelijke toetsen bij verschillende leergebieden, 
eindtoets groep 8)
- De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van 
leerling-prestaties.  ( De ontwikkeling van onze leerlingen t.a.v. het landelijke gemiddelde wordt m.b.v. 
het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) gevolgd. Twee keer per jaar worden deze onafhankelijke toetsen 
afgenomen. Het LVS geeft ons een goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een leerling, de 
groep en de school. 
- De school gaat de effecten van de zorg na. (o.a. leerlingbesprekingen, klassenbezoeken)
- De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. (o.a. trendanalyse)
- De school evalueert regelmatig het onderwijsproces.

5.2 Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

In het schooljaar 2019-2020 is er landelijk geen eindtoets afgenomen in groep 8 in verband met de 
Corona pandemie. Wij hebben de kinderen echter wel een passende verwijzing meegegeven. De 
verwijzing komt tot stand aan de hand van de Cito-resultaten, observaties van de leerkrachten 
gedurende de acht schooljaren en methode toetsen. Daarnaast neemt SchoolOnderwijsService 
halverwege groep 7 de NSCCT af. De methode onafhankelijke test geeft inzicht in het IQ en daarnaast 
wordt deze score vergeleken met het beeld dat het Cito leerlingvolgsysteem laat zien.

In het schooljaar 18-19 waren de eindresultaten ruim boven het landelijke gemiddelde, het jaar ervoor 
in 17-18 waren ze onder het landelijk gemiddelde. Het streven in altijd om op of boven het landelijk 
gemiddelde te scoren, door middel van het juiste aanbod. Natuurlijk is de gemiddelde score ook 
afhankelijk van de groep en deze verschilt per schooljaar.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 6,3%

vmbo-b / vmbo-k 6,3%

vmbo-k 25,0%

vmbo-(g)t 12,5%
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vmbo-(g)t / havo 31,3%

havo / vwo 12,5%

vwo 6,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Zelfsturing

SamenwerkenVanuit structuur en veiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een tweejaarlijkse 
vragenlijst af via  'Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau'. De Mient vindt het belangrijk 
om inzicht te hebben in hoe personeelsleden, leerlingen en ouders/verzorgers de sociale veiligheid in en 
rondom school ervaren. In de leerling-/ ouder-/ en personeelstevredenheidsonderzoeken komen 
onderwerpen aan de orde die bij dit thema aansluiten. Zo wordt in deze tevredenheidsonderzoeken 
ingegaan op de aanpak van pestgedrag, de begeleiding van gedragsproblemen, de sfeer op school, de 
aandacht voor normen en waarden, de duidelijkheid van schoolregels en de rust en orde in de school.

De resultaten van de KMPO worden omgezet in adviezen en/of aanpassingen in overleg met team en 
de MR. 

En verder...Het team is geschoold in: "Pedagogisch Tact" 'Het goede doen, op het juiste moment, ook 
in de ogen van de leerling'. Hierbij hanteren wij een helder gestructureerd en op veiligheid 
gericht klassenmanagement.

* Alle leerkrachten zijn geschoold Rots en Water trainen (2019-2020)
* Alle leerkrachten hebben de scholing Pedagogisch tact gevolgd (2018-2019)
* Jaarlijks maken wij gebruik van de principes 'grip op de groep' en 'de Gouden weken'

Werkwijze Sociale opbrengsten
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....

5.5 Kwaliteitszorg

De Mient heeft een zogenaamd ondersteuningsprofiel opgesteld en beschreven welke 
basisondersteuning de school kan bieden. 

Niveau 1 : Algemeen aanbod in de groep door de leerkrachtDe belangrijkste taak op onze school is 
weggelegd voor de leerkracht. De volgende kwaliteiten van de leerkracht vormen de basis voor goede 
zorg aan onze leerlingen:    
-  geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren 
-  is duidelijk op de hoogte van en gebruikt onderwijskundig verantwoorde methoden 
-  stelt duidelijke doelen, afgestemd op de mogelijkheden van het kind
-  geeft effectieve instructie en verwerking 
-  voert een goed klassenmanagement 
-  hanteert een leerlingvolgsysteem 
-  schept een positief werkklimaat 
                                                           

Niveau 2: Extra zorg binnen de klas. De leerkracht geeft een afgestemd aanbod middels het groepsplan 
van de methode en geeft  extra begeleiding /instructie op basis van de signaleringsgegevens (methode 
afhankelijke toetsen, observaties en het OVMJK) die hij/zij met de intern begeleider heeft besproken.  
De onderwijsbehoeften van de leerling worden genoteerd in het DGO binnen het Leerling Volg 
Systeem (LVS), zodat de leerling goed kan worden gevolgd.  

Niveau 3: Speciale zorg*. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider als het 
zorgaanbod niveau 2 onvoldoende effect heeft. Op basis van systematisch verzamelde informatie 
verkennen de leerkracht en de intern begeleider oplossingen voor het probleem en stellen 
vervolgstappen op. 
In overleg  kan besloten worden om de leerling extra ondersteuning te geven d.m.v. RT ( Remedial 
Teaching) . De leerkracht start in overleg met de ouders en waar mogelijk het kind een groeidocument 
met het oog op mogelijke aanmelding binnen het Ondersteuningsteam (OT) van de school. Dit is niet 
altijd nodig indien er preventieve ondersteuning wordt gegeven.Ondersteuningsteam (OT)Naast 
de groepsbesprekingen worden OT bijeenkomsten gepland. Het OT bestaat uit de directeur, intern 
begeleider, orthopedagoog van de OBD (Onderwijs Begeleidingdienst), ouders en de leerkracht. Indien 
nodig, is het mogelijk om een extern deskundige uit te nodigen vanuit het 
SWV (Samenwerkingsverband Noord Holland Noord) en/ of logopedisten en fysiotherapeut. Het doel 
van deze bijeenkomst is om de onderwijsbehoefte van de desbetreffende leerling  goed af te stemmen, 
te intensiveren en te structureren. De leerling wordt door de leerkracht aangemeld middels het 
groeidocument. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Niveau 4: Speciale zorg vanuit het Ondersteuningsteam. Als de leerling onvoldoende vooruitgang 
boekt, wordt externe hulp ingeschakeld. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider 
en meldt de leerling middels het groeidocument aan bij het OT bestaande uit een orthopedagoog, de 
ouders en leerkracht  van de betreffende leerling, de directeur en de intern begeleider.  De beschikbare 
leerlinggegevens worden tijdens de bijeenkomst besproken. Het voltallige OT  bespreekt welke 
stappen nodig zijn voor deze leerling. Als de uitkomst van de te volgen stappen bekend zijn, worden 
deze  in het groeidocument verwerkt. De leerkracht stelt eventueel, mede op basis van de adviezen 
en/of externe diagnosegegevens een plan van aanpak op en voegt dit toe aan het groeidocument. De 
leerkracht voert dit vervolgens uit, eventueel ondersteunt door de Intern Begeleider, een collega en/of 
een externe deskundige. 

Na evaluatie wordt een voortgangsbeslissing genomen. Dit kan zijn:
-  teruggaan naar een van de eerdere niveaus van aanbod (niveau 1, 2, 3);
-  doorgaan met de begeleiding  op niveau 3;-  einddoelen en tussendoelen van de leerling aanpassen 
aan zijn/haar mogelijkheden ;    
-  dat nader onderzoek gewenst is . 

*Extra ondersteuning op niveau 3. Op maandag, dinsdag en woensdag is Mia Lenferink aanwezig op de 
Mient om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Wij brengen meerdere 
keren per jaar alle kinderen in kaart en daarnaast bepalen we (in overleg met ouders) wat zij nodig 
hebben. Mia ondersteunt deze kinderen op zorgniveau 3. Groepjes kinderen worden door Mia begeleid 
in een daarvoor ingericht lokaal in het bijgebouw.Daarnaast zijn Kaylee en Danielle, onze 
onderwijsassistentes meerdere momenten  in de week op school om individuele kinderen te begeleiden 
die iets extra’s nodig hebben.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Net als vorig schooljaar wordt ook dit schooljaar het schoolmaatschappelijk werk (SMW) uitgevoerd 
door Incluzio Hollands Kroon. Het SMW kenmerkt zich door een laagdrempelig contact waarbij in 
maximaal 5 gesprekken een antwoord wordt gegeven op (lichte) vragen rondom opvoeden en 
opgroeien. Het SMW is niet alleen voor ouders maar ook voor kinderen en medewerkers van school 
wanneer zij een vraag hebben. 

Voor De Mient en Sint Antonius zijn zij uw vaste aanspreekpunt . Op donderdagmiddag van 13.00-14.30 
is een medewerker aanwezig op school en kunt u binnenlopen voor al uw vragen rondom opgroeien en 
opvoeden. In een aantal gesprekken gaan zij samen met u op zoek naar een passend antwoord op uw 
vraag. In de rol als School Maatschappelijk Werker hebben zij een goede kennis van andere hulpvormen 
en organisaties. Hierdoor kunnen zij u verder helpen, ook als er onverhoopt meer ondersteuning of zorg 
nodig is

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 18 september 2020

Studiedag 21 september 2020

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Studiedag 19 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Studiedag 04 januari 2021

Studiedag 18 februari 2021

Studiedag 19 februari 2021

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

BSO en peuterschoolIn de Oude Boomgaard hebben ouders de mogelijkheid om BSO en/of 
peuterschool af te nemen. Als u uw kind voor en na schooltijd wilt laten opvangen, kunt u naast De 
Hooijbergh of De Keet ook in De Oude Boomgaard terecht. De Hooijbergh en De Keet verzorgen zelf 
vervoer van en naar de opvang. Waarbij de Keet nu naast de school is gevestigd in een mooi nieuw 
gebouw. De leerkrachten van groep 1 tot en met 4 begeleiden de kinderen naar de kuil in de school. 
Hier worden de kinderen opgehaald door de pedagogisch medewerkers of chauffeurs van de 
kinderopvang organisaties. Mocht het wat langer duren voor de kinderen opgehaald worden, dan 
houdt een van de leerkrachten toezicht. Kappio verzorgt de peuterschool in de school. U kunt de 
verschillende organisaties bereiken via de gegevens op de vorige bladzijde. 
Via www.obsdemient.nl kunt u meer informatie vinden over de verschillende aanbieders.

Kinderopvang Kappio                                                        
In De Oude Boomgaard in het lokaal van peuterschool ‘t Stekkie
0223- 534797                                                                 
info@kappio.nl                                                                                                                

De Keet 
0226-720207
www.kdvdekeet.nl
info@kdvdekeet.nl                                                                                     

De Hooijbergh (Barsingerhorn)
www.hooijbergh.nl
0224-291699

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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De studiedagen staan allemaal in het teken van de schoolontwikkeling (zie prioriteiten).  

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Studiedag 19 maart 2021

Tweede paasdag 05 april 2021

Studiedag 15 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Studiedag 22 juni 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk werk Donderdag 14.00 - 16.00

26



© 2020


	Over de school
	Algemene gegevens
	Profiel van de school

	Het onderwijs
	Groepen en leraren
	Invulling onderwijstijd
	Extra faciliteiten
	Voor- en vroegschoolse educatie

	Ondersteuning voor leerlingen
	Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
	Veiligheid

	Ouders en school
	Hoe ouders worden betrokken
	Ouderbijdrage
	Schoolverzekering
	Ziekmelden en verzuim aanvragen

	Ontwikkeling van leerlingen
	Tussentijdse toetsen
	Eindtoets
	Schooladviezen
	Sociale ontwikkeling
	Kwaliteitszorg

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Opvang
	Vakantierooster
	Spreekuren


