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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de 
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier. 

Team SWBS Pork

Voorwoord

1



Contactgegevens

SWBS Pork
Zanglijster 38
9561CB Ter Apel

 0599582647
 http://www.pork.nl
 pork@primenius.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Jeannette Sinot pork@primenius.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

151

2021-2022

Schoolbestuur

Stichting Primenius
Aantal scholen: 34
Aantal leerlingen: 4.761
 http://www.primenius.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Kenmerken van de school

Eigenheid en saamhorigheid

Alle  levensbeschouwingenSamenwerkingsbasisschool

Missie en visie

Missie

Op SWBS Pork staan we voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding 

1.2 Missie en visie
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gericht op de identiteit van een samenwerkingsbasisschool, waarin organisatie en ouders vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen tot zelfstandige individuen die voorbereid zijn op 
hun rol in de maatschappij. Op SWBS Pork mag je zijn wie je bent, zo kleurrijk als we zijn zo kleurrijk is 
SWBS Pork in de volste breedte van het menszijn.

Visie

Wij bieden onze kinderen een stimulerende leeromgeving waarin ze zich prettig voelen en waarin ze 
plezier hebben. In deze omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats en kunnen de kinderen 
groeien en zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige en sociale mensen. We willen met ons onderwijs 
maximale ontwikkelkansen bieden aan kinderen om ze voor te bereiden op een dynamische 
maatschappij waarin zij een unieke bijdrage kunnen leveren.

Identiteit

SWBS Pork is een samenwerkingsbasisschool, dat wil zeggen dat kinderen met verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden samen komen en ook het team handelt vanuit verschillende 
levensbeschouwingen. Een levensbeschouwing is een wijze waarop je tegen het leven aankijkt en wat 
het voor jou de moeite waard maakt om te leven. Kinderen leren omgaan met elkaars verschillen en 
overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken 
naar wat ieder kind waardevol maakt. Vanuit verschillende invalshoeken komen onder andere geloof, 
vriendschap, liefde en geluk aan de orde. Samen zijn wij de school en waarderen we ieders levenswijze 
en respecteren we elkaar. In de hal van de school hebben we door middel van een identiteitsboom 
zichtbaar gemaakt hoe wij inhoud geven aan identiteit en levensbeschouwelijke vorming.

Levensbeschouwelijke vorming is een belangrijk onderdeel binnen onze school. In alle groepen wordt 
gewerkt met de methode 'Trefwoord'. De opbouw van het materiaal is gebaseerd op eigentijdse 
thema’s waarin bijvoorbeeld ook bijbelverhalen een duidelijke plaats hebben. Hierdoor krijgen  de 
kinderen inzicht in de betekenis van de bijbel voor hun eigen leven en voor de wereld van nu.
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De groepsverdeling voor het schooljaar 2022 -2023 

-Directeur: Jeannette Sinot

-Ib-er: Marcha Teuben (aanwezig op ma/en vrij

-Groep 1/2 : Melanie Raanhuis, Sanne Schregardus, Lisa Moorlag en Natascha Dragstra

-Groep 3    : Marita Abeling

-Groep 3/4 : Marrie Elling-Scholte en Rita Hazenberg

-Groep 5    : Nienke Schutte-Boer en Lisa Moorlag

-Groep 6 : Herma Klamer

-Groep 7 : Chantal Mulder en Natascha Dragstra

-Groep 8 : Geert Kost en Lars van Dijken

-Onderwijsassistent : Kim Hospers

-Conciërge : Mieke

-Vrijwilliger : Sonja 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In het schooljaar 2022-2023 werken we in de onderbouw met combinatiegroepen waarin zowel 
kinderen van groep 1 als groep 2 en 3 zitten. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Ze willen graag alles 
weten en meemaken. Zo zijn jonge kinderen vaak nieuwsgierig naar wat oudere kinderen al kunnen en 
willen dit dan zelf ook bereiken. Ook oudere kleuters die nog moeite hebben met de leerstof kunnen 
aansluiten bij de leerstof die een jongere kleuter krijgt op hetzelfde niveau. In een gecombineerde 
kleutergroep 1/2 is daar ook de ruimte voor. 

Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de 2 onderbouwgroepen te combineren naar 1/2 waarbij 
groep 1 woensdag vrij is.

Spelend leren
Voor het jonge kind is het spel een belangrijk middel om zich te ontwikkelen. Spelen is leren. Er bestaat 
een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een 
spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat het jonge kinderen op een 
ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te 
kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven komen dan ook veelvuldig aan bod. 

Het onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod in onze onderbouwgroepen sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsniveaus 
van de kinderen en brengt hen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling (zone van de naaste 
ontwikkeling). We werken daarbij vanuit thema’s, onderwerpen die dichtbij de belevingswereld van de 
kinderen staan (bijv. vakantie, vriendjes, de seizoenen, sinterklaas enz.) en passen bij hun 
ontwikkelingsniveaus en behoeften.De activiteiten hebben voor hen betekenis en 
ontwikkelingswaarde. Leren vindt vooral plaats in een functionele, ‘levensechte’ context en/of spel. We 
spelen/werken in hoeken en aan tafels. Er is ruimte voor zowel eigen initiatief van het kind als voor 
(be-)geleide opdrachten uit initiatief van de leerkracht. Uiteraard doen we naast de activiteiten in de 
hoeken en aan de tafels ook veel kleine kringactiviteiten.

Werken in hoeken
Door verschillende en rijk ingerichte hoeken, bieden we de kinderen ruime kansen voor een veelzijdig 
spel. Bovendien is in een hoek genoeg ruimte om eigen initiatief te tonen en leren de kinderen 
zelfstandig te werken. In onze groepen hebben de kinderen de keuze uit veel verschillende hoeken. Bij 
elk thema passen we de hoeken zo aan dat ze bij het thema aansluiten. Zicht op ontwikkeling. We 
werken met concrete leerlijnen met meetbare doelen waarbinnen de leerkrachten de ontwikkeling van 
het jonge kind volgen. Het onderwijs wordt aan de hand van de behaalde en openstaande 
doelen aangeboden. Binnen de verschillende onderbouwgroepen is er hierdoor een duidelijke 
doorgaande leerlijn. De doelen vormen een goede aansluiting op het onderwijs in groep 3.

Vanaf dit schooljaar maken ook de kinderen van groep 3 veelvuldig gebruik van de hoeken en werken 
vanuit dezelfde thema's als van de kleuters. Daarnaast heeft groep 3 Veilig Leren Lezen voor taal en 
Gynzy voor rekenen. Voor Schrijven Pennenstreken.

                                                                               

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Groep 4-8 werkt sinds een paar jaar vanuit de samenhangende methode "Alles-in-1" waarbij bijna alle 
vakken geintegreerd worden aangeboden op basis van 5 thema's per jaar. Voor rekenen wordt ook 
Gynzy gebruikt en voor schrijven Pennenstreken.

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

Lezen
7 u 30 min 7 u 30 min 5 uur 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Taal
6 uur 6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
6 uur 6 uur 6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Gebruik iPad 

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang, Kindcentrum en Peuteropvang Purk . We werken samen met een kinderopvangorganisatie 
in het gebouw van de school. Met Kinderopvang Tamariki.

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang wordt in het schoolgebouw geregeld in samenwerking met 
Tamariki. Hier zijn kosten aan verbonden. Opvang is tevens mogelijk op vrije dagen en in de 
schoolvakanties.

In ons kindcentrum staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het 
kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De 
basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle 
omgeving. 

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar heten we graag welkom op de peutergroep PURK. De peuters kunnen hier 
heerlijk komen spelen, zingen, knutselen, leren en nog veel meer! De peuteropvang is geopend op 
maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. 

Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn welkom bij de voorschoolse opvang, club PORK, vanaf 7.00 uur (op 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij een invaller te krijgen. Meestal lukt dit, maar helaas niet 
altijd. We zoeken voor de eerste dag intern een oplossing. Wanneer een leerkracht langer ziek is en we 
geen invaller kunnen vinden zijn we genoodzaakt ouders te vragen hun kind thuis te houden.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Vanuit de gidsgelden van de gemeente hebben we een vakleerkracht gymnastiek.

2.2 Het team
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aanvraag vanaf 6.30 uur) tot 8.30 uur, en vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag tot 18.30 uur) 

We ontbijten samen en ontspannen, nog even wakker worden zodat we weer hard aan het werk kunnen 
op school. 

Ook na schooltijd en in de vakanties staat club PORK klaar met drinken en fruit, sport en spel, 
ontspanning, huiselijke gezelligheid en een luisterend oor. Heeft u vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? Tamariki is bereikbaar op telefoonnummer : 0591 724110.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

We vinden het belangrijk dat onze school constant werkt aan ontwikkeling. We willen elke dag een 
beetje beter worden. Uiteraard willen we dan ook weten of de ontwikkeling het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd. We hebben hiervoor meerdere ‘meters’ uitstaan. In de kwaliteitsmap staat 
beschreven hoe we de verschillende onderdelen van de kwaliteitszorg bewaken. Daarnaast nemen we 
structureel tevredenheidspeilingen af bij onze medewerkers, bij ouders en bij de kinderen. Als hier 
signalen uit naar voren komen dan analyseren we waar dit vandaan komt en vervolgens verwerken we 
dit in onze plannen. Verder hebben we een adviescommissie van ouders, de School Advies Commissie 
(SAC) en een Leerling Advies Commissie (LAC). Beide worden regelmatig ingezet om ons beleid te 
toetsen en om advies in te winnen. We volgen de resultaten van onze leerlingen met toetsen van het 
leerlingvolgsysteem.

Huidige situatie 

Tijdens het inspectiebezoek eind 2019 hebben we een voldoende gekregen voor ons didactisch 
handelen. Er is echter onvoldoende afstemming over hoe we les willen geven en wat dit betekent voor 
onze instructie. Hiervoor hebben we ingezet op het maken van kwaliteitskaarten per vakgebied. In 2019
-2020 hebben we dit voor het vak rekenen afgerond. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we dit ook 
afgerond voor de vakken spelling en taal. De uiteindelijk gewenste situatie is maatwerk instructie voor 
elke leerling, volgens de principes van het expliciete directe instructiemodel. In 2022 wordt er door het 
auditteam van Primenius een goed op het didactisch handelen van alle medewerkers gegeven.

Daarnaast hebben we te maken met een krimpend leerlingen aantal. We willen daarom onze identiteit 
nader onder de aandacht brengen, om dit goed te kunnen uitdragen hebben we vorig schooljaar onze 
visie op identiteit herijkt. Dit is ons unique selling point. Om dit goed uit te kunnen dragen is het 
belangrijk dat we allemaal onze visie op onze identiteit helder hebben en pas daarna kunnen we dit 
uitdragen. Daarnaast zijn we gestart met een eigen peuteropvang en een eigen BSO, zodat we 
leerlingen al vroeg aan ons kunnen binden en we de ouders ontzorgen, door ook de opvang aan te 
bieden.

Doelen voor dit jaar

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Onderswijs: verbeteren aanbod en opbrengst van het vak rekenen - volgende fase van het 
gepersionaliseerd onderwijs. Inplementatie thematisch werken.

Organisatie: verder vormgeven en ontwikkelen van integraal kindcentrum

Personeel: ontwikkelen portfolio IKC met aandacht identiteit

Schoolmonitor

Op SWBS Pork werken we met het programma Schoolmonitor. Hierin staat het schooljaarplan 
uitgeschreven. Aan de doelen zijn teamleden gekoppeld zodat we als team ervoor zorgen dat we de 
einddoelen in zicht houden. Alle acties, zoals vergaderingen, bouwoverleggen, klassenbezoeken en 
studiedagen zijn voor een schooljaar gepland in dit programma. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de provincie Groningen zijn 
aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20-01. Het samenwerkingsverband PO 
20.01 is onderverdeeld in 5 deelverbanden: gemeente Groningen, West, Noord, Zuid-Oost en het 
gespecialiseerd onderwijs. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband 
mee kan doen.   

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.  

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. 
Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en 
waar dit eventueel wel mogelijk is.   

De school hoeft het niet alleen te doen.  

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern 
begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om 
te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband en het eigen 
onderwijsondersteuningsteam hulp te vragen om mee te kijken. Het eigen 
onderwijsondersteuningsteam bestaat uit orthopedagogen en specialisten. Samen met ouders wordt 
gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat 
extra ondersteuning nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. 

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven 
aan leerlingen. We hebben het dan over het Speciaal BasisOnderwijs en het Speciaal Onderwijs.  Op 
deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. 
Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een 
orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. 
Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat 
het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.   

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: swv 20-01 

Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

• Logopedist

We hebben een taalcoordinator, een rekencoordinator en een specialist hoogbegaafdheid.

Daarnaast is er een intern begeleider aanwezig en vanuit de gemeente komt er een logopediste.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Onze school heeft een pedagogisch sterk team. Er is veel aandacht voor welbevinden van de leerlingen 
en een fijn groepsklimaat. Door middel van KIVA lessen leren de leerlingen op respectvolle wijze 
omgaan met elkaar. Op het moment dat het met een leerling of met een groep niet zo goed gaat op dit 
terrein schakelen we hulp in van bijvoorbeeld de gedragsspecialist.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Remedial teacher

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.
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• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Logopedist

• Motorische remedial teacher (MRT)

• Schoolverpleegkundige en schoolarts

We onderhouden nauw contact met de schoolarts en de schoolverpleegkundige. Wekelijks is er een 
motorische remedial teacher in de school aanwezig die kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het verder 
op gang brengen van het schrijfonderwijs. Zo nodig wordt contact gelegd met een andere specialist of 
hulpverlener (kindgericht).

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Contacten met het paramedisch team Cedin

We onderhouden nauw contact met de schoolverpleegkundig, de schoolarts en het paramedisch team 
Cedin op dit gebied. Voor specifieke zorgvragen op het gebied van medisch handelen bespreken we 
met ouders, in het team en met de schoolarts/schoolverpleegkundige wat er wel of niet mogelijk is.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

We maken op school gebruik van het schoolbrede programma KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed 
programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op 
basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het 
pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet 
op specifieke kinderen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! KiVa is 
wetenschappelijk bewezen effectief én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Meer 
informatie kunt u vinden op kivaschool.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
x

13



Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Teuben Marcha.Teuben@primenius.nl

vertrouwenspersoon Hulshof info@dekwestie.nl
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Klachtenregeling

De klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. Een exemplaar van deze regeling ligt ter inzage op 
alle school van Primenius. U kunt de klachtenregeling ook downloaden bij stichting Primenius. Stichting 
Primenius en haar medewerkers zijn dagelijks bezig om het beste onderwijs te bieden. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Oudergesprekken Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar huis (rond 
maart en aan het einde van het schooljaar). Voorafgaand aan dat moment hebben ouders en leerkracht 
een gesprek. Als de leerkracht het nodig acht vindt er een huisbezoek plaats. Een huisbezoek kan ook 
op verzoek van de ouders plaatsvinden. Naast deze gesprekken, is er in oktober/november een 
oudergesprek, waarbij ouders vragen kunnen stellen hoe het gaat op school, wat zij denken dat hun 
kind nodig heeft, etc. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij de verschillende gesprekken aanwezig. 

Informatieavond

Een keer per jaar wordt er in iedere groep een inloop- of informatieavond gehouden. Op deze avond 
vertelt de leerkracht wat er allemaal in die groep moet worden geleerd. Ouders kunnen de diverse 
methodes en materialen bekijken en meestal moet er ook even echt worden gewerkt.

Social Schools

Alle ouders op school hebben toegang tot Social schools. Dit afgeschermde programma, is het 
communicatiekanaal van school naar ouders. Hierin plaatsen we onze school en groepsberichten, staat 
de agenda met de belangrijke dagen en momenten van het jaar, leuke weetjes vanuit de klas, etc. 
Informatie op Social Schools is alleen te zien voor ouders en medewerkers die daarvoor geautoriseerd 
zijn. Alle publieke informatie staat op onze website.

De betrokkenheid van ouders is van groot belang voor onze school. Wij willen graag een open 
communicatie met de ouders. Wij willen een laagdrempelige school zijn waar ouders gemakkelijk met 
de leerkrachten in contact kunnen komen. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke 
verantwoording bij de ontwikkeling van het kind. Van ouders verwachten wij dan ook dat zij met vragen 
en opmerkingen komen. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij zich hiervoor openstelt. Iedere 
ouder kan meehelpen om de school goed te laten draaien. Door praktisch hulp te bieden of door mee te 
praten en mee te beslissen over allerlei schoolse zaken. Wij stellen het erg op prijs als ouders zich actief 
binnen de school willen opstellen. Dit komt het onderwijs aan de kinderen ten goede! Dit schooljaar 
draaien we een pilot met klassenouders, waarbij deze ouder de leerkracht helpt bij het organiseren van 
ouder hulp.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. 

Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een 
vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders 
en 3 leerkrachten). 

De bevoegdheden van de MR bestaan uit advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal 
beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de OAC (onderwijs advies Commissie). Deze bevoegdheden 
zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR bestaat uit vier personen; twee uit de 
ouder- en twee uit de personeelsgeleding. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten 
gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op 
het mededelingenbord bij de hoofdingang. Ook kunt u  de verslaglegging van de MR vergaderingen 
lezen op de website van onze school. Tevens maakt de MR melding van haar activiteiten in haar 
jaarverslag.De (G)MR-reglementen alsmede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de 
website van de Stichting www.primenius.nl.

Oudervereniging
Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de 
verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van 
hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en 
vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De vereniging 
zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en 
geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.Voor de complete statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging kunt u terecht bij de secretaris van de oudervereniging en op de website 
van de school. In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij 
de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, 
Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. 

De SchoolAdviesCommissie (SAC) staat de directeur met raad en daad terzijde over allerlei 
onderwerpen, die spelen in en rondom de school. De SAC vergadert periodiek met de directeur. Dit 
overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De SAC bestaat uit een vaste 
kern en kan in voorkomende gevallen uitgebreid worden met mensen met specialistische kennis. Dit op 
verzoek van de directeur dan wel de leden van het SAC zelf.  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Schooldisco/Sint Maarten/Nieuwjaarsrolletjes/Voorleesontbijt/Carnaval op school 
Pannekoekendag/ Pasen/ Avond4Daagse/ Pleinfeest/ Laatste schooldag

• Kerst

• Sinterklaas

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

Ouders betalen een vrijwilligebijdrage voor de jaarlijkse schoolreis en het schoolkamp van groep 8.

Het totaalbedrag wordt per groep per jaar door de oudervereniging vastgesteld en geincasseerd.

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze 
bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen 
alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de 
school worden betaald.

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.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Als uw kind ziek is, moet u dat ‘s morgens voor 8.30 uur telefonisch aan de school doorgeven. Wij 
verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland 
worden. Wij vragen u om -als u uw kind in de klas brengt- het lokaal te verlaten bij de aanvang van de 
les. Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld. Bij onduidelijke reden van verzuim wordt contact 
opgenomen met de ouders. Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een 
leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit geldt in ieder geval tot het 16e levensjaar van 
een leerling. De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals ziekte en verzuim op basis van 
verleend verlof. Verzuim op basis van verleend verlof  kan slechts éénmaal per schooljaar worden 
toegekend voor maximaal 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij 
alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op 
vakantie te gaan. De directeur van de school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De 
eerste twee weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden verleend voor dit verlof. Voor 
verzuim op basis van gewichtige redenen moet de ouder een verzoek indienen bij de directeur van de 
school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen. (Zie ook onder ‘Omstandigheden die in 
aanmerking komen voor extra verlof’ op de volgende pagina.) Ongeoorloofd verzuim moeten scholen, 
naast registratie in het Verzuimregister, melden aan de Leerplichtambtenaar. Dit geldt voor 
onderstaande situaties:

Meer verzuim dan 16 uur in vier weken; 
(Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het verzuim te maken heeft met achterliggende 
problemen van de leerling.)
Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen;

Luxe verzuim. 
We spreken van luxe verzuim als een leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Als 
we als school deze melding niet maken en de onderwijsinspectie komt hier achter, dan heeft de 
onderwijsinspectie op grond van artikel 27 van de Leerplichtwet de mogelijkheid een boete op te 
leggen aan de school. Het betreft een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1000 per overtreding met 
een maximum van € 100.000 per schooljaar (afhankelijk van het aantal leerlingen op een school).

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Aanvraag extra verlof. 

Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten 
verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. 
Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er 
sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden.

Voor omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof verwijzen wij u naar onze website.

4.4 Toelatingsbeleid

19



Bij aanmelding van een leerling die 4 jaar wordt of door bijvoorbeeld verhuizing houden wij ons aan de 
zorgplicht zoals beschreven in de wet op Passend Onderwijs (2014).

In principe weigeren we geen kinderen, tenzij de onderwijsbehoefte van het kind niet past binnen onze 
onderwijssetting, we zullen altijd afstemming zoeken om te kijken welke vorm van onderwijs of welke 
school het beste past in het belang van het kind.

Met de scholen in Ter Apel hebben we afgesproken dat we niet tussentijds kinderen laten overstappen 
gedurende het schooljaar, maar de overstap laten maken aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tijdens de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) worden er regelmatig toetsen afgenomen. De 
resultaten van die toetsen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van het 
IEP leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de groepsoverzichten beoordelen we de resultaten van een 
bepaald vak/vormingsgebied en proberen we deze bij te stellen indien dit hiertoe aanleiding geeft. 
Deze bijstelling kan inhouden dat er een andere werkwijze moet worden toegepast of dat er wellicht 
een andere methode voor dit vakgebied moet worden aangeschaft.

De leerkracht gebruikt deze gegevens en observatie om de leerling een passend onderwijsaanbod te 
bieden.

5.2 Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 

5 Ontwikkeling en resultaten
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SWBS Pork neemt al een aantal jaren de AMN Eindtoets af. De AMN Eindtoets is volledig digitaal, 
adaptief op itemniveau. Ook kan een leerling gebruik maken van de bladerfunctie. De vakken taal en 
rekenen worden getoetst. 

Er hebben in het schooljaar 2021-2022 16 leerlingen deelgenomen aan de eindtoets. De hoogste score 
was 467 en de laagste score 311. 

De gemiddelde score die groep 8 van SWBS Pork heeft gescoord was 362.9, dit ligt iets onder het 
landelijke gemiddelde (385). 

We hebben voor lezen, rekenen en taalverzorging niet de 2F/1S doelen behaald. Voor lezen en rekenen 
wel de 1F. Voor taalverzorging zijn er 2 leerlingen die onder de 1F hebben gescoord.

2 leerlingen gaan naar VWO en 1 leerling naar VWO. De overige leerlingen gaan naar de BBL en KBL.Er 
zijn geen adviezen herzien.

De resultaten komen overeen met het advies vanuit de plaatsingswijzer het uitstroomadvies richting 
het VO.

De AMN toets is wederom weer goed bevallen en we gaan de AMN Eindtoets in het schooljaar 2022-
2023 weer afnemen.

goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

SWBS Pork
91,5%

94,7%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

SWBS Pork
40,3%

55,8%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 3,4%

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen van onze school gaan bepalen leerkracht en 
ouders meestal samen. De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid liggen bij de ouders. Om tot 
een goede, afgewogen beslissing te komen zijn de volgende zaken van belang:

De ontwikkeling van het kind op school;
Sociaal emotioneel en cognitief de wens van het kind en de wens van de ouders;
De ervaring van de leerkracht met het kind en de inschatting van de leerkracht;
De gegevens van de eindtoets basisonderwijs van de AMN en de AMN aansluiting;
De gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de laatste 3 leerjaren (de IEP toets gegevens van groep 6 
t/m 8).

We gebruiken hiervoor de plaatsingswijzer en we hechten veel waarde aan het oordeel van de 
leerkracht, omdat hij/zij het kind dagelijks in de klas meemaakt. 
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vmbo-b / vmbo-k 10,3%

vmbo-k 6,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,9%

vmbo-(g)t 17,2%

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

havo 17,2%

havo / vwo 20,7%

vwo 3,4%

onbekend 3,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Preventief

De groep als geheelSchoolbreed

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Als school willen we kinderen opleiden tot zelfstandige wereldburgers. We werken daarom aan de 
persoonlijke ontwikkeling van ieder leerling en we leren kinderen hoe ze in een groep kunnen 
functioneren

Op onze school zijn school- en groepsregels van KIVA. In elk lokaal, maar ook bij de ingang van de 
school, zijn deze duidelijk zichtbaar opgehangen. 

Deze informatie en nog veel meer staat omschreven in het uitgebreide omgangsprotocol. Het volledige 
protocol kunt u nalezen op de website of vragen op school.
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De kernwaarden van onze school zijn in samenspraak met het team en ouders opgesteld. We werken 
met het programma Zien omdat dit aansluit bij onze visie.

In alle lokalen is zichtbaar hoe we met elkaar om willen gaan.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

De school opent om 8.15 uur haar deuren. Kinderen gaan dan gelijk naar hun eigen klas. Het is niet de 
bedoeling dat de kinderen voor schooltijd spelen op het plein. Hier is geen toezicht van de school. 
Spelen de kinderen daar wel, dan is dat onder hun eigen verantwoordelijkheid (en die van de ouders.) 

De kinderen van de kleuterbouw beginnen 5 minuten eerder dan de kinderen van de overige groepen. 
Ze zijn ook 5 minuten eerder vrij. We doen dit om organisatorische redenen. De leerkrachten van de 
kleuterbouw gaan aan het eind van de middag met de kinderen mee naar buiten. Hierdoor hebben zij 
bij het verlaten van de school overzicht over de kinderen die door de ouder(s)/ verzorger(s) worden 
opgehaald.  

Bij het brengen van de nieuwe kleuters mogen alleen de ouder(s)/verzorger(s) mee naar binnen. De 
leerkrachten verwelkomen de kinderen bij het hek. Op het trottoir voor de school mag niet geparkeerd 
worden, ook niet bij schooluitjes. Voor de veiligheid rondom school, willen we ouders zo veel mogelijk 
vragen op de fiets of lopend naar school te komen. De parkeerplaats voor de school is bedoeld voor 
personeel en niet voor halen en brengen

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 -  - 14:00 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 -  - 14:00 14:00 - 18:00

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 -  - 14:00 14:00 - 18:00

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 -  - 14:00 14:00 - 18:00

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 -  - 14:00 14:00 - 18:00

Maandag: BSO sluit om 18.00 uur
Dinsdag: BSO sluit om 18.00 uur
Woensdag: BSO sluit om 18.00 uur
Donderdag: BSO sluit om 18.00 uur
Vrijdag: BSO sluit om 18.00 uur
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tamariki, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

In ons kindcentrum staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het 
kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De 
basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle 
omgeving.

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar heten we graag welkom op de peutergroep PURK. De peuters kunnen hier 
heerlijk komen spelen, zingen, knutselen, leren en nog veel meer!

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur.

Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn welkom bij de voorschoolse opvang, club PORK, vanaf 7.00 uur (op 
aanvraag vanaf 6.30 uur) tot 8.30 uur, en vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag tot 18.30 uur) We 
ontbijten samen en ontspannen, nog even wakker worden zodat we weer hard aan het werk kunnen op 
school.

Ook na schooltijd en in de vakanties staat club PORK klaar met drinken en fruit, sport en spel, 
ontspanning, huiselijke gezelligheid en een luisterend oor.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Meivakantie 27 april 2023 05 mei 2023

Pinkstervakantie 29 mei 2023 02 juni 2023

Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Logopediste dinsdag en vrijdag 08.30 uur tot 12.00 uur

Jeannette Sinot, directeur ma, di, do, vr. 8.00 uur tot 16.30 uur

Team SWBS Pork maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 16.30 uur

MiB maandag en donderdag 8.00 uur tot 16.30 uur
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