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Voorwoord
In deze schoolgids leest u alles over het onderwijs op openbare basisschool De Lisdodde.  
Ieder hoofdstuk start met een vraag, zodat u snel antwoord vindt op uw vragen.

Website 
Op www.obs-lisdodde.nl vindt u nog meer informatie over onze school. Bijvoorbeeld hoe 
ons onderwijs is georganiseerd, wat het pedagogisch klimaat op onze school is en hoe ons 
kwaliteitsbeleid eruit ziet. 

Schoudercom
Via de communicatie-app Schoudercom houden we u op de hoogte van relevante, aanvullende 
informatie. Bijvoorbeeld over nieuws, de agenda, tienminutengesprekken, overblijfregistratie, 
vakanties, welke leerkracht voor welke groep staat en informatie vanuit de MR en OR. Zo weet 
u precies wat er speelt op school. Ook kunt u regelmatig een kijkje nemen in de groep van uw 
kind. 

Vragen?
Heeft u nog vragen over de onderwerpen uit deze schoolgids? We maken graag een afspraak 
om uw vragen te beantwoorden of om kennis te maken.

Xander Assen, locatiedirecteur en team obs De Lisdodde

Nb: Als er staat ouders, bedoelen we ouder(s), verzorger(s) of voogd(en).
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De missie en visie van het bevoegd gezag van het Openbaar Onderwijs Emmen 
staan in het Bestuurlijk Koersplan 2019-2023 beschreven.

Onze missie is goed onderwijs
Omdat wij kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds onderwijs aan 
willen bieden streven we naar optimale toegankelijkheid voor alle kinderen. Dit 
geven wij vorm en inhoud vanuit de waarden Open, Samen en Gelijkwaardig. 
Wij zien het onderwijs als venster naar de wereld. We willen onze leerlingen alle 
kansen geven hun talenten te ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen.
Dat komt later goed van pas, school is immers de start van een leven lang leren!

Veranderingen
Ook voor het openbaar onderwijs in Emmen geldt dat we te maken hebben met 
demografische ontwikkelingen in onze regio, zoals een dalend leerlingenaantal en 
een veranderende samenleving (Trendbureau Drenthe, Drentse Onderwijsmonitor 
2018, 2018). Dit betekent ook iets voor ons als organisatie. We willen 
investeren en bijdragen aan verdere samenwerking en in dialoog blijven met 
onze partners. Hierbij blijven we natuurlijk nadrukkelijk rekening houden met 
onze maatschappelijke opdracht en context. Deze opdracht kan het beste tot 
uitvoering komen in een organisatie die initiatieven neemt, regie neemt op 
kwaliteitsontwikkeling en vanuit eigenaarschap werkt aan optimaal
draagvlak voor inhoudelijke en organisatorische veranderingen

Kernpunten van de bestuurlijke opdracht:
We willen invulling geven aan onze visie op kwalitatief hoogwaardig, 
toekomstgericht en eigentijds onderwijs door invulling te geven aan de volgende 
kernpunten:
•  Werken vanuit bovengenoemde missie vraagt om een organisatie die richting 

geeft en ruimte biedt. In de komende planperiode zal de omvorming naar 
volledig zelfstandig schoolbestuur plaats vinden;

• Onze onderwijsvisie ‘Met oog voor de wereld’ is gestoeld op de visie dat 
kinderen ontwikkelbaar en leerbaar zijn. Wij streven naar wereldburgers die 
zichzelf kennen, oog hebben voor hun naasten en de wereld;

• Onze doelen en resultaten worden middels een kwaliteitscyclus geborgd, 
verbeterd of veranderd;

• Onze inzet en middelen zijn effectief en doelmatig ingezet en gericht op het 
investeren in kwalitatief uitstekend, toekomstgericht en eigentijds onderwijs in 
duurzame en kwalitatief goede schoolgebouwen;

• Het onderwijsaanbod is passend. De leer- en ontwikkelbehoefte van leerlingen 
staat in het aanbod centraal;

•  Daartoe wordt geïnvesteerd in professioneel en bekwaam personeel; (Binden 
en boeien).

• Op basis van een omgevingsanalyse samen te werken met onderwijspartners, 
ketenpartners en gemeenten aan de kansen en uitdagingen in onze omgeving 
om het onderwijs aan kinderen te versterken;

•  Een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie die werkt binnen de 
rijksvergoeding.

Visie en missie van Openbaar Onderwijs Emmen & De Lisdodde

1
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Obs De Lisdodde
Een openbare basisschool waar je mag zijn zoals je bent om te worden wie je wilt zijn

De pijlers van ons onderwijs:

Rust, structuur en duidelijkheid:
Onze school is zo ingericht dat onze leerlingen zich in een veilige en rustige 
omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is schoolbreed terug te zien in de 
indeling van de lokalen en leerpleinen, de materialen die wij gebruiken, de manier 
waarop wij lesgeven en het respectvol naleven van onze gouden regels.

Optimaal ontwikkelen van basisvaardigheden
Elk kind is uniek! Het is onze verantwoordelijkheid om ieder kind een stevige 
basis te geven zodat ze zich vol zelfvertrouwen verder kunnen ontwikkelen. We 
besteden als school extra aandacht aan rekenen, taal, lezen, schrijven en sociaal-
emotionele vorming. Daarnaast laten we de kinderen uitgebreid kennis maken 
met cultuur, sport en de wereld om ons heen.

Persoonlijk leren
Elk kind krijgt bij ons de ruimte om op een eigen (andere) manier te werken aan 
competenties, zonder vooropgezette kerndoelen waaraan een leerling op de 
basisschool moet voldoen.Het startpunt hierbij is de leervraag vanuit het kind zelf, 
de leermotivatie en de kennis en kunde die daar voor nodig is. We volgen hierbij 
het proces van vragen, weten, maken en delen. Het proces van persoonlijk leren 
is onder andere gericht op het ontwikkelen van een onderzoekende houding, 
samenwerking en zelfreflectie. We hopen hiermee te beogen dat ieder kind zich 
nog meer bewust is van zijn/haar persoonlijke interesses en capaciteiten. Daardoor 
weet het kind welke route er bewandeld kan worden om een doel te bereiken. 

Betrokkenheid
Het DNA van onze school kenmerkt zich door een warme sfeer, persoonlijke 
aandacht en oprechte interesse in elkaar. We hechten veel waarde aan een open 
relatie binnen een informele omgeving, waarin we streven naar een cultuur 
waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Dit is voor ons de voorwaarde om 
goed onderwijs te kunnen geven. Kortom; hart voor de school en voor elkaar.

Deze pijlers liggen altijd ten grondslag aan ons onderwijsaanbod. Op obs De 
Lisdodde werken wij vanuit de bedoeling. Dit betekent dat wij bij elke keuze die 
wij maken, ons afvragen of het bijdraagt aan het behalen van onze doelen en of 
het in lijn is met onze visie op onderwijs. Omgaan met verschillen is een centraal 
thema in het onderwijs. De Lisdodde speelt in op de eisen die onze samenleving 
stelt. De Lisdodde legt een basis die het kind verder helpt op zijn of haar 
levensweg. We hebben vertrouwen in de leerlingen. Van daaruit werken wij. Dat 
vertrouwen dient wederzijds te zijn. 
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Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. We 
kijken naar wat een kind nodig heeft om van het onderwijs te profiteren, en niet 
naar wat een kind niet kan. We gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en 
houden rekening met eventuele beperkingen. Onze leraren beschikken over de 
deskundigheid om hun leerlingen te helpen. 

Samenwerking tussen schoolbesturen
De Lisdodde maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs gemeente 
Emmen. Ons bestuur is een van de negen schoolbesturen van de provincie Drenthe 
die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband (SWV)2202. Het bestuur van 
Emmen werkt nauw samen met de andere besturen uit de regio. Zo kunnen we 
ieder kind optimaal ondersteunen en expertise met elkaar  delen.

Alle scholen binnen het SWV 2202 hebben met elkaar vastgesteld welke 
ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt: de zogenaamde 
basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra 
ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke 
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun Schoolondersteuningsprofiel. 
Dit profiel kunt u opvragen bij de directie.

Op http://swv2202.nl, de website van het samenwerkingsverband, vindt u 
informatie over bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, de ondersteuningsprofielen 
en de samenwerking tussen besturen en gemeente.

Extra ondersteuning
Als De Lisdodde niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, 
vragen we interne ondersteuning aan. Dat doen we in de vorm van een adviseur/
orthopedagoog uit onze Consultatiegroep Openbaar Onderwijs Emmen of door 
een externe deskundige in te huren.

Een van de adviezen kan zijn dat we nader onderzoek moeten doen. Als extra 
interventies onvoldoende resultaat opleveren en wij de leerling niet langer kunnen 
begeleiden, zoeken we een andere, beter passende plek. Dat kan ook het speciaal 
(basis)onderwijs zijn.

Onze begeleiding
Om alle leerlingen goed te kunnen begeleiden, doen we het volgende:
•  We volgen structureel de vorderingen van onze leerlingen met behulp van 

methode-afhankelijke en -onafhankelijke (CITO-)toetsen.
• We nemen in groep 8 de Eindtoets af.
• We analyseren de resultaten van leerlingen op schoolniveau, groepsniveau en 

leerling-niveau.
• We voeren planmatige ondersteuning uit waarbij we ouders betrekken.
• We hebben een procedure voor instroom, doorstroom en uitstroom van 

leerlingen.
• We zorgen voor gestructureerde en planmatige extra ondersteuning voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zo nodig in een eigen leerlijn.

Ondersteuning voor de leerlingen / Passend Onderwijs
Hoe ondersteunt De Lisdodde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

Hoe ondersteunt De Lisdodde het jonge kind?

2



12 Schoolgids 2021-2022 Obs De Lisdodde, Emmen 13

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Met specifieke ondersteuningsbehoeften bedoelen we preventieve en licht-
curatieve interventies waarmee we leerlingen ondersteuning geven bij 
rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meer- en hoogbegaafdheid, sociale veiligheid 
en verschillen in gedrag. We hebben specifieke specialismen in huis, zoals een 
rekenspecialist, een taal-leesspecialist, een gedragsspecialist, een remedial teacher 
en een specialist (hoog)begaafdheid. ADHD en dyslexie komen dusdanig vaak voor 
dat elke leerkracht de basiskennis heeft om leerlingen met deze stoornissen op 
adequate wijze te begeleiden. 

Binnen De Lisdodde is ook kennis op het gebied van leerlingen met 
gezondheidsproblemen. We schalen ook externe deskundigen in om ons hierbij te 
ondersteunen/adviseren. In de vorm van ambulante begeleiding of ondersteuning 
vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

Begeleiding van leerlingen die hoog- of meerbegaafd zijn, vindt vooralsnog plaats 
in de groep. De leerkracht geeft het kind verrijkings- en/of verdiepingsopdrachten 
en slaat overbodige herhalings- en oefenstof bij het kind over (compacten, 
wordt dit genoemd). De specialist hoogbegaafdheid begeleidt de leerlingen en 
leerkrachten hierbij. 

Alle leerkrachten werken op basis van het expliciete directe instructiemodel en een 
adequaat klassenmanagement. Ze werken met groepsplannen op basis van drie 
instructieniveaus. Voor een verdere uitwerking van de zorg, verwijzen we u naar 
het zorgplan van De Lisdodde, deze is op te vragen bij de directie.

Ondersteuning van het jonge kind
Om de leer- en leefwereld  van een nieuwe leerling uitnodigend, geordend en 
veilig in te richten, houden we een (tweede) intakegesprek. De leerkracht voert 
binnen twee tot vier weken nadat een leerling op De Lisdodde is gekomen, een 
gesprek met de ouders. Ouders kunnen vragen stellen en wij ontvangen essentiële 
informatie over de emotionele en fysieke ontwikkeling van het kind, zodat we 
het kind dát kunnen bieden wat het nodig heeft. We volgen hierin de aanpak van 
HGW (Handelingsgericht werken – Noelle Pameijer).

Om het jonge kind te kunnen volgen, gebruiken we een observatie-instrument 
(Schatkist). We stellen vast of het kind zich ononderbroken ontwikkelt op de 
verschillende vakgebieden. Kinderen vanaf groep 2 worden getoetst, zodat we 
de vaardigheden van de kinderen kunnen volgen. Als het nodig is passen we 
ons aanbod en de begeleiding aan, zodat we kunnen blijven spreken van een 
ononderbroken ontwikkeling.
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Voorschool De Lisdodde
Samen met Kinderopvang en BSO Kwebbel vormen wij een geïntegreerd 
kindcentrum. Op de voorschool kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen 
met leeftijdsgenootjes en genieten van leuke activiteiten, onder deskundige 
begeleiding en in een veilige omgeving. Meer informatie vindt u op 
www.kinderopvangkwebbel.nl/voorschool. 

Hoge tevredenheid
Uit de Oudertevredenheidspeiling 2020 blijkt dat ouders De Lisdodde gemiddeld 
met een 7,85 waarderen. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,5. De 
leerkrachten worden het meest gewaardeerd; zij krijgen van de ouders het cijfer 
8,2. Ook over de sfeer op de school, kennisontwikkeling, schoolregels als rust en 
orde, en contact met de school zijn de ouders zeer tevreden.

Onze ambities
De komende jaren blijven we ons richten op de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerlingen. Ook blijven we investeren in onze leerkrachten. 

Daar waar het kan én waar het wat oplevert voor de leerlingen, integreren we ICT 
en onderwijs. Het rekenonderwijs bieden we in groep 5 t/m 8 digitaal aan. 

Mediawijsheid, burgerschapvorming en techniek worden steeds belangrijker. 
Daarom krijgt dat een belangrijke plek binnen ons onderwijs. Ook ontwikkelen 
we de leerlijn Wetenschap en Techniek verder door en zoeken we meer de 
samenwerking met gastdocenten op diverse vakgebieden. Verder zetten we de 
komende jaren actief in op sociaal-emotionele vorming en mediawijsheid.

Communicatie tussen school, ouders en leerlingen
Goede communicatie met ouders en leerlingen vinden wij enorm belangrijk. 
Daarom communiceren we op verschillende manieren. We organiseren 
bijvoorbeeld oudergesprekken, open dagen, inloopavonden, diverse activiteiten 
en een koffie-uurtje voor ouders met de directie. Daarnaast hebben we een 
ouderraad, medezeggenschapsraad en leerlingenraad, waarmee ouders en 
leerlingen invloed kunnen uitoefenen op onze activiteiten en ons schoolbeleid.

Het onderwijs van De Lisdodde

3
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Actief burgerschap en sociale integratie
Omgaan met verschillen is een centraal thema in het onderwijs. De Lisdodde speelt in op de eisen die onze samenleving stelt. De Lisdodde legt een basis die het kind 
verder helpt op zijn of haar levensweg. Wat we willen bereiken is samengevat in doelen. Deze kerndoelen zijn voor ons de leidraad om het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie gestalte te geven. 

• Het ontwikkelen van kinderen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 

• Het ontwikkelen van kinderen tot actieve deelnemers van deze maatschappij. 

• Kinderen leren om een eigen mening te vormen. 

•  Kinderen leren om elkaars mening te respecteren en daar open voor te staan. 

• Kinderen leren het ‘anders’ zijn te respecteren. 

• Kinderen leren over andere culturen en geloven. 

• Kinderen leren om samen te werken. 

• Kinderen leren over de geschiedenis en het ontstaan van Nederland en Europa. 

• Kinderen leren over de democratische rechtstaat en hun rol daarin als ze volwassen zijn. 

• Kinderen leren over het milieu en hoe zij een steentje bij kunnen dragen aan een beter milieu.

Om invulling te geven aan de door ons gestelde doelen wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodieken, gastdocenten, excursies en materialen.



18 Schoolgids 2021-2022 Obs De Lisdodde, Emmen 19

Resultaten van ons onderwijs
Welke resultaten haalt De Lisdodde?

Resultaten van de kinderen
Met ons onderwijs leveren we een bijdrage aan de cognitieve, sociaal-emotionele 
en motorische ontwikkelingsgebieden van elk kind. Deze drie gebieden zijn met 
elkaar verbonden en hebben direct invloed op elkaar. Met behulp van observaties, 
eigen gemaakte toetsen, methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen 
(bijvoorbeeld CITO) brengen we de ontwikkeling van de kinderen in kaart.

De resultaten houden we bij in ons leerlingvolgsysteem Esis. De resultaten van 
de methodeonafhankelijke toetsen analyseren en bespreken we in februari en 
juni. We maken trendanalyses op school- en groepsniveau. Methodeafhankelijke 
toetsen analyseren we per blok. Door de analyses kunnen we vaststellen of we 
onze schoolambities daadwerkelijk realiseren en welke consequenties de resultaten 
hebben voor onze onderwijsaanpak en keuzes.

In groep 8 doen de kinderen mee aan de eindtoets. We maken gebruik van de 
centrale eindtoets (CET) van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
Overzicht van de scores van de laatste drie jaren:

Schooljaar wegingspercentage landelijk gemiddelde ondergrens score groep 8
 (schoolgroep)  CET  inspectie

2017-2018 0% 534,9 534,9 536,6

2018-2019 0,7% 535.7 535.7 537.8

2020-2021 0% 534.5 534.5 537

* Vanwege de Coronamaatregelen is er in 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Resultaten bespreken met ouders
De resultaten van het onderwijs bespreken we met de ouders in de 
tienminutengesprekken. Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 nodigen we uit om 
samen met hun ouder(s) bij deze besprekingen aanwezig te zijn. Tijdens deze 
gesprekken staat de ontwikkeling van het kind centraal. Als er aanleiding toe is, 
kunnen ouders nog een extra gesprek met de leerkracht aanvragen. Ook een 
leerkracht kan het initiatief nemen tot een (tussen)tijds gesprek.

Resultaten in het vervolgonderwijs
Met bijna alle scholen in het vervolgonderwijs hebben we ‘warme overdracht’ 
contacten. We bespreken de prestaties van onze oud-leerlingen. Ook ontvangen 
we overzichten van de prestaties van de leerlingen. Aan de hand van de 
overdracht en overzichten controleren we of onze interventies en schooladviezen 
juist waren. In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke soorten voortgezet 
onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd:

Schooljaar Vso Pro BB/KB Met LWO TL Havo VWO Tot.

2017/2018 0 9 3 22 25 12  71
  13% 4% 31% 35% 17%

2018/2019 1 12 2 14 16 12 57 
 2% 21% 4% 25% 28% 21% 

2019/2020 0 11 1 9 19 12  52
  21% 2% 17% 37% 23%

Proo = praktijk onderwijs  
LWOO = Leerweg ondersteunend onderwijs
BB = basis beroeps gerichte leerweg 
KB = kader beroeps gerichte leerweg
TL = theoretische leerweg  
HAVO = hoger algemeen voortgezet onderwijs
VWO = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VMBO = voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs

4
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Rapportage onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie heeft in 2015 de school bezocht en het basisarrangement 
toegekend. De belangrijkste bevindingen:
• De Lisdodde is een open, veilige school, waar de kinderen graag naar toe 

gaan;
• Het managementteam zorgt samen met het team voor een professionele 

  onderwijscultuur;
• De eindopbrengsten in de kernvakken zijn van voldoende niveau, maar 

laten een dalende tendens zien;
•    De school biedt een breed aanbod en profileert zich op onderwijs aan hoog- en 

meerbegaafde leerlingen en de aanpak van dyslexie.

Met ingang van 1 augustus 2017 is het nieuwe toezichtkader van de inspectie 
in werking en kan een school voldoende/onvoldoende/zeer zwakke opbrengsten 
realiseren. De rapportage van de inspectie over De Lisdodde vindt u op  
www.onderwijsinspectie.nl.

Najaar 2020 (tevredenheidsonderzoek)
Een keer per twee jaar bevragen we alle ouders over allerlei zaken die te maken 
hebben met het  onderwijs aan hun kind. De uitkomsten bespreken we in het 
team en met de medezeggenschapsraad. Ook verwerken we deze uitkomsten in 
onze verbeterplannen. In het najaar van 2020 is er een tevredenheidsonderzoek 
geweest. Het verslag hiervan hebben we via Schoudercom kenbaar gemaakt.
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Regeling ouderbijdrage
Voor de organisatie van de activiteiten van de medezeggenschapsraad (MR) of 
de ouderraad (OR) vragen wij van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
bijdrage stellen we vast op de thematische ouderavond. De penningmeester van 
de OR informeert u hierover.  

Regeling naschoolse opvang 
Voor de naschoolse opvang kunt u gebruik maken van verschillende organisaties. 
Neem voor meer informatie hier contact op met onze school.

Regeling gescheiden ouders 
Er zijn kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden. De school krijgt regelmatig 
de vraag: “Hoe verloopt nu de informatie over school en/of de kinderen?” We 
hebben daarover duidelijke standpunten ingenomen:
•    Beide ouders ontvangen via een eigen account in Schoudercom de informatie 

van school.
• We kunnen onmogelijk dubbele contactavonden organiseren voor gescheiden 

ouders/ verzorgers.
• Een extra afspraak kan alleen geregeld worden via de locatieleider en alleen als 

er sprake is van een uitzonderingssituatie.

Het verstrekken van informatie over de kinderen is een verantwoordelijkheid 
van de school. De Lisdodde bepaalt dus de wijze waarop de informatie wordt 
verstrekt. De ouders moeten onderling afspreken wie er naar bijvoorbeeld de 
contactavonden gaat. 

In sommige situaties zijn bovenstaande oplossingen niet haalbaar. In zo’n situatie 
zoekt de locatieleider samen met de betrokken ouders naar een oplossing. 

De Lisdodde heeft daarnaast het protocol ‘Gescheiden ouders’. Dit protocol geeft 
duidelijkheid aan ouders en leerkrachten over de communicatie over het kind bij 
scheiding.

Ouders en De Lisdodde
Hoe is de ouderbijdrage geregeld?

Hoe is de naschoolse opvang geregeld?

Welke regeling is er voor gescheiden ouders?

5
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De Lisdodde biedt leerlingen, ouders en personeel een plek waar ze zich 
veilig kunnen voelen en veilig zijn. We proberen incidenten zoveel mogelijk te 
voorkomen en veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Ons beleid hiervoor hebben 
we beschreven in ons schoolveiligheidsplan, dat ter inzage op school ligt. Naast 
het veiligheidsbeleid maken we op school ook gebruik van een pestprotocol en 
gecertificeerde methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Jaarlijks bespreken we ons veiligheidsbeleid in het team en met de MR. Hierbij 
komt aan de orde:
• omgangsafspraken, toezicht, registratie en BedrijfsHulpVerlening;
• uitvoering van aangekondigde en onaangekondigde ontruimingsoefeningen;
• gebruiksvergunningen voor een (brand)veilig gebouw;
• keuringen van speeltoestellen en gymtoestellen in het speellokaal;
•  stand van zaken Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
• sociale veiligheid en aanpak bij agressie of geweld.

Veiligheidsbeleid
Wat is het veiligheidsbeleid van De Lisdodde?

6
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Onderwijstijd
Hoe is de onderwijstijd gedurende de schoolperiode 
geregeld?  

Wanneer kan De Lisdodde een leerling vrijstellen 
voor bepaalde onderwijsactiviteiten? 

Wat is het verzuimbeleid?

Leerplicht 
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als het vier jaar 
is, maar dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar school op de eerste van 
de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht 
geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De schoolleiding is wettelijk 
verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en moet ongeoorloofd 
schoolverzuim melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtwet ligt op school 
ter inzage. Meer informatie over de verlofregeling vinden ouders van onze school 
op Schoudercom.

Schooltijden
De schooltijden van obs De Lisdodde vindt u op onze website.
In de wet staat aangegeven wanneer een kind vrij mag hebben:
• vanwege godsdienstige activiteiten;
•  bij ‘gewichtige omstandigheden’, zoals een verhuizing, huwelijk, ernstige 

ziekte of overlijden van een naast familielid;
• voor een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
• om andere belangrijke redenen; dit ter beoordeling van de directeur.

Voor deze gebeurtenissen geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.  
Belangrijk is:
• U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties.
• Extra vakantiedagen buiten de schoolvakanties kunnen alleen worden 

gegeven als het vanwege het beroep van een van de ouders onmogelijk is om 
tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan. Bovendien moet het de enige 
gezinsvakantie zijn in dat jaar. Daar komt bij dat dit eventuele verlof niet mag 
worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Iedere verlofaanvraag, behalve bij ziekte, moet u schriftelijk indienen bij de 
locatieleider. De directie beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. 
Bij twijfel nemen we contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Emmen. Als u meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof aanvraagt, is altijd 
goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

In de uitgebreide tekst ‘Verlofregeling leerplicht’ op onze informatiepagina in 
Schoudercom, staat vermeld wanneer en hoe we verlof mogen geven. Hier vindt u 
ook het rooster waarin alle vrije dagen en vakanties zijn opgenomen. 

Wanneer een leerling zonder verleend verlof niet op school verschijnt, terwijl 
geen ziekmelding of andere verklaring beschikbaar is, proberen we te achterhalen 
waarom de leerling afwezig is. Dit doen we door de ouders zo snel mogelijk te 
bellen. Als we er niet in slagen om de afwezigheid te achterhalen of we daar 
twijfels over hebben, dan melden we dit bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de 
reden van het verzuim onderzoeken en bekijken welke stappen nodig zijn.

De aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij 
de locatiedirecteur van De Lisdodde. Deze moeten twee weken voorafgaand aan 
het verlof op school worden ingeleverd.

Op pagina 29 een overzicht van alle uren per vak.
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Leerjaar 

Leeftijdsindicatie 

  

Zintuiglijke/lichamelijke oefening 

Zintuiglijke oef./Werken m. ontw. mat.

Lichamelijke oefening

Subtotaal per week 
Taalactiviteiten

Nederlandse taal 

Lezen 

Schrijven

Begrijpend lezen

Subtotaal per week 
Rekenen en Wiskunde 

Subtotaal per week 
Engels 

Kennisgebieden en wereldorientatie 

Aardrijksk. w.o. burgersch.& soc.integr. 

Gesch. w.o. burgersch.& soc.integr.

Natuuronderwijs w.o.Wetenschap & Techniek

Subtotaal per week 
Verkeer, w.o. sociale redzaamheid

Subtotaal per week 
Bevordering gezond gedrag

Subtotaal per week
Expressie activiteiten 

Tekenen 

Muziek 

Handv.h./spel en bew./dram.vorming

Subtotaal per week
Blokuren w.o. ICT en Techniek

Subtotaal per week 
Pauze 

Subtotaal per week 
Subtotaal per week 

Godsdienst/Hum.Vorm.Onderwijs

Subtotaal per week
Totaal per week

1 

4 jr. 

  

400

500

15.00
260

4.20

15

30

0.45
30

0.30
25

0.25
150

V

V

V

2.30

23.30

23.30

2 

5 jr. 

  

400

500

15.00
260

4.20

15

30

0.45
30

0.30
25

0.25
150

V

V

V

2.30

23.30

23.30

3 

6 jr. 

  

90

1.30
150

150

190

140

30

11.00
300

5.00
15

120

V

V

V

2.15
30

0.30
30

0.30
120

V

V

V

2.00
60

1.00
75

1.15
25.00

25.00

4 

7 jr. 

  

90

1.30
90

300

150

90

30

11.00
300

5.00
15

120

V

V

V

2.15
30

0.30
30

0.30
120

V

V

V

2.00
60

1.00
75

1.15
25.00

25.00

5 

8 jr. 

  

90

1.30
120

300

120

60

60

11.00
300

5.00
15

120

V

V

V

2.15
30

0.30
30

0.30
120

V

V

V

2.00
60

1.00
75

1.15
25.00

25.00

6 

9 jr. 

  

90

1.30
120

300

90

30

90

10.30
300

5.00
30

180

V

V

V

3.30
45

0.45

90

V

V

V

1.30
60

1.00
75

1.15
25.00

25.00

7 

10 jr 

  

90

1.30
120

300

90

90

10.00 
300

5.00
45

180

V

V

V

3.45
45

0.45

90

V

V

V

1.30
60

1.00
75

1.15
25.00
30

0.30
25.00

8 

11 jr. 

  

90

1.30
120

300

90

90

10.00
300

5.00
45

180

V

V

V

3.45
45

0.45

90

V

V

V

1.30
60

1.00
75

1.15
25.00
30

0.30
25.00
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Klachtenprocedure, vertrouwenspersoon
Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige en prettige plaats is voor 
iedereen. We gaan uit van respect en zorg voor elkaar. Discriminatie, agressie, 
geweld en ongewenste intimiteiten accepteren wij niet. Daarom is er op De 
Lisdodde een klachtenregeling. Deze maakt deel uit van het veiligheidsplan. De 
regeling ligt ter inzage op school. 

U kunt bij onderstaande contactpersonen/vertrouwenspersonen terecht als er 
sprake is van discriminatie, agressie, geweld en ongewenste intimiteiten in school 
of op het schoolterrein. Ook wanneer u zich niet meer veilig voelt, in en rondom 
school.

Contactpersoon van Obs De Lisdodde
Intern Begeleider, telefoon 0591-677908                                       

Vertrouwenspersonen
Mirjam Meinders en Maarten de Wit, telefoon 0591-680850                                    

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen                                        
Postbus 85191
3508 AD Utrecht                        
Telefoon: 030-2809590                         
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl  

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of 
geestelijk geweld, discriminatie en extremisme kunt u terecht bij het Centraal 
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 1113111 (lokaal tarief) of  
www.onderwijsklachten.nl.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Vermoed u kindermishandeling? Dan kunt u anoniem het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling bellen: 0900-1231230.

Schoolverzekering
De school sluit voor schoolreizen een ongevallenverzekering af voor alle leerlingen. 
Deze verzekering treedt pas in werking als de eigen verzekering de schade niet of 
onvoldoende dekt. De verzekeringsvoorwaarden kunt u op school inzien.

Klachtenregeling
Hoe ziet de klachtenprocedure van De Lisdodde eruit?

Waar kunnen klachten worden ingediend?

8
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Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ 
verzorgers en onze medewerkers wordt gerespecteerd.  
Hoe wij op school omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van 
de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, welke afspraken wij 
maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de 
site van Openbaar Onderwijs Emmen. Deze reglementen en protocollen zijn met 
instemming van de GMR vastgesteld.
 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 
begeleiden van leerlingen en voor de organisatie hiervan. In het privacyreglement 
kunt u lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De 
meeste gegevens ontvangen wij van de ouders (zoals bij het inschrijven van een 
leerling). Daarnaast registreren leraren gegevens over leerlingen, zoals toets- en 
observatiegegevens. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als 
dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens 
(denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in 
onze (digitale) administratiesystemen. Wij gebruiken hiervoor ESIS en Parnassys.
Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de gegevens zijn beperkt tot  
medewerkers van Openbaar Onderwijs Emmen die de gegevens strikt noodzakelijk 
nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Digitale leer- en lesmaterialen
 Op onze school wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van diverse digitale  
lesmaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om 
bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren bij het inloggen. Openbaar 
Onderwijs Emmen heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 

over de gegevens die aangeleverd worden en deze afspraken zijn vastgelegd 
in verwerkersovereenkomsten. In deze verwerkersovereenkomsten geeft de 
betreffende leverancier aan welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe 
deze worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd. Om de digitale leer –en 
lesmaterialen aan de leerlingen te kunnen aanbieden maken de kinderen gebruik 
van mobile devices (IPads en  Chromebooks).
 
Uitwisselen van gegevens met andere organisaties
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we 
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om 
die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar 
om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
informatie nodig heeft.
 
Foto’s en beeldmateriaal
 Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, wordt vooraf uw 
toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 
geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft 
gegeven, wordt er vanzelfsprekend zorgvuldig met de foto’s omgegaan. Voor 
vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de locatiedirecteur. 

Rechten van betrokkenen
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. 
Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de 
gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen 
die specifieke gegevens te laten verwijderen. Uitgebreide informatie over uw 
rechten en hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen kunt u vinden  
op de website van Openbaar Onderwijs Emmen.

Privacy
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