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OBS Het Spectrum

Email:
Website:

Boekenberghstraat 12
7906 GA HOOGEVEEN
telefoon: 0528 – 225556
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl
www.obshetspectrum.nl

Directie

Albert Wilkens

Gymzaal:

De Zuiderbreedte

Spectrum:

Het Spectrum bestaat uit drie locaties:
Locatie Zuid
Locatie Villa Kakelbont
Locatie Goudvink

Bestuur:

Het Spectrum is één van de negen scholen van het Openbaar
Basisonderwijs Hoogeveen, Stichting Bijeen

Algemeen directeur:

Zweers Wijnholds
Postbus 2113
37900 BC Hoogeveen
Telefoon: 0528-234599
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Onze school
Basisschool Het Spectrum locatie Zuid is gehuisvest in de brede school ‘De Zuiderbreedte’.
Er gaan ruim 120 kinderen naar onze school.
We willen de kinderen een prettige en veilige leeromgeving bieden. Respect en waardering
voor elkaar vinden we erg belangrijk. Er is een goede samenwerking tussen de verschillende
gebruikers van het gebouw. We hanteren in school en in de Zuiderbreedte een aantal
afspraken:
Schoolregels

Regels van de Zuiderbreedte
(en dus ook school)

Rustig binnen = goed beginnen

We zijn aardig voor elkaar

Fijn om jezelf te zijn

We lopen rustig

Houd op = stop

We zorgen goed voor alle spullen

Binnen het hek is de klas je plek
Nieuwe leerlingen
Als u informatie over onze school wilt hebben of uw kind wilt laten inschrijven, kunt u zich
wenden tot de directeur. Dan wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens deze kennismaking krijgt u algemene informatie en informatie over hoe wij het
onderwijs aan de kinderen vorm geven.
De kinderen die voor het eerst naar school gaan, worden vooraf thuis bezocht door de
groepsleerkracht. De nieuwe kleuters worden in de gelegenheid gesteld vijf ochtenden op
school te komen om aan de school, de klas en de groepsleerkracht te wennen. Als de
kleuters vier jaar zijn mogen ze naar de basisschool.
Op Het Spectrum gaan ook de 4-jarigen de hele week naar school.
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Schooltijden
Groep 1 t/m 4:
Dagen

Ochtend

Middag

Maandag, dinsdag,
donderdag en

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Vrijdag

8.30 uur – 12.00 uur

Vrij

Woensdag

8.15 uur – 12.00 uur

Vrij

Dagen

Ochtend

Middag

Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag

8.15 uur – 12.00 uur

Vrij

Groep 5 t/m 8:

Gymrooster nieuw schooljaar; 2015 - 2016:
Dag

Tijd

Groep(en)

Dinsdag

ochtend

groep 3 t/m 8

Vrijdag

ochtend

groep 3 t/m 8 (vakleerkracht)

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfst

19 oktober

23 oktober 2015

Kerst

21 december

1 januari 2016

Voorjaar

29 februari

4 maart

Goede Vrijdag en Pasen

25 maart

28 maart

Mei

25 april

6 mei

Hemelvaart

5 mei (in de meivakantie)

5 mei (in de meivakantie)

Pinksteren

16 mei

Zomer

18 juli

Vakantieregeling 2015 -2016:
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26 augustus

Extra verlof
De leerplicht
Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten naar school. Er kunnen echter
omstandigheden zijn, waardoor kinderen niet naar school kunnen of hoeven (geoorloofd
verlof). In alle andere gevallen is er sprake van verzuim. In de leerplichtwet staan regels die
geoorloofd verlof regelen en ongewenst schoolverzuim zoveel mogelijk voorkomen.
De uitvoering van de leerplichtwet is in handen van de leerplichtambtenaar, die in dienst is
van de gemeente. Hieronder zijn belangrijke regels uit de leerplichtwet samengevat:


uw kind mag naar school als het 4 jaar oud is, maar moet naar school uiterlijk op de
eerste schooldag na de 5de verjaardag



u moet uw kind inschrijven bij een door de wet erkende school



de leerplicht duurt 12 volledige schooljaren. Een kind is leerplichtig tot het einde van
het schooljaar waarin het zestien jaar is geworden. Daarna volgt de kwalificatieplicht



een leerplichtige leerling mag alleen buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie
als het beroep van de ouders daartoe aanleiding geeft (bijv. zelfstandig ondernemer)



naast verzuim door ziekte kan een kind in speciale gevallen vrij krijgen. Voorbeelden
zijn verhuizing, huwelijk van familieleden, overlijden en begraven van naasten



als uw kind ziek is, of om andere redenen niet naar school kan, dan moet u de
directeur van de school berichten



bij ongeoorloofd verzuim is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar

Meer informatie omtrent de leerplicht kunt u inwinnen bij de directeur van de school.
Ziek
Wanneer een leerling ziek is, willen we graag voor schooltijd een telefonisch bericht.
Wanneer dat niet gebeurt, zal de school contact opnemen met de ouders, om na te gaan
waar de leerling zich bevindt. U vindt het waarschijnlijk een geruststellende gedachte, dat wij
dit in de gaten houden. Wanneer een kind op school ziek wordt, zal er contact opgenomen
worden met de ouders. Het is daarom ook van belang, dat we weten op welk nummer de
ouders telefonisch te bereiken zijn
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Pauze en fruit hap
De kinderen mogen ’s morgens iets te eten (fruit en/of brood e.d.) en te drinken (geen prik)
meenemen. We willen staan voor gezond eten en drinken en gaan er vanuit dat u uw kind
ook voor de tussendoortjes gezonde lekkernijen meegeeft naar school en dus geen snoep.
Overblijven
U kunt uw kind op school laten overblijven. Dit is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Vier keer overblijven kost € 4,- Het is nodig dat u hiervoor een overblijfkaart koopt.
De groepsleerkracht kan u vertellen bij wie u deze kaart kunt kopen. We beschikken over
een overblijfreglement. Dit dient u te ondertekenen voordat van het overblijven gebruik
gemaakt kan worden.
Ouderbijdrage
Voor het basisonderwijs in Nederland hoeven ouders geen verplichte bijdrage te betalen. In
principe is het onderwijs aan onze school dan ook gratis.
In samenspraak met de OR worden er in de loop van het schooljaar verschillende leuke,
extra activiteiten georganiseerd die extra geld kosten. U kunt denken aan bijvoorbeeld: Sint,
Kerst, Pasen, schoolreizen e.d.
Om deze zaken te bekostigen vraagt de OR hiervoor een (vrijwillige) bijdrage:
De bedragen per leerling per jaar zijn als volgt:
groep 1/2
€ 25,groep 3/4/5/6
€ 40,groep 7/8
€ 60,Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is een maatschappelijk werkster verbonden. Hier kunnen zowel school en
ouders terecht voor vragen over opvoeding en andere zorgen omtrent het kind.
De schoolmaatschappelijk werkster kunt u via de intern begeleider (Stien Nagengast) of de
groepsleerkracht benaderen.
Jeugdgezondheidszorg
Gedurende de schoolperiode worden de leerlingen gevolgd door de jeugdgezondheidszorg
van de GGD. In groep 2 worden alle kinderen door de assistente van de jeugdarts
onderzocht.
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CJG Hoogeveen en het (basis)onderwijs
Het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) heeft als doel om snel, effectief én afdoende
ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders als dat nodig is.
Verschillende organisaties werken samen in het CJG. Ook het onderwijs is een belangrijke
partner. Wat mag u als ouders van het CJG verwachten?
• voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien
• toegang tot betrouwbare informatie via een online CJG;
• mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk;
• de vraag van het kind c.q. de ouders staan centraal.
Ouderhulp
Aan de meeste schoolfeesten gaat een flinke organisatie vooraf (o.a. inkopen doen en
activiteiten bedenken) Vooral de hulp van de ouderraad en de ouders, die de school helpen
versieren, is hierbij onontbeerlijk.
Ouderhulplijst
U ontvangt aan het begin van jaar een ouderhulplijst. Daarop kunt u aangeven bij welke
activiteiten we op uw hulp kunnen rekenen.
Verjaardagen van de leerkrachten
De leerkrachten vieren hun verjaardag in hun eigen groep. Hierover wordt u via uw
kind(eren) geïnformeerd, middels een briefje.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt elk jaar in het voorjaar een groepsfoto en individuele foto’s.
Daarnaast kunnen ze samen en broertjes en zusjes op de foto. Dit jaar komt de
schoolfotograaf op donderdag 31 maart op school.
SPECIALE ACTIVITEITEN
Kunst / Cultuur en Natuur
In samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur Drenthe maken de kinderen kennis met
allerlei facetten van kunst. Er worden voorstellingen bezocht (in school en daarbuiten) en er
worden projectweken gehouden over bijvoorbeeld literatuur en beeldende kunst.
In het kader van Natuur en Milieu educatie hebben wij contact met het IVN. Elk jaar is er een
groot project waar wij aan mee doen. Ook zijn er in de loop van het jaar activiteiten waarbij
we hulp krijgen van mensen van het IVN.
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Sportactiviteiten
Onze school doet mee aan verschillende sportactiviteiten (korfbal, avondvierdaagse enz.).
Bij alle activiteiten zal de hulp van ouders wenselijk en soms zelfs noodzakelijk zijn.
Schoolreizen en excursie
De groepen 1 en 2 vermaken zich een dag in de directe omgeving van Hoogeveen.
De groepen 3 en 4 gaan meestal samen op reis, evenals de groepen 5 en 6.
Groep 7 en 8 maakt eens in de twee jaar, aan het begin van het schooljaar, een tweedaagse
schoolreis. Het andere jaar wordt dit een eendaagse schoolreis. Dit schooljaar gaat groep 7
en 8 twee dagen op schoolreis. Een schoolreiscommissie, bestaande uit enkele leerkrachten
en ouders, zorgt voor de keus van de bestemming en de organisatie. De kosten worden
ieder jaar opnieuw vastgesteld en geïnd door middel van de ouderbijdrage. Alle eendaagse
schoolreizen vinden aan het einde van het schooljaar plaats.
Naar aanleiding van leerstof en projecten kunnen groepsgewijs uitstapjes worden
georganiseerd. Ook kan een actuele tentoonstelling of evenement worden bezocht.
Oud papier
Een aantal malen per jaar halen we oud papier op in de wijk zuid. Op deze dag kunt u ook
het papier naar de locatie Zuid brengen. De opbrengst wordt besteed aan middelen en
extra’s voor de kinderen.
Rooster
Dinsdag 25-08-2015
Dinsdag 29-09-2015
Dinsdag 03-11-2015
Dinsdag 15-12-2015
Dinsdag 02-02-2016
Dinsdag 22-03-2016
Dinsdag 10-05-2016
Dinsdag05-07-2016
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Medezeggenschapsraad
Naam

Locatie

Ouder/leerkracht

Vacant

Zuid

Ouder

Erik van Weert

Goudvink

Ouder

Arjan van Lubeck

Zuid

Ouder

Anke Willems

Goudvink

Ouder

Alie Everts

Villa Kakelbont

Ouder

Theo Dragstra

Zuid

leerkracht

Jinke Sikkema

Goudvink

leerkracht

Ouderraadsleden
Naam

Functie

Ita Hotting

Penningmeester

De samenstelling van de ouderraad zal in de loop van dit jaar bekend zijn.
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Functie

voorzitter

Leerkrachten en groepen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2 a

Juf Marga

Juf Marga

Juf Marga

Juf Marga

Juf Gea

1-2 b

Juf Titia

Juf Titia

Juf Gea

Juf Titia

Juf Titia

3

Meester Geert

Meester Geert

Juf Jeanine

Juf Jeanine

Meester Geert

4

Juf Alice

Juf Alice

Juf Alice/ Juf
Petra

Juf Petra

Juf Petra

5

Juf Petra

Meester Theo

Meester Theo

Meester Theo

Meester Theo

6- 7

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

8

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Intern begeleider:
Vakleerkracht gym:
Onderwijsassistent:
ICT leerkracht:
Directeur:

Stien Nagengast, op maandag aanwezig
Livius Kooij, groep 3 t/m 8, op
vrijdag aanwezig
Ada PLaten
Henk Pinxterhuis, op
donderdagmorgen aanwezig
Albert Wilkens op dinsdag en
donderdag aanwezig; maandag
en woensdag afwisselend
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Jaarplanner schoolgids 2015-2016
Augustus 2015
datum

activiteit

groep

opmerking

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag

1-8

Maandag 25 augustus

Oud papier

Woensdag 26 augustus

Studiedag Bijeen

1-8

Vrij

Maandag 31 augustus

Informatieavonden

1-8

Alle ouders van harte
welkom
opmerking

September 2015
datum

Activiteit

groep

Maandag 14- 15
september

Schoolkamp

7-8

Maandag 21 september

Studiemiddag

1-8

Woensdag 23 september

Kinderpostzegelactie

7-8

Dinsdag 29 september

Oud papier

Alle kinderen
‘s middags vrij

Oktober 2015
datum

Activiteit

groep

7 t/m 18 oktober

Project Kinderboekenweek
Thema “Raar maar waar”

1-8

Donderdag 15 oktober

Kijkavond

1-8

19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

1-8

opmerking

Alle ouders en
kinderen van harte
welkom

November 2015
datum

Activiteit

Dinsdag 3november

Oud papier

Maandag en dinsdag
16 en 17 november

10 minuten gesprekken

groep

opmerking

1-8

Ouders van de
leerlingen

December 2015
datum

activiteit

groep

opmerking

Vrijdag 4 december

Sint op school

1-8

Alle kinderen om
12.00 uur vrij

Vrijdag 4 december

Middag vrij

1-8

Alle kinderen ’s
middags vrij

Dinsdag 15 december

Oud papier

Donderdag 17 december

Kerstviering

1-8

Vrijdag 18 december

Middag vrij

1-8

19 dec t/m 3 jan

Kerstvakantie
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Alle kinderen ’s
middags vrij

Vervolg jaarplanner 2015-2016 OBS Het Spectrum
Januari 2016
datum

activiteit

groep

opmerking

groep

opmerking

Februari 2016
datum

activiteit

Dinsdag 2 februari

Oud papier

Vrijdag 12 februari en
Dinsdag 16 februari

Open avonden voortgezet
onderwijs

Maandag en dinsdag
15-16 februari

10 minuten gesprekken

1-4

Woensdag 17 februari

Studiedag; alle kinderen vrij

1-8

Alle kinderen vrij

29 februari t/m 6 maart

Voorjaarsvakantie
groep

opmerking

Ouders en leerlingen
groep 8

Maart 2016
datum

activiteit

Dinsdag 22 maart

Oud papier

Woensdag 23 maart

Open dag openbaar onderwijs

Donderdag 31 maart

Schoolfotograaf

25 maart t/m 28 maart

Pasen

1-8

April 2014
datum

activiteit

groep

Donderdag 7 april

Theorie examen verkeer

8

Zondag 17 april

Cascaderun en Unicef loop

1-8

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

1-8

25 april t/m 8 mei

Meivakantie

datum
Dinsdag 10 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 24 mei
Donderdag 26 mei
datum
Maandag en dinsdag
20 – 21 juni
Woensdag 22 juni
Ma 9 juni
datum
Maandag 4 juli
Woensdag 6 juli
Donderdag 17 juli

Mei 2014
activiteit
Oud papier
Pinksteren
Schoolreis
Muziekproject
Juni 2014
activiteit
Contactavonden
Studiedag; alle kinderen vrij
Pinksteren
Juli 2014
activiteit
Studiedag; alle kinderen vrij

Vrijdag 15 juli

Afscheid groep 8
Studiemiddag; alle kinderen ’s
middags vrij
Laatste schooldag

18 juli t/m 26 augustus

Zomervakantie
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groep

opmerking
Onder voorbehoud

opmerking

1-6
1-8
groep
1-8

opmerking

1-8

Alle kinderen vrij

groep
1-8

opmerking
Alle kinderen deze
dag vrij

8
1-8
1–8

Alle kinderen om
12.00 uur vrij
Alle kinderen
‘s middags vrij

