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Het “Zoutkamperrillied’ 

 

De school hier in Zoutkamp, die iedereen wil 

Een school voor ons samen, die maakt het verschil 

We leren, we spelen, we zijn creatief 

Respect voor een ander, heb iedereen lief  

 

Refrein: 

Dit is de Zoutkamperri-il (doebidoewa) 

Dit is de Zoutkamperri-il (oh yeah) 

Dit is de school van ons allen: De Zou-outkamperril! 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Tekst gemaakt door  juf Trijntje Rens van der Veen en gezongen tijdens de 

viering van het hoogste punt van de verbouw van de school. 
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VOORWOORD  

Voor u ligt de schoolgids van SWS de Zoutkamperril.  Onze school is een echte dorpsschool waar leerlingen, 
ouders en leerkrachten zich, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen, thuis kunnen en mogen voelen. We 
zijn een school voor openbaar en christelijk onderwijs die gericht is op integratie in plaats van op segregatie. In 
deze schoolgids vertellen wij u graag meer. 

Ons Motto is: 

 

 

 

 

 

In de schoolgids vindt u informatie over SWS de Zoutkamperril.  U kunt iets lezen over onze 
visie, onze zorgstructuur, de groepsindeling, het rooster, de schooltijden en de 
schoolvakanties.  Daarnaast geven wij inzicht in wat u van de school kunt verwachten en 
wat wij van u verwachten. Tot slot biedt deze schoolgids u praktische informatie en handige 
adressen.    

Mocht u nog vragen hebben of anders, laat het ons weten. Wij beantwoorden uw vragen 
graag. Wij wensen u en uw kinderen een fijne tijd toe op onze school.  

Namens het team van SWS de Zoutkamperril,  

Wendy Wieringa  

Directeur  
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1.  NAAM EN LOGO VAN DE SCHOOL  

De naam  

SWS de Zoutkamperril is met ingang van 1 augustus 2017 ontstaan uit een fusie tussen OBS de Solte Campe en 
CBS de Ichthusschool in Zoutkamp. De naam “De Zoutkamperril” is tijdens het fusieproces bedacht en 
ingezonden door Tabo en Henderika van der Veen, ouders van een van de leerlingen van de fusiescholen. De 
naam verwijst naar het dorp Zoutkamp, waar de school gevestigd is, maar heeft daarnaast ook nog een diepere 
betekenis.  

De Zoutkamperril is van oorsprong een natuurlijk kanaal in de omgeving van Zoutkamp, waar verschillende 
waterstromen samenkomen om daarna uit te vloeien in het Lauwersmeer.  Dit samenvloeien van verschillende 
stromen (openbaar en bijzonder onderwijs) staat ook symbool voor het samenvloeien van kinderen, ouders en 
leerkrachten van beide basisscholen in één nieuwe samenwerkingsschool. Eén school waar alle kinderen uit 
Zoutkamp en omgeving samenkomen om met plezier modern en eigentijds basisonderwijs te volgen en daarna 
uit te waaien over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.   

Ons logo  

  De kleuren  

De kleuren in het logo verwijzen naar de logo’s van de 
schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO Noord-
Groningen. De besturen die, met het oog op de 
toekomst, besloten hebben samen één nieuwe basisschool te realiseren in Zoutkamp.   

 Kinderen centraal  

In het centrum van het logo staan twee vrolijke kinderen die elkaar bij de hand houden. Zij vertegenwoordigen 
een aantal belangrijke waarden van de school. Plezier hebben in het leren, samen werken en elkaar helpen.  De 
lijfjes van de kinderen in het logo vormen samen een hart. Dit hart staat voor eigenwaarde, naastenliefde en 
betrokkenheid bij elkaar. De kinderen in het logo hebben bewust verschillende kleuren. Op de Zoutkamperril 
erkennen en onderkennen wij dat kinderen van elkaar verschillen. Kinderen hebben immers verschillende 
achtergronden, interesses en kwaliteiten. Wij zien deze verschillen als waardevol en streven er naar kinderen 
zoveel als mogelijk zichzelf te laten zijn.  

Ontwikkeling en beweging  

Het water, de golf in het logo, beschermt de kinderen. Als echt vissersdorp is Zoutkamp natuurlijk verbonden 
met het water. Naast een vissersdorp is Zoutkamp ook een sportdorp.  Water is van nature altijd in 
ontwikkeling en beweging.  “Altijd in ontwikkeling, altijd in beweging!” is dan ook de missie van onze school.  

   
2. VISIE VAN DE SCHOOL  

 

SWS de Zoutkamperril is een moderne dorpsschool. Wij zien de school als een plaats waar leerlingen uit 
Zoutkamp en omgeving en de teamleden bij elkaar komen om samen te leren, samen te leven en samen te 
werken aan eigentijds en kwalitatief goed onderwijs.  Onze visie komt tot uitdrukking in ons onderwijsaanbod 
en in de wijze waarop wij met elkaar en onze omgeving om 
willen gaan.  
 

  

 

 
Samen leren, 

samenleven en 

samen werken 

aan kwalitatief 

goed onderwijs  
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Ons onderwijsaanbod  

De wereld om ons heen verandert snel. Van scholen en hun onderwijs mag worden verwacht dat zij mee 
bewegen met de ontwikkelingen en veranderingen die zich in de maatschappij afspelen. Via een maatschappij 
waarin kennis belangrijk is zijn wij op weg naar een samenleving waarin netwerken steeds belangrijker worden. 
Samenleven, samen leren, samenwerken en samen ondernemen worden steeds belangrijker. Binnen die 
samenleving wordt een groot beroep gedaan op de talenten van volwassenen, maar zeker ook op de talenten 
van onze kinderen. Meer dan ooit zal een beroep worden gedaan op de creativiteit van kinderen en jongeren 
om eigentijdse problemen op een andere manier te bekijken en daar ook nieuwe oplossingen voor te 
bedenken.  

Plezierig en succesvol leven en werken in een netwerksamenleving vraagt om gedegen basisvaardigheden als 
taal, rekenen en Engels, maar vooral en juist ook om andere competenties en dus om ander en eigentijds 
onderwijs. Onderwijs dat aan de ene kant gebaseerd is op het overdragen en vergaren van kennis, maar 
anderzijds en vooral ook op het benutten van de talenten van leerlingen en het aanleren van 21e-eeuwse 
vaardigheden.  

  Binnen de Zoutkamperril geven wij op de volgende wijze inhoud aan deze aspecten.  

De kernvakken                                                                                                 

 In ons onderwijsaanbod richten wij ons primair op het aanleren van de 

basisvaardigheden die een kind in de 21- e eeuw moet beheersen: rekenen, taal 

(Nederlands en Engels), lezen en ICT vaardigheden.  

  De Zoutkamperril heeft in de vorm van “Groove Me” een aanbod in de Engelse taal voor       
groep 1 tot en met 8. Voor wat betreft het lezen zijn wij de gelukkige eigenaar van een 
eigen bibliotheek op school. Alle kinderen beschikken over een eigen pasje waarmee ze 
uit een ruim aanbod van boeken kunnen kiezen.  

 

21e-eeuwse vaardigheden.   

Als SWS de Zoutkamperril willen wij een kwalitatief goede en 
toekomst bestendige school in Zoutkamp zijn. Juist daarom geven 
wij in de school, in het onderwijs, in de samenwerking binnen het 
team en in de relatie met ouders inhoud aan de 21e -eeuwse 
vaardigheden.  

Binnen de school dagen wij leerlingen uit en bieden wij kinderen 
de ruimte om zich breed en op hun eigen niveau verder te 
ontwikkelen. Naast de kernvakken en het projectonderwijs 
hebben wij dan ook aandacht en ruimte voor gymnastiek, muziek, 
creatieve vakken en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Op deze vakken zetten wij projectmatig en groep 
overschrijdend de specifieke talenten van de verschillende leerkrachten in. Voor godsdienstige vorming, 
humanistische vorming en het bewegingsonderwijs beschikken wij van groep 1 tot en met 8 over 
vakleerkrachten. Waar het gaat om een gezonde leefstijl en gezond bewegen werkt de school samen met het 
Huis voor de Sport, de gemeente Het Hogeland en diverse sportverenigingen uit Zoutkamp. De leerlingen 
krijgen al vanaf groep 1 gymles van een vakdocent. Het uitgangspunt is dat alle kinderen twee keer per week 
gymles krijgen.   

Niet alleen van de leerlingen wordt verwacht dat zij de 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat geldt ook 
voor de leerkrachten. Zij zijn het immers die de leerlingen dagelijks begeleiden. Van hen verwachten wij dat zij 
in de wijze waarop zij het onderwijs verzorgen inhoud geven aan die vaardigheden. In relatie tot de leerlingen, 
in de onderlinge samenwerking en in de relatie met ouders. Dat vraagt om voorbeeldgedrag, de bereidheid om 
van elkaar te leren, respect en om open communicatie met het schoolteam.  

De laatste belangrijke schakel in de driehoek ouder-kind-school zijn uiteraard de ouders. Ook van hen 
verwachten wij dat zij hun kind of kinderen, zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling en in het 
aanleren van de 21e-eeuwse vaardigheden.   
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 Schoolplan 2019-2023  

In het verlengde van het Strategisch Beleidsplan van VCPO Noord-Groningen hebben we een Schoolplan voor 
de periode 2019-2023 voor onze school opgesteld. Het uitgebreide schoolplan is te vinden op de website van 
de school. Op de pagina hierna treft u een samenvatting van het schoolplan van de Zoutkamperril aan. Dit plan 
geeft de doelstellingen prioriteiten voor de komende 4 jaren aan. Jaarlijks wordt er vanuit dit plan en de 
evaluatie van het daaraan voorafgaande schooljaar een Schooljaarplan gemaakt.  
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Methodes  

Om op een goede en verantwoorde manier inhoud te kunnen geven aan onze onderwijsdoelstellingen 
maken wij in het schooljaar 2020-2021 gebruik van de volgende methodes:  
 

  METHODES   

 
Vak  Methodes  Opmerkingen 

Rekenen  Wereld in Getallen   Groep 3 t/m 8 

  Ambrasoft  Alle groepen 

     

Taal  Taal Actief  Groep 4 t/m 8 met oefensoftware en digitale 
verwerking 

Spelling  Taal Actief  Groep 4 t/m 8 met oefensoftware en digitale 
verwerking 

Schrijven  Pennenstreken   

     

Begrijpend Lezen  Nieuwsbegrip XL 
(laatste jaar) 

  

     

     

Technisch lezen  Veilig leren lezen KIM   groep 3 

  Atlantis   Groep 4 t/m 8 

  Aanvullende 
activiteiten 

 Stil lezen/tutor lezen/samen lezen/ 
schoolbibliotheek 

     BOUW en Letterstad 

     

Taal/rekenen  Kleuteruniversiteit  In combinatie met observatie instrumenten 

Kleuters  Driestar Leerlijnen JK   

     

Biologie     

Geschiedenis  Blink  Groep 3 t/m 8 

Wereld oriëntatie     

     

Engels  Groove Me  Groep 1 t/m 8 

     

Studievaardigheden  Blits  Groep 5 t/m 8 

     

HVO/GVO   Trefwoord  Aangevuld met lessen van vakdocenten 
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Soc. Emotionele 
Vorming 

 Gouden en Zilveren 
weken 

  

Burgerschapsvorming  ZIEN !   

  KWINK!   

  Goed Gedrag op 
School 

  

     

Dyslexie 
ondersteuning 

 Appwriter  Beleid VCPONG 

     

Hoog begaafd  Torenklas  1 dagdeel per week. Donderdagmorgen in 
Zoutkamp 

     

Creatieve vorming  Uit de Kunst !  Leerkrachten maken eigen lessen 

Culturele vorming  Erfgoed Educatie  Theater bezoek en excursies  

Muziek  123 ZING!  Workshops op basis van inzet talenten 
leerkrachten 

Verkeer  VVN Nederland  Groep 1 t/m 8 

     

Lichamelijke 
oefening 

 LATD  Aanvullende lessen door vakdocenten 

  
Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen kunnen gebruik maken van de Praktijkklas, een  
dagdeel per week in Winsum of van het aanbod van Playing for Succes in Groningen. Aanmelding is mogelijk 
via de Interne Begeleider in overleg met de ouders.    

3. IDENTITEIT VAN DE SCHOOL   

SWS de Zoutkamperril is een school voor openbaar en christelijk basisonderwijs. De school is toegankelijk voor 
alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst, sociale-en/of etnisch achtergrond. Aan de school is een 
identiteitscommissie verbonden bestaande uit leerkrachten en ouders. We hebben bewust, samen met de 
ouders, gekozen voor integratie in plaats van 
segregatie waar het gaat om het vormgeven 
aan de openbare en christelijke identiteit 
binnen de Samenwerkingsschool.  
Samen met ouders, leerlingen en het team 
bouwen wij aan een eigen identiteit van de 
school. Een identiteit die vorm krijgt in de wijze 
waarop wij elkaar binnen de school tegemoet 
treden, met elkaar in gesprek gaan, met elkaar 
omgaan en uiting geven aan vieringen als Kerst 
en Pasen. Respect, openheid, 
verdraagzaamheid en van elkaar willen en 
kunnen leren zijn daarbij belangrijke waarden.   

Wij doen dat onder meer door gebruik te 
maken van de methode Trefwoord als basis voor een dagelijks moment van bezinning in de eigen groep en 
door middel van HVO- en GVO- lessen. Voorafgaand aan een nieuw schooljaar en bij het inschrijven van uw 
kind of kinderen kunt u aangeven naar welke van deze lessen uw voorkeur als ouder uitgaat.  In samenspraak 
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met de identiteitscommissie, de oudercommissie en het team geven wij gedurende het schooljaar vorm en 
inhoud aan gemeenschappelijke vieringen.  

 De identiteit van de school is vastgelegd in een identiteitsdocument. De taken, samenstelling en werkwijze 
van de identiteitscommissie zijn vastgelegd in een regelement voor de Identiteitscommissie. Beide 
documenten liggen ter inzage op de school en zijn verkrijgbaar bij de directeur. De identiteitscommissie 
bestaat uit:  De identiteitscommissie is te bereiken via het emailadres: ic.zoutkamperril@vcpong.nl U kunt 
de leden van de identiteitscommissie natuurlijk ook persoonlijk en zelf aanspreken. De directeur is geen lid 
van de identiteitscommissie, maar is wel bij vergaderingen aanwezig.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.  SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL  

Op de Zoutkamperril vinden wij het van belang dat alle leerlingen en teamleden zich veilig voelen op school. 
Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij 
leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. 
Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Op de Zoutkamperril werken wij 
voortdurend aan een veilig schoolklimaat. Wij hanteren regels en grenzen, moedigen leerlingen aan positief 
gedrag te laten zien maar treden ook adequaat op wanneer een leerling, ouder of teamlid grensoverschrijdend 
gedrag vertoond.   

Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij kunnen 
grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij 
de normen en waarden van de school uitdragen en de leerlingen voorbeeldgedrag laten zien. Het begin van het 
schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. Dan begint de 
groepsvorming. Ieder schooljaar op de Zoutkamperril start met “De Gouden Weken”. In deze periode worden 
de normen en waarden van de school met de leerlingen bevestigd en spreekt de groepsleerkracht duidelijke 
regels met de leerlingen af. Samen werken zij aan een positieve werksfeer in de klas waar zij de rest van het 
schooljaar de vruchten van kunnen plukken. In deze periode is er in alle groepen extra aandacht voor sociale 
vaardigheden en worden activiteiten en spelletjes georganiseerd die de leerlingen in de verschillende groepen 
verder aan elkaar binden. Na de kerstvakantie krijgen deze activiteiten een vervolg in “De Zilveren Weken”.  

Onderdeel van “De Gouden Weken” zijn de observatielijsten van ZIEN!  Aan de hand van deze vragenlijsten 
schetst u als ouders/verzorgers een beeld voor de leerkracht van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 
kind.  

In combinatie met Trefwoord hebben wij de methode KWINK! en de daarbij behorende gedragslessen “Goed 
gedrag op school” aangeschaft als basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Met behulp 
van KWINK komen diverse actuele onderwerpen een keer per twee weken aan de orde.  Door middel van de 
Nieuwsbrieven en Koelkastposters worden ouders ook betrokken bij deze activiteiten.  

Gedurende het schooljaar volgt de groepsleerkracht de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen 
bovendien met behulp van observaties en de methode Zien! De uitkomsten daarvan worden tijdens ouder- en 
of ouder-kindgesprekken met u besproken.  

Identiteitscommissie  Naam  

Ouderlid  Mw. J. van Dijk  

Ouderlid  Mw. M. Buikema  

Ouderlid  Mw. A. Bolt  

Ouderlid (Vz)  Mw. R. Zuiderveld  

Personeelslid  Mw. M. Hamminga  

Personeelslid  Mw. T.R. van der Veen  
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De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin respect, veiligheid en verantwoordelijkheid 
centraal staan en waarin pesten, grensoverschrijdend en agressief gedrag niet getolereerd worden. Met behulp 
van de gedragslessen maken wij leerlingen duidelijk welk gedrag wij van hen verwachten in de klas, in de gang, 
op het plein en ook in de gymnastiekzaal. Wij oefenen dit gedag ook samen met hen in.  Voor situaties waarin 
er sprake is van ongewenst gedrag hebben wij een stappenplan “omgaan met ongewenst gedrag” en een 
escalatieladder opgesteld.  De school heeft een anti-pestprotocol en hanteert dit protocol in gevallen waarin er 
gepest wordt. De school beschikt over een uitgebreid Veiligheidsplan waarvan deze protocollen ook onderdeel 
uitmaken.  

Wij vinden het van essentieel belang dat leerlingen, teamleden 
en ouders zich bewust zijn van de kernwaarden van de school en 
de daarvan afgeleide normen en regels.  Wij verwachten van 
leerlingen, teamleden en ouders dat de kernwaarden leidend zijn 
in hun handelen en de onderlinge communicatie. En dat zij elkaar 
zowel op school als in de thuissituatie aanspreken op de 
afgesproken normen, waarden en schoolregels.  

Onze kernwaarden   

Wij hebben onze kernwaarden vertaald in een aantal regels voor in de school en op het plein. Deze zijn in de school 
zichtbaar. Tijdens de Gouden Weken maakt iedere groep met elkaar zelf een aantal regels die gelden voor het gedrag 
in de eigen klas en het omgaan met elkaar. School breed besteden we met regelmaat aandacht aan onze 
kernwaarden.  
     

5. AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN  

Bij de Zoutkamperril kunnen gedurende het hele jaar nieuwe leerlingen aangemeld worden. Voorafgaand aan 
het inschrijven van een leerling vindt er een gesprek plaats tussen de directeur en ouder(s) of verzorger(s). De 
directeur laat de school zien en legt uit wat er van de school en van de ouders wordt verwacht. Aan het einde 
van dit gesprek krijgt u een inschrijfformulier en relevante informatie over de school mee. U kunt het 
inschrijfformulier thuis invullen en ondertekenen. Beide wettelijke ouders of verzorgers moeten dit formulier 
ondertekenen. De leerkracht van de groep waar uw kind naar toe gaat zorgt voor de verdere contacten met de 
ouders en de opvang van uw kind in de groep.  Een leerling is pas formeel ingeschreven wanneer de directeur 
het inschrijfformulier heeft ondertekend. De periode tussen de aanmelding van een leerling en de inschrijving 
gebruikt de school om te onderzoeken of deze leerling op onze school het juiste onderwijs geboden kan 
worden, al dan niet met extra ondersteuning. Dit onderzoek kan ertoe leiden dat uw kind niet toegelaten kan 
worden tot de Zoutkamperril of slechts onder voorwaarden. Voor dit onderzoek heeft de school maximaal 3 
maanden de tijd. Basis voor de beoordeling is het School Ondersteuningsprofiel van de school en de 
draagkracht van de school op basis van de reeds bestaande en samenstelling van de groepen. Het School 
Ondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school.  

Gaat uw kind voor het eerst naar de basisschool, dan komt de leerkracht van groep 1 ruim voordat uw kind 
gaat starten bij u thuis voor een kennismakingsbezoek. Zij maakt ook afspraken met u over de concrete datum 
waarop uw kind bij ons op school kan starten. December, juni en juli zijn over het algemeen geen goede 
maanden om een kind in te laten stromen. Wordt uw kind vier jaar in deze maanden, dan stromen zij meestal 
direct na de kerst- of zomervakantie in. Ieder kind dat aangemeld is, mag voor zijn of haar vierde verjaardag 
alvast 5 dagen wennen aan de basisschool.   

De leerkracht van groep 1 maakt over deze wendagen concrete afspraken met u.  Tijdens het gesprek met de 
directeur en de leerkracht van groep 1 krijgt u uiteraard alle ruimte om uw vragen te stellen.  

In de Zoutkamperril is ook een peuterspeelzaal gevestigd: Pinokkio. Voor kinderen die via de peuterspeelzaal 
bij ons instromen wordt een zogenaamde warme overdracht georganiseerd. De overdracht vindt plaats aan de 
hand van een peuterobservatielijst. De leidster van de peuterspeelzaal deelt, met uw toestemming, alle 
relevante informatie over uw kind met de groepsleerkracht van groep 1.  Op die manier weet de 
groepsleerkracht meteen meer over uw kind en diens ontwikkeling en kan ook vastgesteld worden of er 
specifieke aandachtspunten of ontwikkelingsbehoeften zijn waar wij op school meteen rekening mee kunnen 
houden.   

Respect   

Veiligheid   

Verantwoordelijkheid   
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Uw kind stroomt niet vanzelfsprekend door van de Peuterspeelzaal naar de basisschool. U moet zelf ruim voor 
(2-3 maanden) de datum waarop uw kind 4 jaar wordt, uw kind zelf aanmelden bij de Zoutkamperril. De 
procedure daarvoor staat hierboven beschreven.  

  VSO en BSO  

Tijdens schooljaar 2020-2021 gaan wij door met de pilot voor- en naschoolse opvang van kinderen op school. 
De faciliteiten worden verzorgd door Kinderopvang Het Hogeland. Indien u hiervan gebruik wilt maken of 
informatie wilt opvragen dan kunt u contact opnemen met Kinderopvang het Hogeland.   

6. HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGEN  

Gedurende de hele schoolloopbaan wordt de 
ontwikkeling van uw kind bijgehouden. Wij volgen de 
ontwikkeling van uw kind door middel van observaties 
en toetsen.  In het midden en aan het einde van groep 
1 worden de Cito-toetsen rekenen en taalontwikkeling 
afgenomen. In groep 2 worden ordenen, begrippen en 
taalontwikkeling getoetst. Per augustus 2022 gaat het 
wetsvoorstel in om geen toetsen meer af te nemen bij 
kleuters. Wij werken daarom nu naast de cito-toetsen 
al met het observatie instrument van Driestar.  

Voor groep 3 tot en met 8 maakt de Zoutkamperril 
gebruik van twee soorten toetsen: de methode 
gebonden toetsen en de niet-methode gebonden toetsen. De methode gebonden toetsen horen bij de taal-, 
lees- of rekenmethode. Deze worden afgenomen na afsluiting van een nieuw blok leerstof.  De niet-methode 
gebonden toetsen (Cito-toetsen) worden twee keer per jaar afgenomen, meestal in januari en in juni.   

Deze toetsen hebben betrekking op de ontwikkeling van uw kind op het terrein van taal en spelling, begrijpend 
en technisch lezen en rekenen en wiskunde.  Alle individuele en groepsresultaten worden vastgelegd in ons 
leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  

Bij de leerlingen van groep 1 en 2 worden de Cito-toetsen taal en rekenen voor kleuters afgenomen. Groep 2 
wordt daarnaast getoetst of geletterd bewustzijn en fonetisch bewustzijn.  

Na iedere toetsperiode worden de groeps- en 
individuele leerresultaten van alle leerlingen 
geanalyseerd en besproken met de 
leerkrachten, de interne begeleider en de 
directeur. Waar de toetsresultaten daar 
aanleiding toe geven kan de aanpak in de groep 
of ten aanzien van een individuele leerling 
aangepast worden. Op die manier kan zoveel 
mogelijk maatwerk (passend onderwijs) 
geleverd worden aan de groepen en de 
leerlingen. Soms kan het zijn dat de resultaten 
aanleiding geven voor nader onderzoek. De 
uitkomsten van de groeps- en 
leerlingenbesprekingen worden ook vastgelegd 
in ParnasSys. Mochten er aanpassingen in het werk of nader onderzoek nodig zijn, dan wordt u daarover als 
ouders altijd van tevoren geïnformeerd.  

 Alle kinderen krijgen twee keer per jaar, in februari en juni, een rapport mee naar huis. In dit rapport worden ook de 
resultaten van de Cito-toetsen vermeld. De ontwikkeling van uw kind en het rapport wordt aansluitend met u 
besproken in oudergesprekken (de zogenaamde 10 minuten gesprekken).  Alle gegevens van uw kind worden 
opgeslagen in een digitaal leerlingendossier. Dit digitale dossier gaat met iedere leerling mee naar elke volgende 
groep op school.  
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Het spreekt voor zich dat u ook op andere momenten in het jaar altijd een afspraak voor een gesprek over 
de voortgang en/of ontwikkeling van uw kind kunt maken met de groepsleerkracht.  

  

7. EINDTOETS EN OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS  

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben daarbij de keuze uit 
vele scholen. Op de Zoutkamperril proberen wij u en uw kind zo goed mogelijk te helpen bij het maken van 
een keuze. Bij die keuze speelt de hele “schoolloopbaan” een belangrijke rol. Op basis van de 
plaatsingswijzer krijgt u een eenduidig schooladvies voor uw kind. De plaatsingswijzer is een systeem dat 
het mogelijk maakt op basis van essentiële toets gegevens vanaf groep 6 een individueel advies voor uw 
kind op te stellen.  

  
In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Deze eindtoets is sinds het schooljaar  

2014-2015 verplicht. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW 
goedgekeurde) eindtoets ze afnemen. Als Zoutkamperril hebben wij gekozen voor de 
IEP-eindtoets.   

Deze toets heeft een opbouw in verschillende moeilijkheidsgraden.  De toets is kort en 
de kinderen werken in een eigen, prettig vormgegeven, boekje waar ze ook de 
antwoorden in schrijven. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is 
ontwikkeld door Bureau ICE. Meer informatie over de IEP Eindtoets kunt u vinden op 
www.toets.nl/voorouders  

  
Op een speciale ouderavond krijgen u en uw kind voorlichting over het voortgezet onderwijs en wijzen wij u 
ook op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. In februari/maart worden individuele 
schoolkeuze gesprekken met u en uw kind gevoerd. Voor 1 april worden alle leerlingen opgegeven bij een 
school voor voortgezet onderwijs.  
  

8. PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDER KIND  

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In deze wet is onder meer geregeld dat 
reguliere basisscholen en speciale scholen samen moeten werken waar het gaat om de ondersteuning aan 
leerlingen. Daarnaast regelt de wet dat scholen, gemeenten en de jeugdhulpverlening met elkaar samen 
moeten werken om op die manier integrale ondersteuning te kunnen leveren vanuit zowel het onderwijs 
als de zorg. Tenslotte regelt deze wet dat scholen een zorgplicht hebben: de school waar een leerling 
schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek voor een leerling, wanneer er sprake is van 
een leerling met zeer specifieke onderwijsbehoeften.  

Om inhoud te kunnen geven aan passend onderwijs, zijn alle schoolbesturen uit de provincie  

Groningen en de gemeente Noordenveld verenigd in een samenwerkingsverband; het  

Samenwerkingsverband SWV 20.01. Dit samenwerkingsverband is verdeeld in vier subregio’s. De scholen 
van VCPO Noord-Groningen vallen onder subregio Noord 1. VCPO Noord-Groningen werkt in deze regio 
nauw samen met Noordkwartier, Marenland en Stichting Lauwers en Eems. Het gaat daarbij om het bieden 
van optimale ondersteuning aan ieder kind en het delen van expertise.  

Alle scholen binnen dit samenwerkingsverband hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er 
tenminste op alle scholen geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning.   

Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De 
basis- en school specifieke ondersteuning staan beschreven in een schoolondersteuningsprofiel. Ook de 
Zoutkamperril heeft een ondersteuningsprofiel.   

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij als school handelingsverlegen worden. In zo’n situatie kan de 
school niet (meer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In zo’n geval wordt er allereerst 
binnen het eigen bestuur, via het Bovenschoolse Ondersteuningsteam (BOOT), of in het 
samenwerkingsverband gezocht naar een externe deskundige die samen met ons andere mogelijkheden 
voor ondersteuning in kaart brengt.   
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Het instellen van een nader onderzoek naar uw kind kan ook één van die adviezen zijn. In dergelijke 
omstandigheden wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met u als ouders/ verzorgers van de leerling. 
Wanneer ook de eventueel afgesproken en uitgevoerde extra interventies onvoldoende resultaat opleveren 
kan een leerling soms niet langer op onze school begeleid worden. In dat geval moeten wij een andere, 
beter passende plek voor een leerling zoeken. Dat kan bijvoorbeeld ook het speciaal (basis-)onderwijs zijn.   

Voor u als ouders is het van belang te weten dat de school het eerste aanspreekpunt en de belangrijkste 
informatiebron is, als het gaat om Passend Onderwijs en/of extra ondersteuning aan uw kind. Als school 
hebben wij immers dagelijks contact met onze leerlingen. Vanuit dat contact vervullen wij ook een 
belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders en naar het samenwerkingsverband.   

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het samenwerkingsverband PO SWV 20.01 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01 en op de website van VCPO Noord-Groningen 
www.vcpong.nl  

  

9.  JEUGDGEZONDHEIDSZORG  

De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin   

De gemeente Het Hogeland heeft Centra voor Jeugd en Gezin (in het kort: CJG). Bij het CJG kunnen ouders en 
verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft als taak om informatie, advies en 
hulp te bieden. Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp. Binnen het CJG werken verschillende 
professionals samen. Het is een samenwerkingsverband van maatschappelijk werk, jongerenwerk, 
jeugdgezondheidszorg/ GGD en MEE.    

De jeugdarts en verpleegkundige werken ook voor het CJG. Ouders en verzorgers kunnen bij vragen of zorgen 
contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het CJG. Mocht uw kind (jeugd)hulp nodig hebben, dan 
loopt dat ook via de jeugdverpleegkundige. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u het CJG benaderen 
rechtstreeks of via de jeugdverpleegkundige. Het CJG Noord-Groningen is bereikbaar op telefoonnummer: 050-
3674411 en via de mail: bureaudienst@cjgnoordgroningen.nl. Praktische informatie over het CJG (bijvoorbeeld 
over locaties en openingstijden) kunt u vinden op de website: www.cjgnoordgroningen.nl.   

 

Op de Zoutkamperril houdt de jeugdverpleegkundige regelmatig een inloopspreekuur voor ouders.  

De data en tijdstippen van deze inloopspreekuren worden aangegeven in de kalender op Social Schools. Met 
ingang van 1 juli 2019 is Margreet Ploeg de jeugdverpleegkundige voor onze school.  

  

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool   

Met jonge kinderen gaat u naar het consultatiebureau. Daar wordt de groei en ontwikkeling van uw kind 
gevolgd. Als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. In groep 2 en 
7 wordt uw kind onderzocht.  De ouders en verzorgers van groep 2 leerlingen krijgen een uitnodiging voor een 
gesprek met de jeugdarts.  

In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en 
gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en gewogen. Het onderzoek kan 
leiden tot een consultatie bij de jeugdarts.   

In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.   

Wel moet u als ouder van tevoren schriftelijk toestemming geven voor deze onderzoeken door de GGD. Stelt u 
als ouder een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op prijs dan kunt u dit aanvragen.  

  

Zorg voor Jeugd Groningen  

Bij zorgen kunnen school en CJG een signaal afgeven in het ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG) systeem. Hierbij 
gaat het niet altijd om grote zorgen, maar om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Als 
meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten zij van elkaar dat er zorgen zijn, en 
kunnen ze overleggen. Het systeem is bedoeld om risico’s op tijd te signaleren, zodat hulp in een vroeg stadium 
kan worden ingeschakeld, en hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Het afgeven van een signaal in Zorg 
voor Jeugd gebeurt in overleg met ouders en verzorgers.   

  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.vcpong.nl/
http://www.vcpong.nl/
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Verwijsroute dyslexie  

Sinds 2015 is de gemeente (en niet langer de zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het vergoeden van 
dyslexiehulp. Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12 jaar) met Ernstig Enkelvoudige 
Dyslexie (EED).  Het is de taak van de school om kinderen met lichte en matige dyslexie te begeleiden.   

De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) dyslexie 
te begeleiden. Mocht extra onderzoek gewenst zijn dan wordt een aanvraag hiervoor door de gemeente in 
behandeling genomen en al dan niet vergoed. De school vraagt eerst toestemming aan de ouders, voordat de 
leerling aangemeld kan worden bij het CJG.   

De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij is dat de 
aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG). Op de site van de 
RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie, zie: www.rigg.nl.  

   

10.  LOGOPEDIE  

Als Zoutkamperril kunnen wij gebruik maken van een logopediste in dienst van de gemeente. Kleuters die 
opvallen door hun spraak- en/of taalgebruik kunnen door de leerkracht en/of u als ouder of verzorger 
aangemeld worden bij de logopediste. De logopediste voert dan een onderzoek uit naar de spraak en het taal- 
en stemgebruik. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt dan besloten of en welke hulp noodzakelijk is. De 
logopediste onderhoudt daarover contact met u en de groepsleerkracht. De ondersteuning van de logopediste 
vindt plaats op school. Onze logopediste is Herma Pit.  

    
11.  DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGING EN DE SCHOOL  

SWS de Zoutkamperril valt onder het bestuur en beheer van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in 
Noord-Groningen. Afgekort VCPO Noord-Groningen.  De vereniging is het bevoegd gezag van 16 christelijke en 
samenwerkingsscholen in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond, Ten Boer en Winsum. Ouders met een 
kind op een van deze scholen die de grondslag van de vereniging respecteren, kunnen lid worden van de 
vereniging. Zij kunnen op die manier via de Algemene Ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van 
de vereniging en de Raad van Toezicht. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 5 per kalenderjaar.   

 Visie en missie van de vereniging  

De misse van VCPO Noord-Groningen is: Wijzer de wereld in! VCPO Noord-Groningen ziet haar scholen als 
leergemeenschappen en leefgemeenschappen. De vereniging vindt het belangrijk dat kinderen onderdeel 
uitmaken van een groter geheel en dat zij daar ook verantwoordelijkheid voor dragen.  

Respect en gelijkwaardigheid zijn de kernwaarden van de vereniging. Wij werken vanuit het besef dat ieder 
kind anders is en willen kinderen op cognitief en sociaal emotioneel niveau maximaal uitdagen.  Wij zien 
onderwijs als: werken met je hart, hoofd en handen.  

Bovenschools management  
De VCPO NG kent een directeur-bestuurder met een aantal stafmedewerkers. Zij zijn verantwoordelijke voor de 
bovenschoolse zaken zoals personeelszaken, financiën en huisvesting. De directeur-bestuurder legt verantwoording af 
naar de Raad van Toezicht. De directeuren van de scholen leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder. 
Directeur-bestuurder: Simon van der Wal, email: s.vanderwal@vcpong.nl  
Bezoekadres: Borgweg 46a, 9951 BG Winsum, 0595 441 733, info@vcpong.nl Postadres VCPO NG: 
Postbus 74, 9950 AB Winsum  
  
Raad van Toezicht  

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ouders hebben via de Raad van Toezicht en 
de GMR invloed op het verenigingsbeleid. De Raad van Toezicht bestaat uit:   
 
Dhr. J.R. Nicolai (René)  Voorzitter  rvt@vcpong.nl  
Dhr. J. Dusseljee (Johan)  Lid  rvt@vcpong.nl  
Mw. F.G.H. Mulder (Linda)  Lid  rvt@vcpong.nl  
Vacature Lid  rvt@vcpong.nl  
Vacature  Lid  rvt@vcpong.nl  
Vacature Lid Rvt@vcpong.nl 

  

http://www.rigg.nl/
http://www.rigg.nl/
mailto:s.vanderwal@vcpong.nl
mailto:info@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:Rvt@vcpong.nl
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GMR  

Binnen de overkoepelende organisatie (VCPO NG), waar binnen onze school valt, bestaat ook een 
Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR). De GMR kent oudergeledingen en personeelsgeledingen. De 
GMR bestaat uit 7 leden, zoveel mogelijk verdeel over de scholen en de gemeenten waarin VCPO NG actief. De GMR 
kiest vanuit haar leden een voorzitter en een secretaris.   
  
Reint-Jan Greven  Voorzitter Ouder Fontein Ten Boer  gmr@vcpong.nl  
Liesbeth Koenderink Secretaris Ouder CBS De Piramiden gmr@vcpong.nl  
Fanny Kaper  Lid  Ouder Piramiden Winsum  gmr@vcpong.nl  
Louise Leeuw  Lid  Leerkracht Piramiden 

Winsum  
gmr@vcpong.nl  

Liesbeth Robbe  Lid  Ouder Piramiden Winsum  gmr@vcpong.nl  
Marieke Gerritsen  Lid  Leerkracht De Wieken Ten 

Post  
gmr@vcpong.nl  

Anouk Wiertsema  Lid  Leerkracht De Fontein Ten 
Boer  

gmr@vcpong.nl  

Melanie van Niejenhuis Lid Leerkracht SWS 't 
Groenland Zuidwolde 

gmr@vcpong.nl 

Ramon Kauw Lid Ouder CBS Piramiden gmr@vcpong.nl 
Marleen Sietsema Lid Ouder CBS Regenboog 

Bedum 
gmr@vcpong.nl 

 
  

  

  

De directeur  

De directeur, Wendy Wieringa,  is verantwoordelijk voor het (onderwijskundig-)beleid en de bedrijfsvoering 
van de Zoutkamperril. De directeur is in principe op maandag, donderdag en vrijdag op school aanwezig.  De 
werkelijke aanwezigheid en beschikbaarheid van de directeur is mede afhankelijk van concrete afspraken. Op 
school is de agenda van de directeur bij de teamleden bekend. U kunt de directeur van de school bereiken via 
het telefoonnummer van de school 0595-402614 of via email: w.wieringa@vcpong.nl.  Het algemene 
emailadres van de school is: zoutkamperril@vcpong,nl     

 
Het schoolteam  
Het schoolteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en het onderwijs in de 
groepen. Voor het schooljaar 2020-2021 bestaat het team uit:  

Groep  Ons team  

1/2  Juf Alina en juf Trijntje (maandag)  

3 Juf Ienke en juf Trijntje  

4/5  Juf Brigitte en juf Margreeth  

6 Juf Annet  

7/8  Meester Nico en juf Saskia(woensdag) 

Onderwijsassistent  Juf Joyce (maandag, dinsdag en de vrijdag)   

Gym  Meester Nico (Woensdagmorgen, alle groepen),  
Meester Luit (Donderdagmorgen, groep 1-2 en 3),  
Meester Tom (Vrijdagmiddag, groepen 4-8). 

HVO  Juf Christien (do. en vrijdagochtend)  

GVO  Juf Nathalie (do. en vrijdagochtend)  

mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:w.wieringa@vcpong.nl
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 IB Juf Saskia (donderdag en vrijdag) 

Directeur  Juf Wendy (maandag, donderdag en vrijdag) 

  
 

 

De schooltijden:  

▪  Met ingang van 17-08-2020 starten we met een 
continurooster en zal per 1-1-2021 definitief worden 
beslist over de schooltijden. Meer informatie is te 
vinden op Social schools.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021   

 1-2 3 4-5 6 7-8 IB 

Maandag ochtend Trijntje Ienke Margreeth Annet Nico X 

Maandagmiddag Trijntje Ienke Margreeth Annet Nico X 

Dinsdagochtend  Alina Ienke Margreeth Annet Nico X 

Dinsdagmiddag Alina Ienke Margreeth Annet Nico X 

Woensdagochtend Alina Ienke Brigitte Annet Saskia X 

Woensdagmiddag X X X X X X 

Donderdagochtend Alina Trijntje Brigitte Annet Nico Saskia 

Donderdagmiddag Alina Trijntje Brigitte Annet Nico Saskia 

Vrijdagochtend Alina Trijntje Brigitte Annet Nico Saskia 

Vrijdagmiddag X X  X X Saskia 

 

• In verband het continurooster vanaf 17 augustus 2020 gaan de groepen 1, 2 en 3 alleen op de vrijdagochtend 
naar school.  

• Op vrijdagmiddag splitsen we de groepen 4- 5, 6 en 7-8 in twee groepen. De ene groep heeft een uur gym en 
een uur creatief. Juf Brigitte, juf Trijntje en juf Joyce begeleiden de groepen op school.   
 

  

Onze ondersteuning  

Administratie  Karin IJpema (maandag 1 x per 14 dagen)  

Schoonmaak  Rita Postma en Ellen Lingbeek  

Overblijf  

Anneke van Dijk, Gineke Noordhof, Margaretha Bos, Sylvia Kiel, Wietske 
de Vries   (ma, di, do)  

Groepsindeling Schooltijden 

Maandag morgen 08.30-12.00 

Maandag middag 13.00-15.00 

Dinsdag morgen 08.30-12.00 

Dinsdag middag 13.00-15.00 

Woensdag morgen  08.30-12.30 

Woensdag middag vrij 

Donderdag morgen 08.30-12.00 

Donderdag middag 13.00-15.00 

Vrijdag morgen 08.30-12.00 

Vrijdag middag 13.00-15.00 
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Heeft de bel geluid, dan gaat de school in en het mobieltje uit  

 Op de Zoutkamperril mogen leerlingen hun mobiele telefoon meenemen naar 
school, wanneer dat nodig is.  Voor aanvang van de lessen worden de 
mobieltjes uitgezet in ingeleverd bij de leerkracht, die ze onder schooltijd op 
een afgesproken plaats bewaard.  In de middagpauze en bij het uitgaan van de 
school krijgen de kinderen de mobiele telefoons terug en kunnen zij eventueel 
ook berichten van thuis lezen. Naast veel voordelen en gemak zorgen mobiele 
telefoons en sociale media als Whats App soms voor erg vervelende situaties 
buiten schooltijd. Met name de oudere groepen maken zelf app-groepen aan 
waarin zij elkaar wel of niet toelaten en die ze soms ook gebruiken voor het 
maken van ongewenste afspraken en het uitoefenen van groepsdruk. 
Dergelijke afspraken spelen zich buiten de school en het zicht van de school af 
maar kunnen wel leiden tot een vervelende situaties op school. Van ouders 
vragen wij met de kinderen in gesprek te gaan en blijven over het gebruik en 
misbruik van mobiele telefoons en andere sociale media.  

   

Gymlessen  
Op de woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagmiddag krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent 
gym. De gymlessen op de donderdagochtend zijn bestemd voor groep 1/2en  Op vrijdagmiddag zijn de 
gymlessen bestemd voor groep 4/5, 6 en 7/8   Op woensdag geeft meester Nico gymles voor alle groepen. Op 
donderdagochtend meester Rik. Op vrijdagmiddag meester Tom.  

Gymmen doen wij in de gymzaal naast de school en bij mooi weer ook af en toe buiten bij de voetbalvelden.    

Wij vragen u ervoor te zorgen dat de kinderen passende sportkleding dragen en gymschoenen met niet 
aflatende zolen. Van kinderen met lang haar verwachten wij dat zij hun haar tijdens de gymles in staarten of 
vlechten dragen.  
  

Overblijven op school  
De Zoutkamperril biedt ouders de gelegenheid kinderen voor wie er tussen de middag thuis of op een andere plek 
geen opvang is, over te blijven op school.  Overblijven is in ieder geval mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. 
Op deze dagen zijn de overblijfkrachten altijd aanwezig. Bij voldoende belangstelling is overblijven op vrijdag ook 
mogelijk onder begeleiding van de overblijfkrachten. Bij belangstelling van minder dan acht leerlingen op vrijdag is 
overblijven wel mogelijk, maar eten en spelen de kinderen zelfstandig onder het toeziend oog van een leerkracht. 
Het structureel overblijven is in beginsel bedoeld voor kinderen waarvan de ouders te ver van school  
wonen om tussen de middag heen en terug te fietsen, werken en/of andere verplichtingen hebben Incidenteel 
overblijven is natuurlijk altijd mogelijk in onvoorziene situaties. Voor het overblijven maken wij gebruik maken 
van strippenkaarten die u vooraf op school kunt kopen. Een strippenkaart kost €22,50 en telt 15 strippen.  De 
kosten voor het incidenteel overblijven bedragen €1,50 per kind per keer. Het overblijven wordt begeleid door 
overblijfouders.   

  

Bij het overblijven; 

Zijn wij voor het eten even stil  

Eten wij samen en ruimen wij samen op  

Is er ruimte voor spelen en ontspanning  

Laten wij computers en I-pad even los 
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Bibliotheek op school  

  

De Zoutkamperril is de gelukkige eigenaar van een bibliotheek op school. Taal en lezen behoren tot de 
speerpunten van onze school. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, 
maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint dan ook bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, 
kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen 
betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.  In de vorm van “de Bibliotheek op school” werken wij samen 
met de bibliotheek structureel aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Ons 
gezamenlijke doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.  

Met bibliotheek op school kunnen wij zorgen voor:  

• een actuele en gevarieerde collectie boeken in de school;  

• een professionele leesconsulent van de bibliotheek die een 
adviserende en ondersteunende rol vervult voor de 
leescoördinator en het schoolteam;  

• een lees- en mediaplan en  

• een digitaal portaal voor het lenen en lezen van boeken.  
Alle leerlingen van de Zoutkamperril beschikken over een eigen pasje voor dit systeem. In Zoutkamp laten wij 
ook de ouders en de peuters van peuterspeelzaal Pinokkio meeprofiteren van dit systeem. Zij kunnen voorlees- 
en prentenboeken lenen via dit systeem. Op vaste momenten zijn er BIEBouders op school die het uitlenen en 
inleveren van de boeken begeleiden. Door het schooljaar heen doen wij ook mee met activiteiten van de 
Bibliotheek en gaan daarvoor dan naar Leens.  

  

 De medezeggenschapsraad  

Net als iedere basisschool in Nederland heeft ook SWS de Zoutkamperril een medezeggenschapsraad.  De 
medezeggenschapsraad is de formele gesprekspartner van de directeur en heeft daarnaast een aantal concrete 
advies- of instemmingbevoegdheden waar het gaat om het beleid en/of de werkwijze van de school. De 
medezeggenschapraad bestaat voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders. De MR bestaat uit 
vier leden.  

  

De MR is bereikbaar via het emailadres: 

mr.zoutkamperril@vcpong.nl  

U kunt de leden van de MR natuurlijk ook 

persoonlijk aanspreken.  

  

  

  

    

De oudercommissie  

Ook onze school kan niet zonder de hulp van ouders. Wij beschikken over een grote groep enthousiaste, 
creatieve en hulpvaardige ouders. Zij helpen het schoolteam met het organiseren van diverse activiteiten door 
het schooljaar heen. Dat begint bij de Stoetbomen op de eerste schooldag en eindigt met de organisatie van de 
laatste schooldag. Vanuit het team zijn juf Trijntje en meester Nico de aanspreekpunten van de 
oudercommissie.  

 

 

MR  Naam  

Ouderlid  Mw. L. Roossien  

Ouderlid  Mw. F. Greidanus 

Personeelslid  Mw. A.F. Bolt  

Personeelslid  Mw. I. van der Werf  
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De oudercommissie is te bereiken via het emailadres 

oc.zoutkamperril@vcpong.nl  U kunt de leden van de 

oudercommissie natuurlijk ook persoonlijk en zelf 

aanspreken.   

  

  

  

  

  

 

 

Luizencontrole  

Op de 1e maandag na iedere schoolvakantie is er luizencontrole op school . De controle 
wordt uitgevoerd door het LOT. Mochten er luizen of neten geconstateerd zijn dan krijgt 
u daarover bericht via Social Schools en verzoeken wij u uw kind meteen te behandelen.  

Heeft u vragen over de behandeling van luizen en neten of wilt u graag advies dan kunt 
u  Esther Rutgers daar naar vragen.   

    

Vrijwillige ouderbijdrage  

Om diverse extra activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 25 per leerling 
per schooljaar. Dit bedrag is exclusief € 5 voor 5 december cadeautjes, die per groep en per leerling apart 
worden gekocht. Voor het overmaken van de ouderbijdrage krijgt u een acceptgirokaart.  Kinderen die na 1 
januari van een jaar instromen betalen € 12,50 voor de eerste helft van het lopende schooljaar.  

Eigen bijdrage schoolreisjes en schoolkamp apart betalen  

Voor deelname aan schoolreisjes en het schoolkamp wordt een aparte eigen bijdrage van de ouders gevraagd. 
Het bedrag is per jaar verschillend en afhankelijk de opzet van het schoolreisje of het kamp. U krijgt daar tijdig 
bericht over van de groepsleerkrachten en via onze administratie Karin IJpema.  

Het rekeningnummer van de school voor het storten van de ouderbijdrage en de eigen bijdrage voor 
schoolreisjes en het schoolkamp is: NL23 RABO 0316 0264 17  t.n.v.  SWS de Zoutkamperril.   

Wij gaan er vanuit dat alle leerlingen meegaan op schoolreis en/of schoolkamp. Mochten er dringende redenen 
zijn waarom uw kind toch niet mee kan, dan wordt u verzocht de directeur daar tijdig van in kennis te stellen. 
Samen met u kijken wij dan wat er mogelijk is om uw kind toch mee te laten gaan. Komen wij samen tot de 
conclusie dat het ook dan voor uw kind niet mogelijk/wenselijk  is om mee te gaan, dan krijgt uw kind op de 
betreffende dag of dagen werk mee en kan hij of zij werken in een andere klas.   

  

Vakantierooster schooljaar 2020-2021  

Hieronder treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 aan. De margedagen  

De margedagen staan vermeld in de agenda van Social schools.  

OC  Naam  

Ouder  Jeanet van der Kooi  

Ouder  Miriam Broere  

Ouder  Marga Oostindiën  

Ouder  Esther Rutgers  

Ouder  Chantal Oostindiën  

Teamlid  Trijntje Rens van der Veen  

Teamlid  Nico Roorda  
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De oudergesprekken worden verspreid over verschillende dagen. Meer informatie krijgt u t.z.t van de 
groepsleerkracht van uw kind. In de planning vinden gedurende het schooljaar nog wel eens verschuivingen plaats. 
In agenda van Social Schools wordt de actuele planning opgenomen. Als dat nodig is , sturen wij een apart bericht 
via Social Schools over concrete activiteiten. Houdt u dit alstublieft in de gaten.  

     

13 Klachtenregeling, ziek melden en extra verlofaanvragen  

Klachtenregeling  

Wij doen iedere dag ons best om zo goed mogelijk onderwijs aan onze leerlingen te bieden, hen te begeleiden 
en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ons beleid is dat wij, binnen de grenzen van de privacywetgeving, 
open en direct communiceren met ouders en verzorgers.  Heeft u vragen of klachten ten aanzien van een 
leerkracht, een teamlid of de directeur, dan hopen en verwachten wij dat u deze eerst met de betrokken 
persoon zelf bespreekt.  Mocht dit niet tot tevredenheid voor u verlopen, dan kunt u altijd een gesprek 
aanvragen met de directeur, zo mogelijk in het bijzijn van het betrokken teamlid. Er kunnen zich desondanks 
situaties voordoen waarin u een officiële klacht in wilt dienen. Voor de Zoutkamperril geldt in dat geval de 
klachtenregeling van VCPO Noord-Groningen. De klachtenregeling is verkrijgbaar bij de directeur van de 
school.   

Voordat u een klacht indient kunt u ook eerst een gesprek voeren met de vertrouwenspersoon van de school. 
Voor de Zoutkamperril is dat de interne begeleider Mw. S.Hollemans-Hofman.  

  

Ziekmelden van een leerling  

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u dit als ouder of verzorger voor 8.30 uur door te geven. Dit kan 
telefonisch via het algemene nummer van de school 0595-402614 of persoonlijk aan de groepsleerkracht. Als 
een leerling zonder afmelding niet op school verschijnt, nemen wij contact met u op om te horen wat de reden 
van het verzuim is.  

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden Als uw kind op school ziek wordt, proberen wij u, 
of het door u opgegeven noodnummer, te bereiken. Wij vragen u dan om uw kind op te komen halen van 
school.  Wij laten leerlingen niet zelf naar huis gaan. Krijgen we geen gehoor dan blijft uw kind gewoon op 
school totdat er contact geweest is met u of het opgegeven noodnummer.    

  

Extra verlof  

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw 
kind(-eren). Houdt u hierbij rekening met het volgende:  

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf 
jaar is geworden.  De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de 
Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van 
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het onderwijs. Kinderen kunnen alleen na overleg en met toestemming van de directeur van de school vrij 
krijgen.  Verlofaanvragen van 10 dagen of meer moeten altijd via een verlofaanvraag bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente het Hogeland lopen.  

Extra verlof is in principe mogelijk voor situaties als beschreven in de leerplichtwet en andere zwaarwegende 
omstandigheden. Dit laatste ter beoordeling van de directeur.  

 
Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties  

• Een verzoek voor vakantieverlof dient minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij de directeur van de school 
ingediend te worden.   

• Verlof buiten de schoolvakantie kan alleen worden verleend als de specifieke aard van het beroep van een 
ouder ertoe leidt, dat de leerling alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.  

• Verlof is niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  

• Voor een extra vakantie mag wettelijk geen toestemming worden verleend door de directeur van de school. 

• Verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk wanneer één van beide ouders een beroep of bedrijf 
heeft waardoor vakantie tijdens de ‘gewone’ schoolvakantieperiode onmogelijk is. Deze ouders kunnen 
bij de directeur bijzonder vakantieverlof aanvragen.    

  
Gewichtige omstandigheden  
Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders of de leerling liggen. Een 
verzoek hiervoor dient u vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na ontstaan bij de directeur in te dienen. Te denken valt 
aan;  

• Verhuizing (1 dag),  

• Huwelijk van familieleden (1 dag binnen de woonplaats, anders 2 dagen),  

• Ernstige ziekte van familieleden.   

• Bevalling van de moeder/verzorgster,   

• Overlijden van ouders (4 dagen), van (groot) ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms, tantes, neven en 
nichten (1 dag),   

• Jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag).  
  
Uiteraard zijn er nog meer redenen op te noemen dan bovenstaande, maar zo krijgt u wel een beeld van welke 
omstandigheden het betreft. Mocht u vragen hebben of twijfelen over de reden van uw aanvraag, neem dan contact 
met de directeur op of met de leerplichtambtenaar (Kris Groenewold 088-345 8856).   
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.   

  
Voor extra vakantieverlof gelden de volgende regels:   

• U moet het verzoek richten aan de directeur en bij voorkeur twee maanden van tevoren indienen;   

• U moet bij de verlofaanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen 
mogelijk is buiten de schoolvakanties;  

• Het vakantieverlof mag niet langer duren dan tien schooldagen;  

• De directeur mag een leerling slechts eenmaal per schooljaar bijzonder vakantieverlof verlenen;   

• De directeur beslist over het al dan niet toekennen van het verlof.   

Het aanvraagformulier voor extra (vakantie-)verlof kunt u krijgen bij de groepsleerkracht van uw kind en de 
directeur. Voor kinderen uit groep 1 die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u vriendelijk ook een schriftelijk 
verzoek voor verlof in te dienen.  

 

Trakteren op school  

Jarig zijn is een feest en dat mag best gevierd worden, ook op school. Trakteren is een feest voor een kind. Als 
school zijn wij voorstander van gezonde traktaties. Dat hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn, een klein cadeautje 
kan ook. Op de website www.gezondtrakteren.nl staan leuke en gezonde traktatietips.  
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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Pauze hap en eten tijdens het overblijven  

De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het goed 
vol te houden tot aan de middagpauze. Ook voor de pauzehap zijn wij voorstander van 
gezonde voedingsmiddelen. Wij vinden het fijn wanneer u de kinderen fruit of groente 
meegeeft voor de pauze en geen voedingsmiddelen die veel suiker of veel calorieën 
bevatten.    
De leerlingen die overblijven eten tussen de middag gezamenlijk. Wij vragen u ook 
bewust te kijken naar wat u hen als lunchpakketje meegeeft.   
  
Ook dit schooljaar hopen wij weer mee te mogen doen aan de Europese 
schoolfruitregeling. In september kunnen we ons als school weer aanmelden. We 
houden u op de hoogte.    
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Bijlage  
Sociaal emotionele ontwikkeling en aandacht voor gedrag  

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken wij de 

methode KWINK! Met behulp van de lessen uit deze methode zetten wij in 

op het aanleren van vijf belangrijke competenties die kinderen nu en later 

nodig hebben (21e eeuwse vaardigheden).   

Een keer per twee weken geven de leerkrachten in alle groepen een les 

gericht op het aanleren of versterken van deze vaardigheden bij de 

leerlingen.   

De lessen worden ondersteund met posters, aansprekende  figuurtjes en 

andere lesmaterialen. Voor de onderbouw gaat het daarbij om 

dierenfiguren. In de midden- en bovenbouw om afbeeldingen van tieners.  

Op deze manier willen wij kinderen belangrijke sociale vaardigheden, 

burgerschap en mediawijsheid meegeven.  

 

Bij de verschillende thema’s gaat hem om: 

  

1. Besef hebben van jezelf  

• Kunnen inschatten van je eigen gevoelens  

• Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht  

• Een gezond zelfvertrouwen  
  

2. Besef hebben van de ander  

• Empathie  

• Perspectief nemen  

• Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen  

• Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren  

  

3. Keuzes kunnen maken  

• Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander  

• Bijdragen aan een positief klimaat in je school  

• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag  
    

  

4. Zelfmanagement  

• Impulscontrole bij stressvolle situaties  

• Omgaan met heftige emoties  

• Doelgericht gedrag  

  

5. Relaties kunnen hanteren  

• Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking  

• Sociale druk weerstaan  

• Conflicten oplossen  
  
Via de nieuwsbrief en andere materialen houden wij u op de hoogte van de thema’s waar wij mee bezig 
zijn op school. Het is fijn wanneer u ook thuis af en toe met de kinderen spreekt over de thema’s die 
belangrijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de Koelkastposters. KWINK! is vooral preventief van 
aard.  
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KWINK! aangevuld met gedragslessen Goed gedrag op school  
Als school willen wij graag samen met de leerlingen en de ouders werken aan een positief en veilig 
pedagogisch klimaat. De kernwaarden van onze school zijn respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. 
Aan de hand van deze waarden hebben we afspraken gemaakt en beschreven welk gedrag we van de 
leerlingen en van elkaar verwachten, in de school, de gymzaal en op het plein. We gaan het gewenste 
gedrag met de kinderen oefenen door gedragslessen te geven. Tijdens de les doet de leerkracht het 
gewenste gedrag goed voor, fout voor en weer goed voor. We leggen in deze lessen ook steeds uit 
waarom het belangrijk is je zo te gedragen door de gedragsregel te koppelen aan de waarde. Bijvoorbeeld: 
‘We lopen rustig in de gang, want dat is veilig.’   

  
De gedragsregels hangen duidelijk zichtbaar in alle ruimtes van de school en worden visueel ondersteund 
door drie gekleurde poppetjes die de drie waarden verbeelden. De schoolregels komen in de schoolgids te 
staan en worden ook zichtbaar opgehangen in de verschillende ruimtes  

Een voorbeeld van de gedragsverwachtingen in de gang zijn:  

* praat zachtjes (respect);   

* loop rustig (veilig);   

* houd je handen, voeten bij jezelf (veilig);   

* hang je jas aan de kapstok, zet je tas op de goede plek en ga naar de klas (verantwoordelijk).   

  

  

  

  

  

De poppetjes die de kernwaarden Respect, Veiligheid en 
verantwoordelijkheid uitbeelden in de gedragslessen  

  

  

  

  

  

 

De leerkrachten geven eerst drie lessen over de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid 
zodat de kinderen weten wat hiermee bedoeld wordt.  Daarna geven zij iedere twee weken een 
gedragsles om de kinderen te leren welk gedrag er bij de school en de verschillende ruimtes past en 
waarom. In de twee weken na een gedragsles letten we als team extra op het besproken gedrag . Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat belonen en complimenteren veel effectiever is dan voortdurend 
streng zijn of straffen. We geven kinderen die zich goed gedragen daarom complimenten.   

  
Wat gaan we doen  als een leerling ongewenst gedrag laat zien?   
We hebben met het schoolteam afspraken gemaakt over hoe we hierop gaan reageren. Doordat alle 
leerkrachten op dezelfde manier zullen reageren, weten de kinderen waar ze aan toe zijn.   

We doorlopen daarbij de volgende stappen:   

1. De leerkracht vraagt aan de leerling wat ook alweer de afspraak was voor bijvoorbeeld het lopen in de 
gang.   

2. Als de leerling het niet meer weet, legt de leerkracht nog een keer uit wat de afspraken waren en vraagt 
het de leerling zich aan de afspraak te houden.   

3. De leerkracht geeft de leerling vervolgens even de tijd om het gewenste gedrag te laten zien.   

4. Als de leerling het gewenste gedrag laat zien krijgt de leerling een compliment.  Als de leerling nog 
steeds ongewenst gedrag laat zien, krijgt de leerling een keuze: ‘Je  kiest nu voor de consequentie of gaat 
zachtjes praten’. De leerling krijgt hiermee een laatste kans om het gewenste gedrag te laten zien. Als de 
leerling er toch voor kiest zich ongewenst te gedragen, volgt de consequentie.   

 
 
 
Wat zijn de consequenties voor ongewenst gedrag?   



26  

  

Deze consequenties verschillen voor de verschillende ruimtes en hangen ook af van de aard en ernst van 
het ongewenst gedrag. Bij storend gedrag hoort een andere consequentie dan bij agressief gedrag. Over 
het algemeen zal de consequentie een time out binnen of buiten de klas zijn.  Voor ernstig storend gedrag 
en incidenten hebben wij een escalatieladder opgesteld. In essentie komt deze erop neer dat in dergelijke 
gevallen de ouders worden gebeld met het verzoek de leerling op te halen en volgt er een time out thuis 
en een gesprek met de leerling en de ouders.  Afhankelijk van de aard en de ernst van de situatie kunnen 
een of meerdere time outs thuis gevolgd worden door een schorsing van een dag en/of het in gang zetten 
van een procedure tot schoring of verwijdering van de leerling van school.  

   
Als blijkt dat een kind meer hulp nodig heeft om zich goed te kunnen gedragen, zullen wij deze 
ondersteuning waar mogelijk bieden. Hierover gaan we natuurlijk altijd in gesprek met de ouders. Het kan 
ook zijn dat we hierbij de hulp van externen inschakelen.   

  

  


