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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van openbare basisschool Usquert

Voorwoord
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Contactgegevens

openbare basisschool Usquert
Burg Geerlingstraat 2
9988SC Usquert

 0595423690
 http://www.obsusquert.nl
 obsusquert@lauwerseneems.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur A. Praktiek obsusquert@lauwerseneems.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 2.426
 http://www.lauwerseneems.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

52

2021-2022

OBS Usquert is één van de scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems. De school staat centraal in het 
dorp tussen het oudere dorpsdeel op de wierde en de nieuwere wijkjes op de klei. Vriendjes en 
vriendinnetjes wonen in de buurt en kinderen kunnen al jong zelfstandig naar school komen. Op obs 
Usquert is ieder kind welkom. Dit betekent dat onze leerlingenpopulatie heel divers is; zowel kinderen 
met een niet-godsdienstige achtergrond, als kinderen uit gelovige gezinnen weten de weg naar de 
school te vinden. Dit maakt obs Usquert tot een echte dorpsschool. Het huidige schoolgebouw zal, in 
het kader van de versterkingsoperatie in verband met de aardbevingsproblematiek, worden afgebroken 
en op dezelfde locatie zal nieuwbouw plaatsvinden. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw in 
november 2022 in gebruik kan worden genomen. De school deelt dan een gebouw met de 
peuterspeelzaal.

Het leerlingenaantal van de school is gedaald; debet hieraan is de ligging van de school in een 
krimpgebied. Concreet betekent dit dat we onderwijs bieden aan rond de 55 leerlingen en dat we 
komend schooljaar met twee trio-combinatie groepen gaan werken; groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 
6/7/8. 

Kenmerken van de school

Kleine groepen

School waar ieder kind welkom Ruimte voor talent

Missie en visie

Ruimte voor talent

Op onze school is aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan 
het verzamelen van kennis en begrip. We willen ook ruimte bieden aan de unieke talenten van ieder 
kind. Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in de wereld waarin zij leven. Vanuit de 

1.2 Missie en visie
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eigen, veilige omgeving leren we kinderen verder te kijken. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn 
belangrijk. De basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) zijn essentieel, maar we willen daarnaast 
brede kennis aanbieden in gevarieerde projecten waarbij de eigen omgeving van het kind een grote 
inbreng heeft op het leerproces.

School waar ieder kind welkom is

Obs Usquert is een openbare school, die open staat voor alle kinderen zonder onderscheid te maken 
tussen ieders godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen 
verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen en bereidt de kinderen voor op een open 
samenleving. 

Kleine groepen

Op de OBS Usquert werken we in kleine combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke 
aandacht aan onze leerlingen geven. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we 
heel belangrijk. Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken en gedurende het schooljaar werken 
we met de methode KWINK. Wekelijks bieden we daaruit lessen aan waarin we op speelse wijze 
aandacht besteden aan sociaal emotionele vaardigheden.

Identiteit

Een goed schoolklimaat is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Sociale, 
culturele, emotionele en creatieve vaardigheden zijn een belangrijk bestanddeel van ons onderwijs. Het 
zelfstandig werken, leren luisteren, opkomen voor je eigen mening en leren je gedachten goed onder 
woorden te brengen komen dagelijks aan de orde evenals de normen en waarden die onze samenleving 
vormen.
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Op 5 minuten loopafstand van school is een goed ingerichte sporthal waar de groepen 3 t/m 8 één keer 
per week bewegingsonderwijs krijgen van een vakdocent en één keer per week van de eigen leerkracht. 
De groepen 1 en 2 bewegen dagelijks in het speellokaal en het schoolplein.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lezen
3 u 45 min 4 u 45 min

Taal
5 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 5 uur 

Oriëntering op jezelf en 
de wereld 1 u 20 min 1 u 20 min

Kunstzinnige oriëntatie 
1 u 15 min 1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

Engelse taal
15 min 15 min

Sociaal emotioneel leren 
15 min 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 u 40 min 3 u 40 min 3 uur 3 uur 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
3 uur 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min

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

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

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

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

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Sociaal emotioneel 
leren 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

Af en toe maken we op school bij afwezigheid van de leerkrachten gebruik van invallers. Over het 
algemeen lukt dat. Indien er geen vervanging beschikbaar is kijken we eerst naar en interne oplossing 
bijv. door het combineren van groepen. Indien ook op die laatste wijze geen oplossing voorhanden is, 
kunnen we genoodzaakt zijn om te besluiten, groepen vrijaf te geven. U wordt daarover altijd zo 
spoedig mogelijk ingelicht

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Op OBS Usquert werken we met een compact team van 8 personen waarvan 5 leerkrachten, een Intern 
Begeleider, directeur en administratief medewerker. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 1x per week 
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht en 1x per week van de eigen leerkracht. Groep 1/2 gymt met 
de eigen leerkracht. Vanaf groep 1 bieden we wekelijks vormingsonderwijs aan. Ieder jaar bieden we 
(indien mogelijk) stagiaires van de PABO of MBO-onderwijsassistent een plek om het vak te leren bij 
ons op school.

Vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school 
ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen 
ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse 
levensbeschouwelijke richtingen.

Dit schooljaar 2022/2023 bieden we HVO lessen aan en in het schooljaar 2023/2024 worden er GVO 
lessen aangeboden. Afgelopen schooljaar hebben wij gekozen (in overleg met de MR) voor een 
jaarlijkse wisseling van de lessen. Het ene jaar krijgen alle kinderen GVO lessen het jaar erop krijgen ze 
allemaal HVO lessen. Deze lessen zijn altijd vrijwillig, mocht u bezwaar hebben tegen het volgen van de 
GVO/ of HVO lessen kunt u dit bij de directie van de school aangeven. Als uw kind niet mee mag doen 
met de GVO/ HVO lessen dan wordt er geen andere les aangeboden. Uw kind kan tijdens de GVO/ 
HVO lessen in een andere ruimte bijvoorbeeld lezen of even tekenen.

Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u 
geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen.

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met KindH.

Eind 2022 zal ons nieuwe schoolgebouw gereed zijn. In het nieuwe gebouw is ook plek voor de 
peuteropvang. We werken samen met KindH. Zij onderzoeken ook de mogelijkheid voor buitenschoolse 
opvang en naschoolse opvang in ons schoolgebouw. Bij minimaal 6 kinderen kan er een groep gestart 
worden. Bij minder belangstelling kan de opvang door KindH in Warffum of Uithuizen plaats vinden. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Pedagogisch didactisch handelen:  

• Doel: Grotere betrokkenheid van de leerlingen. - Acties: Het creëren van een rijke leeromgeving 
• Doel: grotere betrokkenheid van de leerlingen. - Acties: Doelstellingsgerichte Kindgesprekken in 

groep 5 t/m 8, in groep 2,3,4 (verkennen wat mogelijk is) 
• Doel: Vergroten didactische complexiteiten van het team. - Acties: klassenbezoeken met 

kijkwijzer en zo nodig scholing of training. 

Aanbod: 

• Doel: Passend aanbod voor alle leerlingen. - Acties: werken met leerlijnen in Parnasys 
Groepsdoorbrekend werken verkennen 

• Doel: Vergroten zicht op ontwikkeling van de leerlingen. - Acties: Vergroten analysevaardigheden 
leerkrachten (teamtraining) 

• Doel: Breder aanbod realiseren - Acties: circuits van creatieve vakken met behulp en 
medewerking van ouders 

• Doel: Vergroten achtergrondkennis van de leerlingen. - Acties: De wereld in school brengen; 
projecten, jeugdjournaal, klokhuis, Wereldoriëntatie. 

• Doel: Mediawijsheid; onze leerlingen zijn Vertrouwd, veilig en vaardig met digitale middelen. - 
Acties: Volgens aanbod vastgesteld i.s.m. Basicly 

Opbrengsten: 

• Doel: verbeteren opbrengsten voor de kernvakken. - Acties: Analyse opbrengsten met behulp van 
FocusPO. Stellen van realistische schooldoelen 

• Doel: Opbrengsten verhogen door betere analyse van de toetsresultaten, dagelijks werk van 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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leerlingen en eigen leerkrachtgedrag.            - Acties: klassenbezoeken met kijkwijzer, training 
analysevaardigheden. Schoolklimaat/condities: 

• Doel: Grotere betrokkenheid van ouders. - Acties: overleg met meedenkouders 
• Doel: Realiseren van een aardbevings- en toekomstbestendige school in Usquert. - Acties: 

nieuwbouwtraject OBS Usquert 
• Doel: Verdiepen van samenwerking in het team. - Acties: Collegiale klassenbezoeken, samen 

voorbereiden van lessen (rekenen) 
• Doel: Formuleren heldere schoolvisie.  

U leest hier meer over in het schoolplan 2020-2023.

We proberen als school voortdurend om ons handelen tegen het licht te houden; doen we de goede 
dingen en doen we de dingen goed?  We hebben de afgelopen jaren enige ervaring opgedaan met het 
middel van de zelfevaluatie. Zelfevaluatie is een manier om door systematisch informatie te 
verzamelen het eigen functioneren te beschrijven en te beoordelen. Vervolgens worden op basis van de 
beoordeling acties ondernomen die daarna weer geëvalueerd worden en zo verder. Zelfevaluatie is 
daarmee een cyclisch proces. 

Dit doen we volgens 5 stappen:

1. Vastleggen van doelen en standaarden 
2. Verzamelen van informatie 
3. Registreren 
4. Interpreteren en reflecteren 
5. Het nemen van beslissingen 

U leest hier meer over in het schoolplan 2020-2023.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

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

Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het 
door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies 
die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, 
eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. In het ontwikkelperspectief van de leerling 
staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschreven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij 
nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze 
onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. 
Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen 
wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan praktisch van 
aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een 
verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden. 

Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal te 
bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Rekenspecialist

Alle leerkrachten zijn in het bezit van rekencertificaat MSV.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We stellen ons onderwijs, wat betreft extra ondersteuning, zoveel mogelijk af op de individuele 
leerlingen. We hebben kleine groepen waardoor de leerkrachten in staat zijn om extra begeleiding te 
bieden. Twee ochtenden per week is er Remedial Teaching buiten de groep voor de leerlingen die het 
nodig hebben. 
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Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Remedial teacher

Vanuit de NPO gelden extra inzet in de groepen. 

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Vakdocent gymnastiek

.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

We werken met Kwink, methode voor sociaal en emotioneel leren. Het voorkomen van pesten is een 
onderdeel van deze methode.

We starten ook ieder schooljaar met de Gouden Weken (om een positieve groepsvorming te 
bevorderen) en we kunnen waar nodig Rots en Water trainingen inzetten.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien! vragenlijst.
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Eens per twee jaar wordt de sociale veiligheidsbeleving gemeten. Daarnaast wordt ook het programma 
ZIEN! ingezet. Ook wordt er in de groep regelmatig met kinderen gesproken over sociale veiligheid. Dat 
gesprek -soms n.a.v. situaties-  is voor ons belangrijk om te werken aan veiligheid.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Praktiek a.praktiek@lauwerseneems.nl

anti-pestcoördinator Schaafsma t.schaafsma@lauwerseneems.nl

vertrouwenspersoon Visser secretariaat@lauwerseneems.nl

vertrouwenspersoon Nienhuis secretariaat@lauwerseneems.nl
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Klachtenregeling

Klachtenprocedure 

Wij willen natuurlijk klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het zijn dat u als ouder ontevreden 
bent. Klachten kunnen gaan over het onderwijs dat gegeven wordt, over een leerkracht, over de school 
als geheel, maar ook over ongewenste zaken zoals seksuele intimidatie en discriminatie. Als er een 
klacht is willen wij die gezamenlijk zo goed mogelijk oplossen. 

Klachtrecht 

Meestal kunnen klachten in onderling overleg goed opgelost worden. Als u een klacht heeft bespreekt u 
die in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Is de klacht na gesprekken niet naar tevredenheid 
opgelost, dan kunt u terecht bij de directeur. In sommige gevallen is het raadzaam de directeur (direct) 
te betrekken bij het gesprek over de klacht. Als u er samen met de directeur van de school niet uitkomt 
kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur. De directeur-bestuurder zal dan met u in 
gesprek gaan om tot een oplossing van uw klacht te komen. Blijft de klacht dan alsnog bestaan, dan 
kunt u deze neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie. 

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten 

Er is een aparte klachtenregeling als het gaat om ongewenste intimiteiten. Hiermee bedoelen we 
handelingen, gedragingen en uitingen in de seksuele of affectieve sfeer die als kwetsend worden 
ervaren. Voor dit type klachten is de schooldirecteur het aanspreekpunt. Afhankelijk van de aard en de 
ernst van de klacht zal de schooldirecteur doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon buiten de 
organisatie. Als dat nodig is kan de vertrouwenspersoon helpen om de klacht in te dienen bij de 
onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Groningen.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden via verschillende bronnen 
betrokken en op de hoogte gebracht. Hoe we dat doen vindt u op onze website www.obsusquert.nl. 

Bij het organiseren van de praktische zaken op school (o.a. feesten en vieringen) krijgt onze school hulp 
van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpen bij het uitvoeren 
en meedenken van bepaalde activiteiten. De ouderraad werkt in commissies samen met de 
leerkrachten en andere ouders.

Op onze school is een betrokken en constructieve medezeggenschapsraad (MR) actief. De 
medezeggenschapsraad overlegt met het bestuur en de directie over het beleid dat zij ontwikkelen 
voor de school. Daarnaast brengt de MR zelf thema's onder de aandacht; dit kan op heel veel 
verschillende terreinen (van trakteren tot een groen schoolplein, van cultuur tot zaken waar je kritisch 
over bent en die je anders zou willen).

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Activiteiten die door de Ouderraad worden verzorgd

• Kinderboeken/Projectweek

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

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

Voor de schoolreisjes wordt een bedrag per leerling gevraagd, dit is afhankelijk van waar de reis naar 
toe gaat. Groep 6, 7 en 8 gaan op schoolkamp. Ouders worden aan het begin van het schooljaar 
hierover geïnformeerd.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij school. Ouders worden ingezet bij 
uitstapjes, schoolreizen, bibliotheek op school, luizencontrole en creatieve activiteiten van de groepen. 

Contactgegevens klachtencommissies 

Landelijke klachtencommissie Secretariaat, postbus 85191, 3508 AD Utrecht Telefoon: 030 - 280 95 90 
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen GGD, postbus 584, 9700 AN Groningen Telefoon: 050 - 
367 40 00 

U vindt de klachtenregeling ook op www.lauwerseneemspo.nl/klachtenregeling-LE-PO                          
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Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch ziek melden. Ook kunnen ze dit doorgeven als ze op school 
komen (om een broertje of zusje te brengen).

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen bij de directeur verlof aanvragen. 

Regels voor schoolverlof

Buiten de schoolvakanties 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Een verzoek voor verlof buiten 
de schoolvakanties dient u in bij de schooldirecteur. Het verzoek wordt alleen gehonoreerd als de aard 
van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) daartoe speciaal aanleiding geeft. U dient dat aan 
te tonen door middel van een werkgeversverklaring waarin dat verklaard wordt. Aan een dergelijk 
verlof zijn een aantal voorwaarden verbonden:

a. het verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar

b. het wordt maar één keer per schooljaar verleend.   

Verlof bij bijzondere omstandigheden 

Verlofaanvragen kan ook voor de volgende bijzondere omstandigheden: 

• een huwelijk van directe verwanten; 
• viering van een jubileum van directe verwanten; 
• het overlijden van directe verwanten.   

Daarnaast kan een leerling in een beperkt aantal gevallen vrij krijgen als hij of zij aan een aan 
godsdienst of levensovertuiging verbonden plicht moet voldoen. Hiervoor geldt dat niet iedere 
gewenste deelname aan bijeenkomsten op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag als 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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godsdienstplicht is aan te duiden.   

Aanvragen schoolverlof 

Schoolverlof moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd. 
Op school is hiervoor een standaard aanvraagformulier aanwezig welke u in dient te vullen en verder 
dient het formulier voorzien te worden van de handtekening(en) van de ouder(s)  met ouderlijk gezag. 
Verzuimaanvragen van maximaal 10 schooldagen dient u in bij de directie. Aanvragen van meer dan 10 
dagen richt u aan de ambtenaar leerplichtzaken in de gemeente waar u woont (eventueel met 
bemiddeling van de school). Als de aanvraag wordt afgewezen kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken 
in beroep gaan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.   

De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. De school is 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Procedure bij Toelating 

• U kunt een aanmelding voor uw kind doen naar aanleiding van een individueel bezoek of naar 
aanleiding van een open dag. Aanmelding kan plaatsvinden vanaf de leeftijd van 3 jaar 

• In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het 
bevoegd gezag kinderen voor ten hoogste 5 dagdelen toelaten. Er vindt in deze periode nog geen 
inschrijving plaats. Deze kinderen zijn in deze fase geen leerlingen in de zin van de wet. 

• Om als leerling tot een school te worden toegelaten en ingeschreven, moet een kind de leeftijd 
van 4 jaar hebben bereikt. 

• Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u van de school een uitnodiging voor een 
intakegesprek. Dit intakegesprek vindt plaats voor een kind uiterlijk 3 jaar en 10 maanden is. 

• Mede naar aanleiding van het intakegesprek wordt bekeken of uw kind toegelaten kan worden. 
Dat zal in verreweg de meeste situaties het geval zijn. Er kunnen echter omstandigheden zijn die 
maken dat onze school niet de juiste voor uw kind is. Samen met u kunnen we kijken naar andere 
mogelijkheden. 

• De inschrijving is pas definitief ná ondertekening vóór de eerste schooldag door de directeur. 
• Wanneer een kind wordt aangemeld dat ouder is dan 4 jaar en dat al een schoolloopbaan heeft, 

vindt er altijd een informatief gesprek plaats tussen de ontvangende en de vorige school. 
• Indien de ontvangende school dit wenst, zal er nader onderzoek plaatsvinden. 
• Na het gesprek tussen beide scholen en een mogelijk onderzoek kan tot inschrijving worden 

overgegaan 
• De ouders vullen voor de eerste schooldag op de nieuwe school het inschrijfformulier in. 

Beslissing over toelating 

• De beslissing over toelating wordt uiterlijk 6 weken na het intakegesprek genomen. Lukt het niet 
om binnen deze termijn een beslissing te nemen dan worden de ouders hierover geïnformeerd en 
wordt een nieuwe termijn (ten hoogste 4 weken) gegeven waarbinnen de beslissing tegemoet 
kan worden gezien. 

• Als de directeur uiterlijk binnen tien weken na de aanmelding besluit tot niet-toelaten, moet dit 
gemotiveerd per aangetekende brief aan de ouders worden meegedeeld. In deze beslissing wordt 

4.4 Toelatingsbeleid
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toegelicht dat de directeur-bestuurder enerzijds rekening heeft gehouden met het schoolbelang 
en anderzijds het belang van de betreffende leerling bij het volgen van regulier onderwijs in zijn 
beoordeling heeft betrokken. 

• Tegen dit besluit kunnen de ouders gedurende zes weken na ontvangst hiervan schriftelijk 
bezwaar maken. Als de ouders bezwaar maken, zal de directeur-bestuurder een gesprek hebben 
met de ouders. Binnen vier weken na binnenkomst van het bezwaar moet er een besluit worden 
genomen. Dit besluit kan voor de onafhankelijke Klachtencommissie, Commissie Rechten van de 
Mens en de burgerlijke rechter worden aangevochten. 

4.5 AVG

Privacy beleid

Schoolbestuur Lauwers & Eems vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom 
wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk 
beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken 
maken met leveranciers. Ook werken we binnen de school aan bewustwording.Het Privacy beleid is 
met instemming van de GMR vastgesteld.

Functionaris Gegevensbescherming

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze 
functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor ons 
bestuur is dit Ferenc Jacobs.Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp 
omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@lauwerseneems.nl.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar, na de Cito Midden en Cito Eind-toetsen, evalueert het team de tussentijdse 
opbrengsten. De zorgcoördinator maakt de datamuur op basis van de vaardigheidsgroei op 
groepsniveau. De bevindingen van het team worden meegenomen in de vervolgplanning van de school. 
Met de leerkrachten worden de resultaten op leerlingenniveau besproken. We zien met name bij 
rekenen&wiskunde en bij spelling dat de lesstof onvoldoende is geautomatiseerd. Hier zal in schooljaar 
2022-2023 veel aandacht aan worden besteed d.m.v. gerichte oefenstof. Verder geldt als voorbehoud 
dat we met kleine groepen werken (soms maar 4 leerlingen) en dat één leerling dus een enorme impact 
kan hebben, zowel positief als negatief, op het groepsgemiddelde.

5.2 Resultaten eindtoets

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

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

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

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

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

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

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Op OBS Usquert zijn de groepen klein, zodat we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies 
over het didactisch aanbod door de leerkracht, op basis van de groepsresultaten. De samenstelling van 
de groep kan onevenredig veel bijdragen aan de resultaten.

Alle leerlingen hebben, ondanks de schoolsluiting i.v.m. COVID-19, op het verwachte niveau 
gepresteerd.

De leerlingen stromen uit naar VWO (1), HAVO/VWO (1), VMBO GL-TL/HAVO (4), VMBO KB/VMBO GL-
TL (1), ontheffing i.v.m. minder dan 4 jaar in Nederland (2).

Wat betreft de referentieniveaus voor taal, lezen en rekenen:

                       1F percentage behaald         2F/1S percentage behaald

• Taal                   100                                  62,5
• Lezen                100                                   87,5
• Rekenen            100                                   50

niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

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

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

openbare basisschool Usquert
95,7%

95,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

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

openbare basisschool Usquert
59,4%

58,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 25,0%

vmbo-(g)t 50,0%

vwo 25,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Sociaal

VeiligZelfstandig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De school wil een veilige en stabiele omgeving bieden waar kinderen zich optimaal kunnen 
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ontwikkelen. Daarbij bieden we ruimte voor het individu van het kind door vanaf groep 1 te werken aan 
zelfstandigheid. We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren om op een sociale manier in een groep 
te functioneren en met en van elkaar te leren. Hier werken we in doorgaande leerlijnen in groep 1 t/m 8 
aan. De methode Kwink helpt ons daarbij. 

We werken twee-wekelijks in alle groepen met de lessen uit de methode Kwink. Twee keer per jaar 
vullen de leerkrachten de vragenlijsten van Zien! in voor hun groepen. Hiermee brengen we de 
veiligheidsbeleving, welbevinden, betrokkenheid en een aantal andere sociale aspecten van de 
leerlingen in beeld. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf ook vragenlijsten in. Mocht daartoe 
aanleiding zijn dan worden interventies op individueel- of groepsniveau ingezet. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag: Groep 1 vrij, groep 2 t/m 4 om 11:45 uur vrij. 
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Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Leerkrachten alle werkdagen vanaf 14:30 uur

De directeur is op afspraak bereikbaar. De leerkrachten zijn in principe elke dag na schooltijd 
bereikbaar. Als een gesprek enige tijd in beslag neemt, stellen wij het op prijs als u van te voren een 
afspraak maakt, zodat er voldoende tijd beschikbaar is. Op de dinsdagen worden de teamvergadering 
gehouden.
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