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biedt namelijk alle mogelijkheden voor de kinderen

IN HET GROEN

om in de buitenlucht te spelen, leren en bewegen:

Voor elk kind is de stap naar de basisschool een

uniek voor een school in de stad.

grote mijlpaal. Die eerste dag betekent de start van
een nieuwe fase in het leven van het kind en van

Juist omdat de basisschooltijd zo’n belangrijke fase

de ouders. In totaal brengen kinderen maar liefst

is in het leven van een kind, is het heel belangrijk dat

8.000 uur door op de basisschool. Juist daarom is het

ouders een bewuste keuze maken voor een basis

belangrijk dat ze zich er thuis voelen.

school. Om een goede indruk te krijgen van onze
school nodigen we u van harte uit voor een vrij

Het Karrepad is een warme, dynamische basisschool

blijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding.

waar iedereen welkom is. De verschillende culturen

Zodat u zelf kunt ervaren op welke manier wij met z’n

en achtergronden geven onze school kleur en sfeer.

allen kinderen een fijne schooltijd bezorgen op deze

Samen met leerlingen en ouders vormen we een

warme, bruisende stadsschool in het groen.

betrokken gemeenschap en bieden we een fijne plek
waar kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kun

Alinda Koerts (directeur) en Bernou Feitsma

nen ontwikkelen. Aan de hand van de daltonprincipes

(adjunct-directeur)

begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling. Zo
leren ze plannen, reflecteren en samenwerken. Samen
zorgen we ervoor dat ieder kind zijn of haar talenten
ontdekt en ontplooit.
Onze school heeft drie gebouwen rondom ons prach
tige plein. Daardoor combineren we het gevoel van
kleinschaligheid met de voordelen van een grote
stadsschool in het groen. Het park naast onze school
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ONZE SCHOOL
Het Karrepad is een warme openbare school met drie kleinschalige locaties in het
Molukkenplantsoen en een ervaren, enthousiast team. Een bruisende stadsschool
in het groen, waar kinderen van allerlei achtergronden naartoe gaan. Bij ons is elke
leerling welkom, ongeacht levensbeschouwing, nationaliteit, sociale afkomst of sekse.
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Onze missie

Onze daltonkernwaarden

De school is de samenleving in het klein, een plek waar

Leerlingen komen bij ons om te leren. We doen er dan

we samen leren, samen werken en samen leven. We

ook veel aan om de kwaliteit van het onderwijs op een

werken vanuit de maatschappelijke verantwoordelijk-

hoog peil te brengen en houden. We gaan daarbij uit

heid om onze leerlingen het beste onderwijs te geven

van de kernwaarden van het daltononderwijs. Deze

dat we kunnen bieden, zodat zij hun talenten ontwik-

zijn gebaseerd op de principes van Helen Parkhurst,

kelen en uitgroeien tot zelfstandige, positief-kritische

de grondlegger van het daltononderwijs. De volgende

mensen die voorbereid zijn op hun toekomst.

vijf kernwaarden gelden voor het Nederlandse dalton
onderwijs en dus ook bij ons op school:

Onze visie
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, toegesneden

• Vrijheid en verantwoordelijkheid

op de mogelijkheden van het kind, waarbij het leren

• Zelfstandigheid

van de leerling centraal staat. Dit uit zich in de dage-

• Samenwerking

lijkse praktijk in een op daltonprincipes gebaseerde

• Reflectie

onderwijsvorm, uitgaande van de kernwaarden van het

• Effectiviteit

daltononderwijs.
Over hoe we het daltononderwijs bij ons op school invullen, kunt u lezen vanaf pagina 10.

‘Wij hebben
voor het Karrepad

Pedagogisch kader

gekozen omdat het een

Op het Karrepad hebben we afspraken gemaakt die voor

leuke daltonschool is

ons allemaal gelden. Die afspraken zijn overal in onze

en een afspiegeling van

school terug te vinden.

de samenleving’
Ouder leerling groep 8
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Op het Karrepad:
• mag je jezelf zijn
• zijn we aardig voor elkaar
• werken we aan een prettige, rustige werksfeer
• zijn we zuinig op onze spullen
• gebruiken we onze tijd goed

Onze locatie
Het Karrepad is gevestigd in drie schoolgebouwen aan
het Molukkenplantsoen in de Korrewegbuurt. Onze
leerlingen zijn afkomstig uit de directe omgeving in de
Korrewegbuurt, maar ook uit wijken zoals de Hunze en
Van Starkenborgh en verder. Voor elke leeftijdsgroep,
onderbouw, middenbouw en bovenbouw, hebben we een
eigen schoolgebouw. Daardoor hebben leerlingen niet
het gevoel dat ze op een grote school zitten. Ze krijgen

Sfeer op school

samen met leeftijdsgenoten les in een gebouw dat is

Het Karrepad staat bekend als een warme stadsschool.

aangepast en ingericht op een manier die bij hen past.

De sfeer is er prettig en de teamleden kunnen het goed
met elkaar vinden. Samen zetten ze zich volop in voor

Op het ruime plein zijn er speelgelegenheden voor

de leerlingen. Ook de onderlinge verstandhouding tus-

leerlingen van alle leeftijden. Ook spelen leerlingen naar

sen team, ouders en kinderen is uitstekend. De sfeer

hartenlust in het prachtige, groene park, waar we voor-

ademt vertrouwen en daardoor voelen kinderen zich vei-

zieningen hebben die kinderen uitdagen om te spelen,

lig en durven ze zichzelf te zijn. Onze leerlingen vormen

bewegen en ontdekken. In november 2022 is onze

een gemêleerde populatie: een prachtige afspiegeling

nieuwe gymzaal geopend en in gebruik genomen.

van de maatschappij.
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Onze teamleden staan sterk in hun schoenen en weten

Al onze leerkrachten staan bevoegd voor de klas. Er

hoe ze het beste kunnen omgaan met de diversiteit op

varen leerkrachten werken nauw samen met jonge

school. Ze zijn weerbaar en bieden duidelijkheid. Ver-

collega’s. Dankzij die mix hebben we een mooie balans

der zijn we een echte stadsschool, waar veel gebeurt en

in ons team. Startende leerkrachten kunnen rekenen

waar we graag de handen uit de mouwen steken. We

op een goede begeleiding. Al onze leerkrachten blijven

organiseren allerlei uitjes en activiteiten: op school, in

zich voortdurend ontwikkelen en houden hun kennis en

het park, maar ook in de omgeving. Zo nemen we de

vaardigheden bij. We zijn een lerende school: dat bete-

leerlingen graag mee naar Dot, het Groninger Forum of

kent dat we graag van elkaar willen leren, kennis met

het theater.

elkaar delen en ons steeds blijven ontwikkelen.

Organisatie
We hebben onze school ingedeeld in onderbouw
(groepen 1 en 2), middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en
bovenbouw (groepen 6, 7 en 8). In het lage gebouw aan
de Molukkenstraat zitten de groepen 1, 2 en 3, in het
hoge gebouw aan deze straat zitten de groepen 4, 5 en 6
en in het gebouw ernaast aan de Korreweg zitten de
groepen 7 en 8. We werken met jaarklassen en soms met
combinatiegroepen.

Directeur Alinda Koerts: “Ieder kind moet goed onOns team

derwijs krijgen. Die overtuiging is de basis van mijn

We hebben een enthousiast en professioneel team dat

gedrevenheid als directeur. Daarom ga ik er voor

ieder kind de kans biedt om het beste uit zichzelf te

de volle 100% voor om van het bruisende en unieke

halen. Elk kind beschikt over een talent en wij doen er

Karrepad een nog mooiere school te maken waar

alles aan om dit talent naar boven te halen.

ieder kind zich kan ontwikkelen!”
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Onze leerkrachten staan niet alleen voor de klas, maar
vervullen ook andere taken en functies op school. Hierbij kunt u denken aan coördinatoren Kunst & Cultuur,
digitale geletterdheid en meer- en hoogbegaafdheid. Of
aan het begeleiden van stagiaires en het ondersteunen
op ict-vlak. Naast de leerkrachten werken er een directeur, een adjunct-directeur, twee intern begeleiders, een
administratief medewerker, twee conciërges, klassenassistenten en vrijwilligers op het Karrepad.

Stagiaires
Elk schooljaar verwelkomen we stagiaires die worden
opgeleid voor het primair onderwijs. We ontvangen
stagiaires van de Pedagogische Academie van de Hanze
hogeschool Groningen en de mbo-opleidingen van het
Noorderpoortcollege en het Alfacollege. Ook krijgen we
leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs op school

Adjunct-directeur Bernou Feitsma: “Op het Karrepad

voor hun maatschappelijke stage. Oud-leerlingen

is geen dag hetzelfde! Als adjunct-directeur zorg ik

kunnen altijd rekenen op een plek bij ons.

voor het reilen en zeilen op school, zodat alles goed
draait en we optimaal onderwijs kunnen geven.

Vervanging

Vanuit mijn bevlogenheid en ervaring mag ik samen

Het ziekteverzuim op onze school is laag. Bij ziekte zor

met ons enthousiaste en gedreven team de basis-

gen we voor een goede vervanger. Alleen als dat niet

schooltijd creëren die ieder kind verdient. Zo leggen

lukt, verdelen we de leerlingen over de andere groepen.

we het fundament voor hun verdere toekomst.”
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ONS ONDERWIJS
Wij zijn een erkende daltonschool. Dat betekent dat wij onze leerlingen begeleiden
tot verantwoordelijke, democratische burgers die voor zichzelf opkomen en rekening
houden met hun omgeving. Onze leerlingen denken mee op school en voelen zich
verantwoordelijk en betrokken. Iedereen heeft een stem.
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Daltononderwijs

kunnen. En lukt iets nog niet, dan zetten we een stapje

Daltononderwijs betekent dat we bij alles wat we doen

terug en proberen we het opnieuw. Leren gaat met val-

uitgaan van de volgende kernwaarden:

len en opstaan. Fouten maken hoort erbij en helpt om

• Vrijheid en verantwoordelijkheid

verder te leren.

• Zelfstandigheid
• Samenwerking

Bij die vrijheid hoort ook gebondenheid en eigen ver-

• Reflectie

antwoordelijkheid. Zo verwachten we van kinderen dat

• Effectiviteit

ze zich aan de afspraken en regels houden. We bieden

Onze kernwaarden zijn altijd en overal herkenbaar. Ze

heldere kaders aan en een duidelijke structuur. Binnen

komen terug bij alles wat we doen en ook bij de manier

de grenzen krijgen kinderen houvast om de vrijheid te

waarop we met elkaar omgaan.

hanteren.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

We bieden kinderen veel vrijheid om zelf te leren en

Zelfstandigheid begint in de onderbouw met zelf

eigen keuzes te maken. Vanaf het moment dat ze op

redzaamheid. Met zelf aan- en uitkleden. En met zelf op-

school komen, zijn ze eigenaar van hun leerproces. Dat

ruimen. Geleidelijk vragen we kinderen om meer eigen

houdt in dat we ze de vrijheid geven om te ontdekken

initiatief te nemen. Bij het plannen van hun taken, het

waar ze staan en wat ze kunnen. Ze leren ook wat ze

stellen van leerdoelen en het streven naar het hoogst

nog niet zo goed kunnen en waar ze

haalbare resultaat. Ook leren ze om hulp te vragen als

aan moeten werken. Stap voor stap

‘Er is veel
ruimte om
dingen te zeggen’
Leerling groep 7

dat nodig is. En om rustig af te wachten als de leerkracht

krijgen ze meer verantwoorde-

met een ander kind bezig is. Naarmate een kind zelf-

lijkheid en leren ze zelfstandig

standiger wordt, kan het zelf het eigen gemaakte werk

te werken en te leren. Zo krij-

nakijken. Vanaf groep 5 leren de kinderen om hun taak-

gen ze vertrouwen in hun eigen

werk zelf in te plannen.
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Samenwerking

‘We helpen

Binnen onze school vormen we een leefgemeenschap

en troosten elkaar,

waarbinnen leerlingen, leraren en overige medewerkers

bijvoorbeeld als een

laten zien dat ze samenwerken, samen leven en samen

kind verdrietig is of iets

leren. Samenwerken vraagt om vertrouwen en eigen ver-

moeilijk vindt’

antwoordelijkheid. De grens van de eigen vrijheid wordt

Leerling groep 7

gevormd door de vrijheid van de ander. We vinden het
daarom belangrijk dat we op een respectvolle manier
met elkaar omgaan. Zo ontdekken leerlingen gaandeweg

sturen. Ze leren ook om kritisch te kijken naar wat ze

dat ze ook kunnen samenwerken met kinderen die niet

hebben gedaan. Ook reflecteren leerlingen op hun eigen

hun vrienden zijn. Ze maken zelf afspraken over wat ze

gedrag en dat van de andere leerlingen. De leerkracht

gaan doen en leren om hierover met elkaar te communi-

gebruikt verschillende methoden om het reflecteren

ceren.

goed te begeleiden.

We stimuleren kinderen vanaf groep 1 om elkaar te

Effectiviteit

helpen en rekening met elkaar te houden. Dat doen we

We willen onze tijd zo effectief mogelijk gebruiken.

niet alleen bij sociale spelactiviteiten maar ook in ons

Daarom zorgen we ervoor dat leerlingen en leerkrach-

lesprogramma.

ten de middelen hebben om het onderwijs goed in te
plannen. Per groep maken we een overzicht van wat de

Reflectie

leerlingen kunnen. Daarna maken we een indeling van

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen

leerlingen in subgroepen van een vergelijkbaar niveau.

leerproces en leren om te reflecteren op wat goed gaat

Leerlingen werken ook aan hun eigen doelen: wat je al

en wat beter kan. Reflectie helpt ze om aan te voelen

kan, hoef je niet meer te leren. De leerkracht kan daar-

wat ze nog moeten leren en wat ze al kunnen. Geleide-

door onderwijs op maat geven en de instructie aanpas-

lijk leren ze hun eigen taakwerk in te plannen en bij te

sen aan de behoefte van de leerlingen.

13

In groepen 1 en 2 werken we met een planbord. Daar-

kunnen ze ook alvast een kaartje op een andere dag

op plannen we alle activiteiten. Eerst per dag, later per

ophangen. Als de taak af is, verplaatsen ze het kaartje

week. We gebruiken de daltonkleuren om de week te

naar het volgende planbord met een krul erbij. Vanaf

ordenen. Elke dag heeft een eigen kleur:

groep 3 werken de leerlingen met een doelgerichte

• Maandag: rood

weektaak waarbij naarmate de leerling ouder wordt de

• Dinsdag: geel

verantwoordelijkheid steeds meer bij hem/haar komt te

• Woensdag: groen

liggen.

• Donderdag: blauw
• Vrijdag: paars

Week-, blok- en maandtaak

Daardoor weten kinderen meteen op welke schooldag ze

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met weektaken. Van-

wat gaan doen. De taken en activiteiten staan afgebeeld

af de bovenbouw komen hier bloktaken bij die in groep

op losse kaartjes. Om de beurt kiezen leerlingen een

8 uitmonden in een maandtaak De leerlingen kunnen

kaartje uit. Dit kaartje hangen ze op het takenbord ach-

hierbij zelf aangeven aan welke doelen ze willen werken.

ter hun naam. Als ze eraan toe zijn om te leren p
 lannen

Ze houden daarbij steeds rekening met wat ze hebben
geleerd van de reflectie op hun eigen kunnen. Zo worden leerlingen nog meer eigenaar van hun leerproces.
Het doel is dat ze de ruimte krijgen om op hun eigen
niveau aan het werk te kunnen en leren om zelfstandig
hun tijd in te delen en te gebruiken. Ook werken ze aan
doelen die ze zelf opstellen.

Goed omgaan met elkaar
Leren om met elkaar om te gaan is een belangrijk onder
deel van ons onderwijs. Met behulp van het Leefstijl
Programma maken we leerlingen bewust van normen
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en waarden en besteden we aandacht aan het aanleren

voor de sfeer in de klas en de manier waarop leerlingen

van sociaal-emotionele vaardigheden. Samen voeren ze

met elkaar omgaan. Ze besteden dan veel aandacht aan

opdrachten en activiteiten uit waarbij we het goed met

groepsvorming en oudercontact om zo de basis te leggen

elkaar omgaan versterken. Zo bevorderen we positieve

voor de rest van het schooljaar.

groepsrelaties, waardoor niet alleen het individu sterk

Vormingsonderwijs

wordt, maar de groep ook.

Onze school is een openbare basisschool. In de wet
Om dit te bereiken is een aantal van onze leerkrachten

staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs

opgeleid om in de klas de training Rots en Water te geven.

kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelf-

Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk

standig beslissingen kunnen nemen en je eigen weg

vormingsonderwijs worden gegeven binnen de school-

kunnen gaan. Water staat voor communicatie, luisteren,

tijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid

samen naar oplossingen zoeken en de grenzen van

van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de

anderen respecteren. In een veilige sfeer leren kinderen

aandacht die wij als school besteden aan geestelijke

meer over hun eigen gedrag, over sociale situaties en

stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse

over hoe ze met elkaar omgaan. Zo willen we de sociale

lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden

en emotionele vaardigheden van kinderen bevorderen

verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde

en problemen van leerlingen onderling en individueel

levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor

voorkomen en verminderen.

boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch,
katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs.

Gouden Weken

Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse heb-

De eerste zes weken na de zomervakantie noemen we

ben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aan-

de Gouden Weken. Tijdens die weken gaat het erom dat

vragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op

er een fijne groep ontstaat. Leerkrachten leren in die we-

de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze

ken de kinderen en hun ouders goed kennen, maken tijd

school geen kosten aan verbonden.
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ONZE
LESMETHODEN
Onze lesmethoden passen goed bij het daltononderwijs. We gebruiken steeds de
meest recente middelen die bij een methode horen. Dit geldt zowel voor de fysieke
materialen, zoals boeken en werkschriften als voor de digitale hulpmiddelen.
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Ontwikkelingsgericht onderwijs
In de groepen 1/2 werken we ontwikkelingsgericht. Dit
houdt in dat we elke zes tot acht weken uitnodigende
activiteiten organiseren rondom een thema dat kleuters
uitdaagt om tot ontwikkeling en leren te komen. Zo leggen we de basis voor hun ontwikkeling met de nadruk
op het plezier van leren lezen, schrijven en rekenen. Ons
team maakt gebruik van het observatiesysteem MijnKleutergroep. Alle leerdoelen staan hierin en we kunnen
zo goed aangeven welke vaardigheden onze leerlingen
beheersen.

Lezen
In groep 3 beginnen we met het methodisch leren lezen.
Hiervoor gebruiken we de methode Veilig leren lezen. We
betrekken ouders het hele schooljaar nauw bij het leren
lezen van hun kind. De leerkracht biedt de leerlingen

methode Pennenstreken. Het aanleren van een leesbaar

steeds nieuwe woorden aan. Ouders kunnen hiermee

handschrift is nog steeds belangrijk, ook nu we vooral

aansluitend thuis met hun eigen kind oefenen.

typen op de computer. Met de hand leren schrijven is
bovendien goed voor de fijne motoriek.

Schrijven
Leren schrijven in groep 3 gaat gelijk op met leren lezen.

Nederlandse taal

De woorden die kinderen lezen, leren ze dan ook schrij-

De taalontwikkeling begint al bij de kleuters en zetten

ven. Tot en met groep 8 besteden we aandacht aan het

we in groep 3 voort met Veilig Leren Lezen. Vanaf groep

schrijven met pen en papier. Dat doen we met de schrijf-

4 gaan we aan de slag met voortgezet, technisch lezen
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met behulp van de methode Estafette. Kinderen leren

Engelse taal

dan ook om begrijpend te lezen. Ons doel is dat alle

Alle groepen maken gebruik van de methode Join in.

leerlingen aan het eind van groep 5 het hoogste niveau
van technisch lezen hebben bereikt. Dan kunnen we

Wereldoriëntatie

daarna namelijk alle aandacht geven aan het begrijpend

Kinderen leren over de wereld bij de vakken geschiede-

lezen. Een vast onderdeel in de groepen 4 t/m 8 is het

nis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek. De

onderdeel Nieuwsbegrip XL. Elke week lezen we samen

methoden die we gebruiken zijn: Speurtocht, De Blauwe

een actuele leestekst.

Planeet en Natuniek. Voor de kinderen van groepen 1
tot en met 3 geldt dat we aansluiten bij hun belevings

Van groep 4 tot en met 8 werken we aan de taalontwik-

wereld, waarbij ze niet alleen naar de wereld kijken,

keling van de leerlingen met de methode Taal Actief.

maar ook voelen, ruiken, tillen, bewegen, aanraken,

We gebruiken ook allerlei aanvullende methoden om

betasten en luisteren.

de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen, zoals
kringgesprekken, spreekbeurten en schooltelevisie. Ook

In groep 4 maken we de leerlingen wegwijs in het

stimuleren we kinderen om vrij te lezen en maken we

systeem van het documentatiecentrum, inclusief het

samen schoolkranten, muurkranten en gedichten.

internet. Vanaf groep 5 maken ze werkstukken over
allerlei thema’s. Ook besteden we op speelse, verhalen-

Rekenen en wiskunde

de wijze aandacht aan het aanleren van

In groep 3 beginnen we met methodisch rekenen. Tot

21e-eeuwse vaardigheden, waarbij we

en met groep 8 gebruiken we de methode De wereld in

gebruik maken van de Blits Studie-

getallen. Het accent ligt op oefenen, memoriseren en

vaardigheden met behulp van het

automatiseren. Ook gebruiken we in alle groepen aan-

digibord.

vullende lesmethoden en materialen.

‘Ik vind
Engels heel leuk,
maar het mag voor mij
nog wel wat moeilijker
worden’
Leerling groep 5
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Verkeer

doen. Voor muziek gebruiken we de methode Eigen-wijs

We geven alle kinderen vanaf groep 1 verkeersonderwijs.

digitaal. Alle groepen doen mee aan culturele a
 ctiviteiten

We gebruiken hiervoor educatieve software en de Jeugd

van Bij Vrijdag. Zo gaan we naar concerten van het NNO,

Verkeerskrant van VVN. In groep 7 doen alle leerlingen

voorstellingen in het theater en tentoonstellingen in het

een theoretisch verkeersexamen en in groep 8 een prak-

Groninger Museum. Ook komen er geregeld kunstenaars

tisch verkeersexamen.

bij ons op bezoek.

Burgerschap

Bewegingsonderwijs

We vinden het van belang dat leerlingen zich ontwikke-

Al onze leerlingen krijgen bewegingsonderwijs toe-

len tot sociale burgers. Hiervoor gebruiken we de metho-

gespitst op hun leeftijd. Tijdens het sporten leren ze

de Leefstijl en ontwikkelen we lessen en talentblokken

meer over gezond leven en over hoe leuk het is om te

op maat.

bewegen. Verder bieden we leerlingen binnen en buiten

Als daltonschool willen we leerlingen de achtergronden

schooltijd sportactiviteiten aan in samenwerking met

van verschillende culturen meegeven. We willen ze ook

B-slim.

leren om bij te dragen aan een leefbare, multiculturele
samenleving. Waarden als gelijkwaardigheid, begrip voor
anderen en verdraagzaamheid komen hierbij telkens
aan de orde. Burgerschap is niet een vak op zich, maar
komt terug in bijvoorbeeld de lessen over wereldoriëntatie en in speciale lessen Leefstijl projecten en talentblokken.

Expressieve vakken
De vakken beeldende vorming en kunst en cultuur
bieden we aan met behulp van de methode Moet je
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Digitale geletterdheid

Zo hebben alle groepen een digitaal schoolbord of een

Het domein digitale geletterdheid is voor ons een be-

interactief tv-scherm. Leerlingen kunnen gebruik maken

langrijke doorlopende leerlijn. We willen al onze leerlin-

van laptops en tablets in de klas. Verder hebben we een

gen wegwijs maken in de digitale vaardigheden. De vier

Ontdeklab waar leerlingen allerlei digitale vaardigheden

deelgebieden binnen dit domein zijn mediawijsheid,

aanleren. We hebben hiervoor een rijk aanbod aan

basisvaardigheden, informatievaardigheden en com-

digitale middelen, zoals Mbots, beebots en Lego we do.

putational thinking. We besteden tijdens verschillen-

Ook hebben we een talentcoördinator en een techniek

de lessen aandacht aan deze vaardigheden. Ook leren

leerkracht om dit aanbod in samenwerking met de

kinderen om te gaan met de moderne communicatie-

groepsleerkracht te verzorgen.

middelen en digitale leermiddelen. Verder leren ze de
wereld om zich heen beter kennen door middel van de

Persoonlijke ontwikkeling

nieuwe media.

Kinderen leren op school meer dan wat alleen in de
lesmethodes staat. We besteden ook veel aandacht aan
hun persoonlijke ontwikkeling. Dan gaat het om hun
werkhouding, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en hun
sociale gedrag. Ook leren ze om rekening te houden met
elkaar zonder zichzelf weg te cijferen. Iedereen werkt
mee aan een positieve groepsdynamiek.

‘Ik wil vooral leren
hoe ik in de toekomst
als volwassene mijn eigen
dingen kan regelen’
Leerling groep 8
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O N Z E R E S U LT A T E N
We houden het hele jaar bij hoe het met de ontwikkeling van de leerlingen gaat. Zo
kunnen we goed bepalen of kinderen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben.
Voor elk kind houden we een leerlingendossier bij.
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Schooljaarplan

• We werken samen met externen, waaronder de

In ons schooljaarplan beschrijven we de ambities en

kinderopvang, verder aan talentblokken binnen en

plannen voor onze school. Zo staat hierin welke trends

buiten schooltijd rondom Koken & Voeding, Natuur &

we zien in de ontwikkeling van onze leerlingen en welke

Duurzaamheid, Kunst- en Cultuur en Sport & Bewe-

maatregelen we daarom willen nemen. In ons nieuwe

gen. Naast een ontdeklab richten wij een atelier en

schooljaarplan staan de volgende zaken centraal:

een kookruimte in.

• De werkgroep ‘Handelingsgericht werken’ formuleert

• Vanuit onze visie op burgerschapsvorming en de op-

komend jaar meetbare doelen wat betreft de

dracht die er ligt vanuit het ministerie onderzoeken

referentieniveaus op kind-, groeps- en schoolniveau.

wij welke doelen aandacht vragen. Deze nemen wij

• De werkgroep ‘Dalton’ werkt verder aan de door

mee in ons schoolplan 2023-2027.

lopende lijn dalton door pilots op te zetten en te

• Wij stellen de beginsituatie ten aanzien van ouder-

evalueren, te coachen en dalton structureel op de

communicatie en -participatie vast, waar vanuit even-

agenda te zetten.

tuele doelen worden opgesteld.

• Wij hebben een specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Wij hebben een specialist taal die samen met de

die samen met de werkgroep het aanbod voor deze

werkgroep de doorlopende leerlijn (begrijpend) lezen,

doelgroep verbetert, zowel binnen als buiten (plus-

taal en woordenschat verbetert.

groep) de reguliere lessen.

Leerlingvolgsysteem
We volgen de ontwikkeling van al onze leerlingen met
behulp van het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we op

‘Het E-lab is mijn

elk moment in het schooljaar zien hoe het gaat met de

favoriete plek op school,

ontwikkeling van elke leerling en kunnen we op tijd

want daar leren we leuke

reageren als er iets aan de hand is. Op de toetskalender

technische dingen’

vermelden we wanneer we welke toetsen afnemen.

Leerling groep 6

22

Bij de kleuters gebruiken we het registratiesysteem

Groepen 1 tot en met 8:

MijnKleutergroep en vanaf groep 3 nemen we methode-

• SCOL voor de sociaal-emotionele vorming

gebonden toetsen af die bij de gebruikte lesmethoden
horen. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 3 onafhan-

Rapporten

kelijke toetsen van Cito. Zo krijgen we een goed beeld

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport

van hoe de leerlingen presteren en kunnen we op tijd

mee naar huis: in februari en voor de zomervakantie.

extra hulp bieden of juist extra uitdaging. De resultaten

Dat rapport is meteen het overgangsrapport. Kleuters in

slaan we op in het leerlingvolgsysteem en de resultaten

groep 1 krijgen alleen voor de zomervakantie een rap-

bespreken we met ouders of verzorgers tijdens de con-

port. We gebruiken geen cijfers, maar beschrijven in het

tactavonden. Als dat nodig is, kunnen we in overleg met

rapport hoe een leerling zich heeft ontwikkeld.

de ouders aanvullend onderzoek laten doen.

Overgang naar het voortgezet onderwijs
Op vaste momenten in het jaar nemen we de volgende

Vanwege de overgang naar het voortgezet onderwijs

Citotoetsen af:

organiseren we in september een informatieavond.
Daarna worden ouders en leerlingen in oktober uit

Groepen 3 t/m 8:

genodigd voor een voorlopig adviesgesprek. Tijdens dit

• Rekenen-Wiskunde

gesprek geeft de leerkracht aan welk niveau het beste

• Spelling

bij een leerling past, gebaseerd op de resultaten van het

• DMT, AVI

leerlingvolgsysteem en eigen observaties. In februari is

• Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)

het definitieve adviesgesprek en wordt het definitieve

• Woordenschat

advies besproken.

• Werkwoordspelling (vanaf groep 7)
• Studievaardigheden (vanaf groep 7)
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Plaatsingswijzer en eindtoets

Voorlichtingsavonden

Alle openbare scholen in de gemeente Groningen

In november vinden de diverse voorlichtingsavonden

maken gebruik van de Plaatsingswijzer, gebaseerd op

over het voortgezet onderwijs plaats en in januari

het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Op basis van de

organiseren de middelbare scholen hun open dagen en

gegevens in deze wijzer is het mogelijk om een goed

avonden.

advies te geven over de overgang naar het voortgezet
onderwijs. Op de website is meer informatie te vinden

Aanmelding voor het voortgezet onderwijs

over de werkwijze van de Plaatsingswijzer.

Na het definitieve adviesgesprek hebben ouders en
leerlingen de tijd tot half maart om een school uit te

In april maken de leerlingen de eindtoets van Cito. Deze

kiezen en de leerling aan te melden.

is bedoeld om het advies van de school te bevestigen en
ondersteunen. De uitslag is dus niet meer leidend voor

Uitstroom

de plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Deze tabel laat zien naar welke schooltypes onze
leerlingen in het jaar 2021-2022 zijn gegaan.
Schooltype					Percentage
Vmbo-basis/kader				11,2%
Vmbo-kader					12,6%

‘Het allerleukste vind

Vmbo-kader/gemengd theoretisch		

ik verhalend ontwerp:

Vmbo-gemengd theoretisch			1,4%

dat is een project met uitjes,

Vmbo-gemengd theoretisch/havo		

7,0%

5,6%

knutselen en een

Havo						15,4%

eindvoorstelling’

Havo/vwo					5,6%
Vwo						23,9%

Leerling groep 7
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In deze tabel staan de gemiddelde Citoscores op het
Karrepad sinds 2016.
Jaartal			Het Karrepad
2016 - 2017		

536,8

2017 - 2018		

540,9

2018 - 2019		

536,6

2019 - 2020		

Vervallen vanwege corona

2020 - 2021		

530,4

2021 - 2022 		

536

Hieruit blijkt dat de gemiddelde Citoscores van de leerlingen van het Karrepad al jarenlang zonder meer goed
zijn. Gemiddeld ligt de score rondom 535 op een schaal
van 501 tot 550.

Eindtoets
Onze leerlingen van groep 8 doen in april mee aan

Sinds het schooljaar 2020-2021 hanteert de Inspectie

de landelijke eindtoets van het Centraal Instituut

van het Onderwijs een nieuw model om te onderzoeken

voor Toets Ontwikkeling (Cito). Met behulp van onze

of onze leerlingen genoeg geleerd hebben als ze door-

methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem kunnen

stromen naar het voortgezet onderwijs. Kijkend naar

we goed zien wat onze leerlingen nodig hebben om te

ons gewicht (30,4) betekent dit het volgende voor onze

voldoen aan de niveaus die toegang geven tot het voort-

doelen:

gezet onderwijs.

• 85% van de kinderen die onze school verlaten moet
een score hebben van 1F of hoger. Onze ambitie is
96%.
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• 47,3% van de kinderen die onze school verlaten moet

Scholen kunnen een schoolweging krijgen tussen 20 en

een score hebben 1S/2F of hoger. Onze ambitie is

40. Hoe hoger het getal, hoe complexer de leerlingen op

59,2%

een school zijn. Met 30,3% procent heeft onze school een
gemiddelde schoolweging.

Schoolscores en advisering
Wij zijn trots op de resultaten die onze 71 groep 8-leer-

Scholen hebben verder een spreidingsgetal tussen 3

lingen hebben behaald. Samen hebben ze gezorgd voor

en 9. Dit getal laat zien in hoeverre een school moet

een schoolscore van 536,0 op de Centrale Eindtoets. Met

differentiëren om het onderwijs passend te maken op

onze schoolweging van 30,3% en een spreidingsgetal van

groeps- en leerlingniveau. Ons spreidingsgetal is be-

8,57% is dat een prachtig resultaat, maar wat betekenen

hoorlijk hoog: 8,57%. Dit betekent dat wij naar verhou-

deze getallen precies? Dat leggen we uit.

ding maximaal aandacht moeten besteden aan zowel
leerlingen die ver onder het gemiddelde presteren als
aan leerlingen die er juist ver boven zitten.

Schoolweging en spreidingsgetal
Alle scholen krijgen een schoolweging, die is gebaseerd
op een berekening van het Centraal Bureau voor de

Resultaten taal en rekenen verklaard

Statistiek (CBS). Hierbij gaat het CBS uit van de volgende

Taal: onderdeel lezen

kenmerken:

Op dit onderdeel hebben alle leerlingen, op één na, het

• het opleidingsniveau van de ouders

fundamentele niveau 1F behaald. Daarmee hebben we

• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op

een percentage behaald van 99% en dat is net boven het

school

landelijke gemiddelde van 98%. Als we kijken naar de

• het land van herkomst van de ouders

resultaten van de afgelopen drie schooljaren, blijven we

• de verblijfsduur van de moeder in Nederland

op dit onderdeel bovendien binnen het streefniveau 2F.

• of ouders in de schuldsanering zitten.

Wat betreft samenvatten hebben we zelfs een uitschieter naar boven.
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Taal: onderdeel taalverzorging
Al onze 71 leerlingen hebben het fundamentele niveau
1F behaald, ook de leerlingen die dyslectisch zijn. Juist
daardoor zijn we positief verrast over dit resultaat. Wat
betreft de scores van de laatste drie schooljaren blijkt
verder dat we hoger scoren dan vergelijkbare scholen.
Helaas scoren we voor het streefniveau 2F lager dan vergelijkbare scholen. Onze leerlingen spellen werkwoorden goed en scoren gemiddeld wat betreft grammatica
en interpunctie.
Rekenen
67 van de 71 leerlingen hebben het fundamentele niveau
1F behaald voor rekenen. En dat is bijzonder, aangezien onze leerlingen in groep 7 moeite hadden met de

de zomervakantie tot medio november hebben we met

eindtoets groep 7 en we gemiddeld onder de 1F-norm

deze kinderen veel gedaan aan het inslijpen van leer

uitkwamen. Over de laatste drie schooljaren hebben

strategieën. Helaas mochten we daarna vanwege corona

de leerlingen een score van gemiddeld 90,7% behaald

niet langer groepoverstijgend werken. Ondanks deze be-

en daarmee het 1F-niveau. Op het onderdeel meten en

perkingen hebben we toch in relatief korte tijd enorme

meetkunde scoren onze leerlingen bovengemiddeld.

voortgang bereikt.
Onze groepsleerkrachten hebben na schooltijd veel

Voorbereiding op de eindtoets

vuldig leerlingen extra ondersteuning gegeven voor het

Vanwege ons hoge spreidingsgetal hebben wij er-

rekenen. Verder stellen we in alle groepen hoge eisen

voor gekozen om leerlingen die in groep 7 onder de

aan het werk van de leerlingen en leren we de kinderen

referentienorm voor rekenen zaten te clusteren. Vanaf

reflecteren.
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Aangezien onze taalmethode niet alle onderdelen van

Bij het adviseren kijken wij altijd wat het meest pas-

taalverzorging veelvuldig blijft herhalen hebben we in

send is bij een kind. Dat kan een enkelvoudig advies zijn

groep 8 dit schooljaar preventief de map taalverzorging

maar bijvoorbeeld ook een meervoudig advies, zodat

aangeschaft. Zo kregen we inzichtelijk waar de hiaten

een kind doorgroeimogelijkheden houdt. Het blijft maat-

zaten en konden we hierop inspelen.

werk.

De verhouding tussen de eindtoets en onze schooladviezen

Zodra we de uitslag van de Centrale Eindtoets hebben

Wij besteden al vanaf groep 6 aandacht aan onze school-

ontvangen, vergelijken we deze uitslagen met onze

adviezen. We vinden het belangrijk om de kinderen zelf

eigen adviezen. Zo nodig heroverwegen we ons eigen

verantwoordelijk en mede-eigenaar te maken van hun

advies. Dit geldt met name voor dubbele adviezen vmbo

leerproces. Tijdens het rapportgesprek in groep 6 ver-

kl-tl en havo/vwo. Dit jaar zag een aantal leerlingen met

tellen we ouders dat de plaatsingswijzer een middel is

een havo/vwo-advies hun extra inzet beloond met een

om een passend schooladvies te zoeken voor hun kind.

enkelvoudig vwo-advies. Wat betreft onze leerlingen met

De eindtoets van groep 6 levert de eerste twee scores op

een vmbo kl-tl-advies bleek dat een aantal van hen een

en een jaar later in groep 7 zijn dat er vier. Dan kunnen

disharmonisch profiel hadden. Deze leerlingen hebben

ouders en kinderen al in een bepaalde richting denken.

op de andere domeinen zo hoog gescoord dat ze op een
hoger niveau kunnen uitstromen.

Begin oktober kijken alle groepsleerkrachten samen met
de IB-er naar de resultaten, werkhouding en motiva-

Meer informatie over het Onderwijsresultatenmodel van

tie van kinderen in groep 8. Er volgt dan een voorlopig

het primair onderwijs vindt u hier:

advies. Bij alle mogelijke twijfelgevallen raadplegen we

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onder-

de orthopedagoog. Dit proces herhaalt zich na de zoge-

wijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-on-

naamde M8-toetsen.

derwijsresultatenmodel
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ONZE ZORG
EN BEGELEIDING
We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen.

hebben of meer- of hoogbegaafd zijn. Samen met de

Iedereen is welkom op onze school, dus ook leer

ouders bekijken we wat er mogelijk is op onze school

lingen die extra ondersteuning nodig hebben.

en zoeken we naar de beste oplossingen voor het kind.

Bijvoorbeeld vanwege bepaalde beperkingen, zoals

Daarbij is het van belang dat we een heldere afweging

een lichamelijke of verstandelijke handicap of sociaal-

kunnen maken tussen de hulp die het kind nodig

emotionele problemen. Of als blijkt dat ze dyslexie

heeft en de mogelijkheden die wij kunnen geven.
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Passende plek
Alle kinderen kunnen bij ons rekenen op basiszorg: we
besteden aandacht aan iedereen. Als kinderen specifieke

‘Als we buitenspelen,

onderwijsbehoeften hebben, krijgen ze van ons extra

ga ik het liefst naar

zorg, gericht op de ontwikkeling van het kind. Zowel

de klimtoren of naar

de kinderen die extra aandacht nodig hebben, als de

de zandbak’

kinderen die meer aankunnen, krijgen aanvullende

Leerling groep 3

ondersteuning binnen de groep.
Als school hebben we een zorgplicht voor alle leerlingen
die schriftelijk bij ons zijn aangemeld: wij moeten

Passend onderwijs in Groningen

zorgen voor een passende plek. Als dat niet lukt op onze

Het Karrepad is onderdeel van Openbaar Onderwijs

eigen school, dan zijn wij verplicht om een andere, beter

Groningen en valt onder het regionaal samenwerkings-

passende plek voor een kind te zoeken, bijvoorbeeld op

verband Passend Onderwijs Stad en Ommeland. Binnen

het speciaal basisonderwijs. In dat geval vragen wij, in

deze regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht

afstemming met de ouders/verzorgers van de leerling,

om te zorgen voor een dekkend aanbod aan onderwijs

een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie

voor alle kinderen binnen de regio. Scholen, de gemeen-

van Advies van het samenwerkingsverband. Voor blinde/

te en de jeugdhulpverlening werken samen aan de

slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat

integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs

wij een aanvraag indienen bij Visio of Kentalis. Zij heb-

en zorg. Zij hebben de ondersteuningsmiddelen naar

ben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of

rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over

de leerling toelaatbaar is.

de scholen verdeeld. Daardoor is het mogelijk om de
basis- en extra ondersteuning verder uit te werken en te

Meer informatie over het aanvragen van een toelaat-

versterken.

baarheidsverklaring staat op de website van het samen-
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werkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl),

Met arrangementen bedoelen we dat we leerlingen

onder de button ‘Commissie van Advies’.

kunnen ondersteunen die motorisch beperkt zijn, een
ontwikkelingsachterstand of voorsprong hebben of be-

Schoolondersteuningsprofiel

hoefte hebben aan extra aansturing op gedrag.

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke
ondersteuning er op alle scholen en locaties geleverd

Informatie voor ouders/verzorgers

wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast

Voor ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belang-

hebben alle scholen vastgesteld welke extra onder

rijkste informatiebron zijn als het gaat om passend

steuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis-

onderwijs en extra ondersteuning. Heeft u behoefte aan

en extra ondersteuning hebben scholen beschreven

meer informatie of heeft u specifieke vragen? Dan kunt

in een ondersteuningsprofiel. In ons eigen school

u bij onderstaande organisaties terecht.

ondersteuningsprofiel (ter inzage op school) staat wat
wij aanbieden aan passend onderwijs en waar onze
grenzen liggen. We maken onderscheid tussen basis
ondersteuning en verschillende arrangementen. De
basisondersteuning geldt voor alle basisscholen en
houdt in dat we op onze eigen school zelf hulp kunnen
bieden aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie, dat
we programma’s hebben gericht op gedragsproblemen
en een richtlijn voor medische handelingen. We hebben
de ondersteuning goed en planmatig georganiseerd, we
letten op preventie van problemen en we kunnen in
grijpen als dat nodig is. Ook werken we nauw samen
met specialisten en andere organisaties, zoals het WIJteam.
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‘Dit is een

• Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:

leuke school, met

(050) 520 91 20 en info@cigroningen.nl

een leuke sfeer en leuke

• Samenwerkingsverband:

meesters en juffen! Kort

www.passendonderwijsgroningen.nl

gezegd: topschool!’

• Commissie van Advies:
(050) 520 91 20 en info@cvagroningen.nl

Leerling groep 8

• Ministerie van OCW:
www.passendonderwijs.nl en
• Taalontwikkeling: ontwikkelen van de woordenschat

www.passendonderwijsenouders.nl
• Steunpunt Passend Onderwijs:

en stimuleren van de beginnende geletterdheid.
• Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen, meten en

(0800) 5010 (vaste telefoon, gratis),
(0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel),

de oriëntatie in ruimte en tijd.
• Motorische ontwikkeling: ontwikkelen van de grove

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

en de fijne motoriek.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van

Op het Karrepad besteden we ook aandacht aan voor- en

zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen

vroegschoolse educatie (VVE) om kinderen een goede

en werken.

start op de basisschool te geven. Voorschoolse e
 ducatie
wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de

Wij werken nauw samen met SKSG en COP Kids First.

kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in

Voor elk kind vindt een zogenaamde “warme” over-

groep 1 en 2 van de basisschool. Kinderen met een risico

dracht plaats. Twee keer per jaar komen onze leer-

op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra

krachten van groep 1/2 en de leidsters van SKSG en COP

aandacht voor hun ontwikkeling. Ouders worden hierbij

Kids First bij elkaar om praktische afspraken te maken

nauw betrokken.

rondom de realisatie van gezamenlijke thema’s en het

Het VVE-programma richt zich op:

maken van overige praktische afspraken. De vroeg-
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schoolse educatie van drie- en vierjarige kleuters vindt

• regulier aanbod voor de basisgroep

op het Karrepad plaats tijdens de reguliere lessen op

• verkort en verdiept aanbod voor de verdiepte groep

school.

• verlengde instructie en extra leertijd voor de
intensieve groep

1-zorgroute
We werken volgens de zogenaamde 1-zorgroute. Dat

Per subgroep stelt de leerkracht leerdoelen op. Twee

betekent dat de leerkracht groepsplannen opstelt voor

keer per jaar worden de groepsplannen op basis van

de vakken rekenen, technisch en begrijpend lezen en

toetsen en observaties, in overleg met de intern bege-

spelling. De leerlingen worden ingedeeld in een basis-

leider, geëvalueerd. Als een kind specifieke onderwijs

groep, een verdiepte groep en een intensieve groep. Per

behoeften heeft, stellen de leerkracht en de intern

groep past de leerkracht het aanbod aan het niveau van

begeleider samen een individueel handelingsplan of een

de kinderen aan:

ontwikkelingsperspectief op. Hiervan houden we ouders
op de hoogte.

Groepsplan
In het groepsplan staat welke kinderen extra ondersteuning krijgen in de vorm van het verdiepte of het intensieve aanbod.
Leerlingen die voorlopen in hun ontwikkeling krijgen
extra uitdagende leerstof aangeboden tijdens het zelfstandig werken.
Voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die
volgens de leerkracht meer nodig hebben dan de reguliere ondersteuning, stelt de leerkracht een handelingsplan op.
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Als dat nodig is, doet de intern begeleider aanvullend

meer uitdaging nodig hebben extra instructie krijgen.

onderzoek, observeert het kind gericht en kan een exter-

Als aanvulling op de extra instructie kunnen leerlingen

ne deskundige worden geraadpleegd.

extra oefenstof krijgen om tijdens het zelfstandig werken met het specifieke probleem te oefenen of om met

Extra ondersteuning

extra uitdagende leerstof aan de slag te gaan. Dit kan

Om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen

eventueel ook thuis (in overleg met de ouders).

voor extra ondersteuning, kijken we zowel naar de
scores op de Citotoetsen als naar de observaties van de

Eigen leerlijn: als kinderen erg ver achter of juist voor zijn

leerkracht. Als blijkt dat een kind een achterstand of een

in hun ontwikkeling op één of meerdere terreinen, is

voorsprong heeft in de ontwikkeling, kijken we wat de

meedoen met de groep niet (meer) mogelijk. Een leerling

beste oplossing is voor het kind. En ook welke hulp we

kan dan een eigen leerlijn volgen op het eigen niveau.

in de eigen groep kunnen bieden. Dit gebeurt altijd in
overleg met de ouders en de intern begeleider.

Hulpmiddelen bij gedragsproblemen: leerkrachten kunnen
in geval van kinderen met een tijdelijk gedragsprobleem

Verlengde instructie: de leerkracht neemt na de instruc-

gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een belonings-

tie aan de hele groep één of meer leerlingen apart aan

systeem.

de instructietafel om extra uitleg te geven. Zo nodig
oefenen leerlingen met de stof onder begeleiding van de
leerkracht.

‘Een gezellige,
vrije en vrolijke

Extra instructie: tijdens zelfstandig werken: terwijl de

school met veel

groep zelfstandig werkt, neemt de leerkracht één of

buitenspeelruimte om

meerdere leerlingen apart om specifieke problemen aan

lekker te voetballen in

te pakken. Op deze manier kunnen ook kinderen die

de pauzes’
Leerling groep 8
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Ondersteuning voor leerlingen met dyslexie

grote voorsprong in hun ontwikkeling hebben krijgen

We zijn alert op signalen die wijzen op dyslexie bij

een compact leerprogramma aangeboden. Meestal heb-

kinderen. Als we vermoeden dat leerlingen in aan

ben ze genoeg aan een korte instructie en hoeven ze de

merking komen voor een onderzoek, bespreken we dit

stof niet of minder vaak te herhalen. In plaats daarvan

met ouders. Ook laten we weten welke ondersteuning

voeren ze verrijkende opdrachten uit of werken ze van-

wij in dat geval bieden. Kinderen met een dyslexie

uit hun eigen interesse. We hebben voor alle klassen een

verklaring maken de Citotoetsen digitaal en krijgen

grote voorraad pluswerk klaarliggen. Leerlingen kiezen

daarbij voorleesondersteuning. Ook gebruiken we com

samen met de leerkracht uit welke opdrachten ze gaan

penserende software voor lees- en schrijfproblemen.

doen.

Verder maken we gebruik van de methode Sprint Plus.

Padzoekers
Na een bepaalde periode evalueren we hoe het gaat en

Onze school heeft al enkele jaren een interne plus-

kunnen we zo nodig een vervolgplan opstellen. Als de

groep: de Padzoekers. Onder begeleiding van een leer-

intern begeleider dat nodig vindt, kan een onderwijs

kracht werken de meer- en hoogbegaafde leerlingen in

assistent extra hulp bieden binnen of buiten de groep.

een jaargroep anderhalf uur per week aan een thema,

Als blijkt dat de ondersteuning onvoldoende helpt,

project, breinkrakers of de Pittige Plus Torens.

zoeken we naar andere mogelijkheden, zoals logopedie,
fysiotherapie, het Kenniscentrum Openbaar Onderwijs

Bovenschoolse plusgroep

of het schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard overleggen

Een zeer specifieke groep hoogbegaafde kinderen van

we dit met de ouders van het kind.

groep 5 tot en met 8 die niet genoeg hebben aan het
aanbod van de Padzoekers kunnen naar een boven-

Aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen

schoolse plusgroep. Het gaat hier om kinderen met een

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben

gemeten IQ boven de 130. Na overleg met de ouders en

we een passend aanbod ontwikkeld. Leerlingen die een

de leerkracht kan de intern begeleider een kind voor
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deze groep aanmelden. In de praktijk komt dit niet vaak
voor, omdat we op school al een mooi eigen aanbod
hebben voor hoogbegaafde kinderen.

Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen voert
door de jaren heen een aantal onderzoeken uit bij
kinderen in groep 2 en groep 7. Voorafgaand aan deze
onderzoeken vullen ouders vragenlijsten in over de
gezondheid en het welzijn van hun kind. De dokters

Vaccinaties

assistent neemt de vragenlijsten door en noteert de

Alle negenjarige kinderen ontvangen een uitnodiging

gegevens in een digitaal dossier. Als ouders aangeven

van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden

dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem,

gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke

spraak en/of taal, bekijken de logopedist, de school-

ziektes als bof, mazelen of rodehond krijgen. Alle twaalf-

verpleegkundige of arts van de GGD in overleg met de

jarige meisjes ontvangen ook twee keer een uitnodiging

ouders of er verder onderzoek nodig is.

voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om
hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Tijdens het bezoek van de doktersassistent van de GGD
worden kinderen gemeten en gewogen en wordt hun

Meer informatie

gehoor- en gezichtsvermogen onderzocht. Bij over

Op de website van GGD Groningen staat veel informatie

gewicht meet de assistent ook de bloeddruk. Ouders zijn

over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld over zinde

niet aanwezig bij deze onderzoeken, tenzij ze dat van

lijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies

tevoren afspreken. De onderzoeken vinden alleen plaats

tussen kinderen. Ouders kunnen ook het spreekuur van

als ouders hiervoor toestemming geven.

de verpleegkundige op school bezoeken.

36

EEN VEILIGE
SCHOOL
Voor ons allemaal, leerlingen, medewerkers en ouders,

omgaan, over pesten en criminaliteit. Wij zijn als

is een veilige leer- en leefwereld op school essentieel.

school verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat

Veiligheid op school gaat over allerlei dagelijks zaken:

voor leerlingen, ouders en personeel en daarom

het schoolgebouw en de logistieke situatie in- en

maken we daar werk van.

rondom de school, maar ook over hoe we met elkaar
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Ontruimings- en calamiteitenplan

Sociale veiligheid

Een veilige school betekent dat we weten wat we moeten

We vinden het ook belangrijk om de sociale veiligheid te

doen als er iets ergs gebeurt. We hebben daarom een

bevorderen: op school, maar ook thuis. In ons pedagogi-

ontruimings- en calamiteitenplan. In dat plan staan

sche kader staat onder andere dat je jezelf mag zijn en

twee scenario’s: een scenario waarbij de situatie buiten

dat we aardig zijn voor elkaar. Met ons Leefstijl Program-

gevaarlijk is en een scenario waarbij de situatie binnen

ma en de training Rots en Water doen we al veel aan een

gevaarlijk is. We zorgen dat dit plan up-to-date blijft en

veilige sfeer op school. Dat betekent niet dat we altijd

we houden ontruimingsoefeningen. Verder hebben we

kunnen voorkomen dat het toch misgaat. Tussen kin-

negen bedrijfshulpverleners op school. Zij zijn opgeleid

deren op school, bij medewerkers onderling of thuis in

om in geval van nood de leerkrachten en leerlingen in

geval van kindermishandeling of huiselijk geweld. Daar-

veiligheid te brengen.

om hebben we de onderstaande maatregelen genomen
om de veiligheid te bevorderen en problemen te voorkomen.
Verder is er op school een preventiemedewerker aan
wezig: Guido van Sluis (g.van.sluis@o2g2.nl). Deze
medewerker is verantwoordelijk voor veiligheidszaken
in de school.

Kindermishandeling of huiselijk geweld
Als onze medewerkers vermoeden dat er sprake is van
kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen ze
terecht bij onze aandachtsfunctionaris Ildiko Baalmans
(i.baalmans@o2g2.nl). Deze functionaris voert dan de
Meldcode Huiselijke geweld en kindermishandeling uit.

Ildiko Baalmans
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Anti-pestprotocol
Op een veilige, gezellige school hoort pesten niet thuis.
Daarom hebben we een protocol opgesteld om het
pesten tegen te gaan. Catelijne van Krieken is de coör
dinator pesten op onze school (c.van.krieken@o2g2.nl).

Catelijne

Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij

van Krieken

pestgedrag.

Vertrouwenspersoon
We willen er als school alles aan doen om goed te zorgen voor medewerkers, kinderen en ouders. Toch komen
situaties als pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie voor.
Binnen de school is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Dit is Bernou Feitsma (b.feitsma@o2g2.nl). Soms is
het prettiger of in een bepaalde situatie passender om
met een extern vertrouwenspersoon te praten. Voor het
Karrepad is dit Desiree Oxley (d.oxley@gimd.nl).

Bernou
Feitsma

Meer informatie over de veiligheid op het Karrepad is te
vinden in ons Veiligheidsplan, te downloaden van onze
website.
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OUDERS OP
H E T K A R R E PA D
Onze school vormt een samenleving in het klein en daarom vinden we het heel
belangrijk dat ouders zich betrokken voelen en deelnemen aan het schoolleven.
Dat kan op allerlei manieren.
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Contactavonden

Medezeggenschap

In september zijn onze Gouden Weken. Dan nodigen

In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen

we alle ouders uit voor een wederzijds kennismakings

ouders en personeelsleden mee over wat er op school

gesprek. De focus ligt dan op elkaar leren kennen, niet

gebeurt. De MR van het Karrepad bestaat uit vijf ouders

op de resultaten.

en vijf leerkrachten. Een lid heeft een zittingstermijn

Twee keer per jaar, in februari en juni, nodigen we

van vier jaar. Daarna vinden er verkiezingen plaats. Af-

ouders van de leerlingen uit groep 1 tot en met 7 uit

tredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

om met de leerkracht te praten over de resultaten van
de leerlingen. Als het nodig is om tussentijds met de

De MR heeft drie soorten rechten: adviesrecht, instem-

ouders te praten over een kind, maken we daarvoor een

mingsrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat

aparte afspraak. Ouders kunnen hier ook om vragen.

de directie van de school serieus moet reageren op elk
advies dat de MR geeft. Afwijken van het advies mag, als
de directie dit goed kan motiveren. Instemmingsrecht
houdt in dat de directie zonder instemming van de MR
bepaalde besluiten niet mag nemen. Het initiatiefrecht
betekent dat de MR zelf onderwerpen mag aandragen en
dat de directie hierop moet reageren.

‘Het voordeel van een
school in de buurt is dat

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. De bijeen

kinderen samen kunnen f ietsen

komsten zijn openbaar en worden aangekondigd in de

en na school gemakkelijk met

nieuwsbrief. Tijdens de vergaderingen is meestal de

hun klasgenoten kunnen

directeur aanwezig die de MR op de hoogte houdt van

spelen’

lopende en nieuwe zaken. Daarnaast komen geregeld

Ouder leerling groep 7

werkgroepen van de MR bijeen die zaken onderzoeken
en inbrengen in de vergadering.
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Meer informatie: In de nieuwsbrief staat nieuws uit de

speciale gelegenheden, zoals rond Sinterklaas, Kerst

vergaderingen van de MR. De notulen worden gedeeld

en andere creatieve activiteiten kunnen we een beroep

via MijnSchool. Voor informatie en contact met de MR:

doen op incidentele hulpouders.

mr@karrepad.o2g2.nl.

• Luizenouders: in de groepen 1 t/m 5 komen ouders
na elke schoolvakantie op school om de kinderen te

Ouderwerkgroep

controleren op hoofdluis.
• Biebouders: in de groepen 3 en 4 komen onze bieb

De ouderwerkgroep helpt de school bij organiseren van
feesten en evenementen, het innen en beheren van de

ouders één keer per week naar school om in kleine

ouderbijdrage en het schoolreisgeld en het verlenen van

groepjes kinderen te helpen om een bibliotheekboek

hand- en spandiensten aan de school.

op hun eigen niveau uit te zoeken.
• Leesouders: we beginnen halverwege groep 3 met

Samen met het team van het Karrepad organiseren deze
ouders onder andere het sinterklaasfeest, de kerst-

duo-lezen. Twee keer per week lezen kinderen twintig

maaltijd, het paasontbijt, de avondvierdaagse en het

minuten lang in tweetallen een boek met ouders. In

eindfeest. De werkgroep vergadert ongeveer acht keer

groep 4 doen we dit nog één keer per week.

per jaar. Rondom een activiteit komen specifieke werk
groepen wat vaker bij elkaar. Er is altijd een teamlid

Financiële ouderbijdrage

aanwezig bij de vergaderingen van de ouderwerkgroep.

Onze school vraagt ouders een vrijwillige ouderbijdrage
om extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze acti-

De huidige werkgroep bestaat uit dertien leden. Ouders

viteiten zijn een belangrijke aanvulling op ons verplichte

die willen meedoen aan de ouderwerkgroep kunnen een

onderwijsprogramma. Voor de ontwikkeling van onze

mail sturen naar: owg@karrepad.o2g2.nl

leerlingen vinden we het belangrijk dat iedereen hieraan
mee kan doen. Het niet betalen van de vrijwillige ouder

Hulpouders

bijdrage leidt dan ook niet tot uitsluiting van l eerlingen

Voor verschillende activiteiten op school maken we

voor deze activiteiten. De hoogte van de vrijwillige ou-

graag gebruik van de hulp van vaste hulpouders. Voor

derbijdrage en de besteding ervan wordt vastgesteld in
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de OWG. De afgelopen jaren heeft onze school de vrij-

Brugfunctionaris

willige ouderbijdrage gebruikt voor de Avondvierdaagse,

Schoolgaande kinderen brengen nogal wat kosten met

Sinterklaas, Pasen, Kerst, het eindfeest, presentjes voor

zich mee. Niet alle ouders zijn in staat om die kosten te

de groepen 8 en dergelijke. Wanneer ouders wel willen,

betalen. Daarom hebben we een brugfunctionaris die

maar niet kunnen betalen, kunnen zij terecht bij onze

ouders advies kan geven over de verschillende financiële

brugfunctionaris Liza Huizen (l.huizen@o2g2.nl).

regelingen die er binnen de gemeente Groningen bestaan, zoals:

Sponsoring

• Vergoedingen vanuit de stichting Leergeld

Onze school kan extra geld ontvangen via sponsoring. In

• De vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds,

ruil voor reclame geeft een bedrijf of instelling dan goe-

het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage

deren, diensten of geld aan de school waarmee we extra

• De tweedehands fietsregeling

schoolactiviteiten kunnen organiseren. Om ervoor te

• Vergoeding van zwemles (vanaf zes jaar)

zorgen dat leerlingen niet blootgesteld worden aan on-

• Het Jeugdfonds Sport en Cultuur (vanaf vier jaar)

gewenste reclame, liggen de afspraken rond sponsoring

• De Stadjerspas

vast in een door de overheid opgesteld convenant. Dit
convenant is te downloaden via deze link: https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/
bijlage-sponsorconvenant-2020-2022. Sponsoring op
school mag alleen met de instemming van de MR.
Klachten over eventuele sponsoring kunt u indienen
via de klachtenregeling van onze school.

Liza Huizen
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Meer informatie over de regelingen is te vinden op deze

kinderen bij hun huiswerk te helpen.

website: https://gemeente.groningen.nl/minimaloket

Het Pand is geopend voor huiswerkbegeleiding op

In het halletje van de onderbouw is de gemeentelijke

maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van half vier

gids Mooi Meegenomen te vinden in het informatierek.

tot half zes. Ouders die hiervan gebruik willen maken

Ouders kunnen ook contact opnemen met onze brug-

kunnen contact opnemen met Liza Huizen.

functionaris Liza Huizen.
E-mail:

brugfunctionariskarrepad@o2g2.nl

Klachten

Mobiel:

06 - 82 14 13 19

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden

Telefoon:

050 - 321 04 42

en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet
anders. Ouders zijn van harte welkom om met ons in ge-

Gratis huiswerkbegeleiding

sprek te gaan als er iets aan de hand is. Samen s treven

Leerlingen in de hogere groepen kunnen gratis huis-

we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit

werkbegeleiding krijgen in het Pand, dat hoort bij de

dan bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om

Speeltuin DIB. Kinderen die thuis geen rustige plek heb-

een oplossing te realiseren. In deze schoolgids wordt

ben om hun huiswerk te maken kunnen dat hier komen

toegelicht hoe en waar u klachten of opmerkingen kunt

doen. Ook kunnen ze hier werken op de aanwezige

aangeven, zodat deze op de juiste plek terecht komen en

computers. Studenten zijn in het Pand aanwezig om

gezamenlijk actie ondernomen kan worden.
De mogelijkheid om een klacht in te dienen is gebaseerd
op de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groningen

‘Van het eind

en hanteert het volgende stappenplan:

feest en de avond

1. Klacht bespreken met de betrokken persoon.

vierdaagse maken we

2. Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt,

altijd een hele h
 appening.

klacht bespreken met de adjunct-directeur: Bernou

Erg leuk om bij te helpen’

Feitsma (b.feitsma@o2g2.nl).
3. Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt,

Ouder leerling groep 6 en 8
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klacht bespreken met de directeur: Alinda Koerts

Onderwijs (LKO) om eerst de interne procedure te volgen

(a.koerts@o2g2.nl).

en (indien nodig) daarna pas de externe procedure. Als

4. Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt,

een klacht eerst intern wordt getoetst, kan deze daarna

klacht voorleggen aan het College van Bestuur (klach-

altijd ook nog worden doorgestuurd naar de Landelijke

ten@02g2.nl).

Klachtencommissie Onderwijs (LKO). Beide routes kun-

5. Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt,

nen doorlopen worden.

klacht voorleggen aan de (landelijke) klachten
commissie.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt

Intern: U kunt een klacht indienen door een e-mail

u bij de directie terecht. Wanneer u er samen met de

te sturen aan het College van Bestuur via

school niet uitkomt, dan kunt u op basis van de regeling

klachten@o2g2.nl of door een brief te sturen (p/a post-

een klacht indienen Openbaar Onderwijs Groningen.

bus 744, 9700 AG Groningen).
Extern: Een klacht bij het LKO kan per brief, per e-mail

Interne en externe klachtenprocedures

en via een in te vullen klachtenformulier worden in

Wij hebben een interne en een externe klachten

gediend. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl,

procedure. Voor de interne klachtenprocedure kunnen

onder klachten, ‘Hoe dien ik een klacht in?’ is het formulier

klachten bij het College van Bestuur worden ingediend.

en overige informatie na te lezen.

De afhandeling van de klachten is door het College van
Bestuur neergelegd bij de bestuurssecretaris. Wat betreft
de externe procedure is Openbaar Onderwijs Groningen
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs (http://www.onderwijsgeschillen.nl/).
U kunt zelf kiezen waar u uw klacht wilt indienen. Net
als het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs
Groningen adviseert de Landelijke Klachtencommissie
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EEN ACTIEVE
SCHOOL
Het Karrepad is een actieve school: er is altijd wel iets leuks te doen. We gaan
graag op pad met onze leerlingen: samen het park in om buiten te spelen, naar
het Groninger Forum of het theater. En natuurlijk vieren we samen feestdagen
als Kerst en Pasen.
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Leerlingenraad

Eten op school

Negen leerlingen uit groepen 7 en 8 vormen samen de

Wij hebben twee eetmomenten in de klas. Het eerste

leerlingenraad. Deze raad bespreekt wat er goed gaat op

eetmoment is de fruitpauze. De leerkrachten stimuleren

school en wat er beter kan. Ze geven hierover advies en

de kinderen om fruit mee te nemen van huis. In elke

delen hun bevindingen met de hele school.

klas staat een extra fruitbak voor alle kinderen. Elke
week vullen we deze bak aan met vers fruit.

Samen feest vieren

Het tweede eetmoment is de lunchpauze. De kinderen

Dankzij de inzet van de ouderwerkgroep vieren we elk

eten hun brood en eventueel een gezonde snack. We

jaar samen het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, het

stimuleren de kinderen om geen ongezond voedsel mee

paasontbijt, de avondvierdaagse en het eindfeest.

te nemen. Zo nodig spreken we ze erop aan.

Trakteren
In alle groepen mogen kinderen en leerlingen trakteren
op hun verjaardag. De kinderen gaan met hun verjaardagskaart langs dezelfde jaargroepen, hun vorige leerkracht en het ondersteunend personeel.

Buiten spelen
Onze school ligt in een prachtig park: in feite loopt ons
schoolplein over in het park. Daardoor is er alle gelegenheid voor kinderen om heerlijk buiten te spelen. Overal
staan speeltoestellen en kinderen leren in het park de
natuur van dichtbij kennen. Kinderen in de groepen 1, 2
en 3 mogen nog niet in het park spelen.
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Gymnastiek

De activiteiten van de Verlengde Schooldag staan in

De groepen 1 en 2 hebben kleutergym in het speellokaal

het teken van digitale geletterdheid en 21e-eeuwse

van de eigen groepsleerkracht. De groepen 3 tot en met 8

vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig

krijgen twee keer per week gymnastiekles in de gymzaal

hebben om succesvol mee te kunnen doen aan de maat-

van een vakleerkracht. De kinderen nemen sportieve

schappij van de toekomst. Zo bereiden we de kinderen

kleding en schoenen mee. Vanaf groep 3 stimuleren we

daar goed op voor. We bieden daarnaast ook extra

de leerlingen om na de gymles te douchen.

oefeningen taal en rekenen aan, waarbij we kinderen
vooral laten ervaren dat taal en rekenen ook erg leuk en

Verlengde Schooldag

nuttig kunnen zijn.

Op maandag en woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur
kunnen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 meedoen aan

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder

de Verlengde Schooldag. In het begin van ieder school-

andere Wetenschap & Techniek, Sport & Bewegen,

jaar mogen de leerlingen zich aanmelden. De leerkracht

Natuur & Duurzaamheid, Kunst & Cultuur en Koken &

bekijkt, samen met de pedagogisch medewerkers, welke

Voeding.

kinderen er mee mogen doen. Wanneer er geen plek
is voor iedereen, komen leerlingen op een wachtlijst.

Marieke Kaaijk is coördinator en aanspreekpunt voor de

Deelname is gratis.

Verlengde Schooldag. Ze is te bereiken via e-mailadres
m.kaaijk@sksg.nl.

De Verlengde Schooldag wordt verzorgd door Wendy
Japenga en Marieke Kaaijk. Zij werken als pedagogische

‘Ik vind dat er veel

medewerkers bij SKSG (Stichting Kinderopvang Stad

leuke activiteiten per

Groningen) en als onderwijsassistent bij ons op school.

seizoen zijn en die zijn ook

Zij zijn geschoold in het aanleren van 21e-eeuwse

altijd goed georganiseerd’

vaardigheden aan kinderen en maken de lessen niet


Ouder leerling groep 3

alleen leuk en gezellig, maar ook erg nuttig en belangrijk
voor de toekomst.
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Culturele uitjes
We gaan graag met onze leerlingen op pad: naar Dot,
het Groninger Forum of de Stadsschouwburg. Zo maken
kinderen al jong kennis met kunst en cultuur.

Schoolreizen
De kinderen van alle groepen gaan ieder jaar op schoolreis.
• De kleuters gaan het ene jaar naar het Sprookjeshof
in Zuidlaren, het andere jaar naar Sanjesfertier in
Veenwouden.
• Groep 3 gaat naar Drouwenerzand.
• De groepen 4 en 5 wisselen ieder jaar tussen de
outdoorparken in Appelscha en Pinokkio in Assen.
• Groep 6 gaat ieder jaar survivallen bij outdoor
klimpark Grolloo.
• Groep 7 bezoekt ieder jaar Wildlands.
• Groep 8 gaat vier dagen op kamp naar Schier

‘We doen ook leuke

monnikoog.

dingen buiten school:
samen naar de bioscoop
of met de juf wandelen
naar Dot’
Leerling groep 4
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P R A KT I S C H E
ZAKEN
Het Karrepad is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. Hieronder vallen alle
openbare scholen in de stad Groningen, negentien basisscholen, drie scholen voor speciaal
onderwijs en acht scholen in het voortgezet onderwijs. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen
is plek voor elk kind, ongeacht achtergrond en afkomst. Meer informatie: o2g2.nl
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Kennismaken en inschrijven
Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde jaar. Dan
zijn ouders verplicht om hun kind in te schrijven bij de
basisschool van hun keuze. Vanaf hun vierde verjaardag
zijn kinderen al welkom op de basisschool.
We nodigen ouders van harte uit voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Ouders kunnen dan kennis met
ons komen maken, vragen stellen en de sfeer proeven.
Vervolgens kunnen ouders hun kind aanmelden. Onze
directeur (Alinda Koerts) en adjunct-directeur (Bernou
Feitsma) staan klaar om ouders rond te leiden en kinderen in te schrijven. Zij zijn te bereiken voor een afspraak
op telefoonnummer (050) 321 04 42 of per e-mail:
kennismaken.karrepad@o2g2.nl.

Ziekmelding
Als uw kind door ziekte of een andere (medische) oorzaak niet naar school kan komen, wilt u ons dit dan

leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten be-

altijd tijdig melden. U meldt uw kind bij voorkeur tele-

zoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen

fonisch ziek bij onze administratief medewerker. Het

dus nooit zomaar van school wegblijven. Wij vinden het

telefoonnummer van de school is: (050) 321 04 42.

van groot belang dat kinderen niet onnodig verzuimen.
Daarom houden we de administratie van afwezige kin-

Verzuimbeleid

deren strikt bij en leggen we dagelijks digitaal vast welke

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. In de

kinderen afwezig of te laat zijn. Als kinderen frequent
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ongeoorloofd afwezig of te laat zijn, maken we daarvan

aanvragen voor een vakantie buiten de schoolvakanties

melding bij de leerplichtambtenaar.

kan de directie vragen om een werkgeversverklaring.

Bijzonder verlof aanvragen

Meer informatie over de uitzonderingen en specifie-

In een aantal gevallen mag u bijzonder verlof aanvragen.

ke regels vindt u op de website van de Rijksoverheid:

Gebruik hiervoor ons speciale verlofformulier. U kunt dit

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/

formulier van onze website downloaden of ophalen bij

vraag-en-antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school.

de leerkracht of onze administratief medewerker. Om
dit verlof aan te vragen moet u het formulier zes weken

De regels van verlof

van tevoren invullen en bij ons inleveren. Vermeld altijd

Om ervoor te zorgen dat kinderen niet ongeoorloofd

duidelijk wat de reden is van uw verlofaanvraag.

verzuimen van school, hebben we een aantal regels opgesteld. Voor de duidelijkheid volgen hier de regels voor

De directie toetst de aanvraag en bepaalt op basis van de

het verlof bij ons op school.

regels van het ministerie of het verlof is toegestaan. Voor

Ziek of naar de dokter of tandarts?
Is uw kind afwezig omdat het ziek is of bijvoorbeeld
naar de dokter of de tandarts moet? Laat ons dat dan
telefonisch weten via ons administratief medewerker:

‘Tijdens de

(050) 321 04 42. Als u uw kind niet afmeldt, belt de leer-

rondleiding hadden

kracht u om te horen wat er aan de hand is.

we gelijk een goed gevoel.
Op vakantie buiten de schoolvakanties?

Er hangt een leuke sfeer in
de gebouwen’

Kunt u vanwege de aard van uw werk alleen buiten de

Ouder leerling groep 2

schoolvakanties om op vakantie? Dan kunt u hiervoor
bijzonder verlof aanvragen. Dat mag u maar één keer
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per jaar doen, gedurende maximaal tien schooldagen.

Tussentijdse wijzigingen

Dit verlof is niet toegestaan in de eerste en de laatste

Ouders die hun kinderen tussentijds willen aanmelden

twee schoolweken van het schooljaar. Hiervoor moet u

zijn van harte welkom voor een intakegesprek op school.

ons een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt

Als een kind extra zorg nodig heeft, is de interne bege-

dat u niet tijdens de officiële schoolvakanties op vakan-

leider ook aanwezig tijdens het gesprek.

tie kunt gaan.
Als een kind naar een andere school gaat, stelt onze

Verlof vanwege familieomstandigheden?

groepsleerkracht een onderwijskundig rapport op. Dit

Voor dit type verlof volgen we de landelijke regeling.

rapport bevat de belangrijkste gegevens uit het leerlin-

Hiervoor gelden de volgende regels:

gendossier en de indrukken van de groepsleerkrachten.

• Verhuizing: 1 dag

We voegen de resultaten van de methode-onafhankelij-

• Bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwan-

ke toetsen en onderzoeksresultaten (indien van toepas-

ten: 2 dagen

sing) toe aan het onderwijskundig rapport. Dit rapport

• Bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten tot

sturen wij naar de nieuwe school.

en met de derde graad: 3 dagen
• Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de
eerste graad: 4 dagen
• Bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-,
40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of
grootouders: 1 dag
• In alle overige gevallen neemt de directie in overleg
met de leerplichtambtenaar een besluit.
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Informatie over de leerling

Vijf-gelijke-dagen-model

Om een goed beeld van de leerling te vormen vragen

Op het Karrepad hebben we het vijf-gelijke-dagen-

we informatie aan de ouders, de peuterspeelzaal en/

model ingevoerd. Dit betekent dat de kinderen elke dag

of het kinderdagverblijf. Als een leerling in een hogere

tot 14.00 uur naar school gaan. Hierdoor ontstaat struc-

klas binnenkomt, nemen we hiervoor contact op met de

tuur, omdat alle schooldagen hetzelfde zijn. Een tweede

vorige school van de leerling. Als er relevante gegevens

reden is dat we de lestijd effectiever kunnen gebruiken.

ontbreken, maakt de leerling een aantal toetsen die
recentelijk door klasgenoten zijn gemaakt.

Alle kinderen moeten in de basisschoolperiode tenminste 7520 uren lestijd volgen (gemiddeld 940 uur per jaar).

Voor- en naschoolse opvang

Hierbij geldt een minimumnorm voor de onderbouw

Basisscholen zijn verplicht om voor-en naschoolse

(groepen 1 t/m 4) van 880 uur en 940 uur per jaar voor de

opvang te bieden. De openbare scholen in Groningen

bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Een van de voordelen van

hebben hiervoor een overeenkomst met SKSG en COP

het vijf-gelijke-dagen-model is dat we meer onderwijs-

Kids First. Samen werken we aan de totstandkoming

tijd hebben voor de onderbouw. Kijkend naar een door-

van een Integraal Kind Centrum (IKC). In dit IKC kunnen

snee schoolweek is het aantal lesuren 25 per week.

we bijvoorbeeld doorgaande leerlijnen aanbieden aan
kinderen vanaf drie jaar. Ook het WIJ-team van de
gemeente is hierbij betrokken.
Wij werken samen met SKSG Merdeka aan de
Molukkenstraat 1-2. Ouders brengen hun kinderen zelf

‘In het park kun

naar de voorschoolse opvang, waarna de medewerkers

je lekker rennen en

van SKSG de kinderen naar school brengen. Na school-

verstoppertje en

tijd halen de pedagogisch medewerkers van deze locatie

pakkertje spelen’

de kinderen op. De openingstijden zijn afgestemd op

Leerling groep 6

onze schooltijden, margedagen en schoolvakanties.

54

Schoolvakanties 2022 - 2023
Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober

Kerstvakantie		

24 december t/m 8 januari

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart

Tweede Paasdag

10 april

Meivakantie

22 april t/m 7 mei

Hemelvaart		

18 t/m 21 mei

Tweede Pinksterdag 29 mei
Zomervakantie

22 juli t/m 27 augustus

Margedagen 2022 - 2023
19 september 2022
28 oktober 2022
6 december 2022
13 februari 2023
7 april 2023
22 juni 2023

Margedagen

27 juni 2023

Elk schoolteam heeft marge-uren, omdat de k
 inderen
meer uren naar school gaan dan wettelijk is voor
geschreven. Aan de hand van de berekening van de
onderwijstijd plannen we jaarlijks negen margedagen.
Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn van school.
De leerkrachten gebruiken deze dagen voor onderwijs
inhoudelijke bijeenkomsten en cursussen.
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Contactgegevens

Schoolverpleegkundige
Rosalie Schram

Bezoekadres

Bezoekadres directie

Molukkenstraat 1

(bovenbouwlocatie)

9715 NR Groningen

Korreweg 270

Externe vertrouwenspersoon

		

9715 AP Groningen

Desiree Oxley 		

rosalie.schram@ggd.groningen.nl

d.oxley@gimd.nl
Telefoonnummer:
GGD Groningen

050 - 321 04 42

Hanzeplein 120
Directeur

Adjunct-directeur

Postbus 584

Alinda Koerts

Bernou Feitsma

9700 AN Groningen

a.koerts@o2g2.nl

b.feitsma@o2g2.nl

050 – 367 40 00
icg@hvd.groningen.nl

Medezeggenschapsraad

Ouderwerkgroep

mr@karrepad.o2g2.nl

owg@karrepad.o2g2.nl

www.ggdgroningen.nl
Openbaar Onderwijs Groningen

Schoolarts 		

Leonard Springerlaan 39

Marianne Jonker

9727 KB Groningen

marianne.jonker@ggd.groningen.nl

Postbus 744
9700 AS Groningen

Doktersassistente

Tel.: 050 - 321 03 00

Catharina Hodselmans

info@o2g2.nl

catharina.hodselmans@ggd.groningen.nl

openbaaronderwijsgroningen.nl
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SKSG, Stichting Kinderopvang Stad Groningen

Inspectie van het onderwijs

Heresingel 10

info@owinsp.nl

9711 ES Groningen

www.onderwijsinspectie.nl

050 - 313 77 27
sksg.nl

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs (klachten/meldingen

SKSG Merdeka

over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig

Molukkenstraat 1-2

psychisch of fysiek geweld): 0900 – 111 3 111 (lokaal

9715 NR Groningen

tarief)

050 - 579 11 99
Daltonvereniging / Stichting Dalton Nederland

sksg.nl

Bezuidenhoutseweg 251-253
COP, Centraal Orgaan Peuterspeelzalen

2594 AN Den Haag

Postbus 41166

070 - 331 52 81

9701 CD Groningen

dalton.nl

050 - 312 43 25
Kindertelefoon

kidsfirst.nl

Tel.: 0800 – 0432 (elke dag van 11.00 - 21.00 uur, gratis)
Contactpersoon wij-team

www.kindertelefoon.nl

Amanda Martens
amanda.martens@wij.groningen.nl
wij.groningen.nl/wij-teams/wij-korrewegwijk
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