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Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
  
Met genoegen presenteren wij u de Jaargids van het jaar 2021- 2022.  
Deze Jaargids maakt onderdeel uit van de Schoolgids.  
Zowel de Schoolgids als de Jaargids ontvangt u digitaal, via ons 
ouderportaal Parro.  
 
Na een proefperiode in de maanden mei t/m juli 2021 hebben we, na 
overleg met diverse geledingen, gekozen om te gaan communiceren via 
het ouderportaal Parro.  
Via dit portaal willen wij de ouderbetrokkenheid en communicatie nog 

meer vorm gaan geven. Bijvoorbeeld de schoolagenda, een nieuwtje of 

foto’s van een buitenactiviteit worden via het Ouderportaal verspreid.  

Oudercommunicatie gaat snel en gemakkelijk via hulpverzoeken, 

intekenen op activiteiten of oudergesprekken en 1 op 1 communicatie. Via 

de app of de computer kunt u als ouder/verzorger in het portaal meekijken 

met de belevenissen van hun kind via foto's en filmpjes. We kunnen u als 

ouder met één druk op de knop op de hoogte brengen over alles wat op 

school speelt. 

 

Gaan werken met Parro betekent ook iets voor de inhoud van de Jaargids. 
Natuurlijk staan de jaarlijks veranderde onderwerpen zoals roosters en 
vakantiedata er nog steeds in. De activiteitenagenda wordt niet meer 
vermeld omdat dit is opgenomen in de jaaragenda van Parro.  
In kader van de privacywet staan de telefoonnummers en de verjaardagen 
van de leerkrachten niet meer in de Jaargids vermeld.  
   
Mede namens het team en de ouders van de 
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging, 
  
Jolanda de Jong 
Schoolleider 
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Contact  
 

Locaties  
 

Het Valkhof    
Schonauwen 2    
9301 SP  Roden    
050-5017300    
E-mail:  dalton@hetvalkhof.nl    
website: www.hetvalkhof.nl  
  

  

Gymnastieklokaal   
Schonauwen 2c   
9301 SP  Roden   
050-5012448   
 
Sporthal de Hullen 
Ceintuurbaan Zuid 6 
9301 HX Roden 
050-5019268 

 

   
 

Het team 
De teamleden zijn telefonisch op school te bereiken via het nummer 050-
5017300.  
 
Schoolleider 
Jolanda de Jong  jolandadejong@hetvalkhof.nl 06.30057309 
 
Intern begeleider 
Riekje de Boer  riekjedeboer@hetvalkhof.nl groep 1 t/m 4 
Afke Dijkstra  afkedijkstra@hetvalkhof.nl groep 5 t/m 8 

 
Groepsleerkrachten groep 1 en 2 
Groep 1-2 a 
Roelien Kuipers  roelienkuipers@hetvalkhof.nl   
Marieke van Duuren mariekevanduuren@hetvalkhof.nl 
 
Groep 1-2 b 
Jacintha Wijbenga jacinthawijenga@hetvalkhof.nl 
Riekje de Boer  riekjedeboer@hetvalkhof.nl 
Onderbouwcoördinator/aanspreekpunt afwezigheid schoolleider 
 
Groep 1-2 c 
Ellen Meijers  ellenmeijers@hetvalkhof.nl  
Esmée Arke  esmeearke@hetvalkhof.nl 
 
Groep 3 
Nienke van Vondel nienkevanvondel@hetvalkhof.nl 
Hilde Gruppen  hildegruppen@hetvalkhof.nl 
Jolanda de Jong  jolandadejong@hetvalkhof.nl 
 
Groep 4 
Karen Ketelaar  karenketelaar@hetvalkhof.nl 
Middenbouwcoördinator 
Ida Hartstra  idahartstra@hetvalkhof.nl 
 
Groep 5 
Esmée Arke  esmeearke@hetvalkhof.nl 
Hijko Mekkes  hijkomekkes@hetvalkhof.nl 
 
Groep 6 
Hilde Gruppen  hildegruppen@hetvalkhof.nl 
Ida Hartstra  idahartstra@hetvalkhof.nl  
 

http://www.hetvalkhof.nl/
mailto:jolandadejong@hetvalkhof.nl
mailto:riekjedeboer@hetvalkhof.nl
mailto:afkedijkstra@hetvalkhof.nl
mailto:roelienkuipers@hetvalkhof.nl
mailto:mariekevanduuren@hetvalkhof.nl
mailto:jacinthawijenga@hetvalkhof.nl
mailto:riekjedeboer@hetvalkhof.nl
mailto:ellenmeijers@hetvalkhof.nl
mailto:esmeearke@hetvalkhof.nl
mailto:nienkevanvondel@hetvalkhof.nl
mailto:hildegruppen@hetvalkhof.nl
mailto:jolandadejong@hetvalkhof.nl
mailto:karenketelaar@hetvalkhof.nl
mailto:idahartstra@hetvalkhof.nl
mailto:esmeearke@hetvalkhof.nl
mailto:hijkomekkes@hetvalkhof.nl
mailto:hildegruppen@hetvalkhof.nl
mailto:idahartstra@hetvalkhof.nl
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Groepen 7 
Groep 7a  
Armein Sikkenga armeinsikkenga@hetvalkhof.nl 
Bovenbouwcoördinator 
Groep 7b 
Doetie Drent  doetiedrent@hetvalkhof.nl 
Freerk Groefsema freerkgroefsema@hetvalkhof.nl  
Aanspreekpunt voor pestgedrag  
 
Groep 8 
Rianne Bosten  riannebosten@hetvalkhof.nl 
Daltoncoördinator  
Freerk Groefsema freerkgroefsema@hetvalkhof.nl  
 
Het ministerie OCW heeft in februari 2021 het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) bekend gemaakt. Het NPO is er voor herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Met het beschikbare 
geld worden leerlingen en leerkrachten geholpen om leervertragingen en 
andere problemen door corona aan te pakken. In april 2021 hebben we via 
een scan de problemen en behoeftes die er zijn bij leerlingen in kaart 
gebracht. Op basis van die scan zetten wij het komende jaar interventies 
uit het keuzemenu van het ministerie in. 
Eén van die interventies is het werken met groepjes kinderen. Afke Dijkstra 
gaat dit drie dagen in de week voor haar rekening nemen. Afke is te 
bereiken via  afkedijkstra@hetvalkhof.nl  
 

Onderwijsondersteunend personeel 
Onderwijsassistente:  
Ingrid ten Hoor   ingridtenhoor@hetvalkhof.nl   
Ingrid ondersteunt vanwege de groepsgrootte het komende jaar groep 3 
 
Conciërges 
Henk Kuiper   

Lukas Rozema 
 
Administratieve kracht 
Antje Maris  antjemaris@hetvalkhof.nl 
 
Vakleerkrachten 
Gertrude Bosma g.bosma@onderwijs-noordenveld.nl gym 
Edwin Teune  E.teune@onderwijs-noordenveld.nl gym 
 
Ginie van der Veen      HVO 
Lucy Bosch  lucybosch@hotmail.com  GVO 
 
 
Overige 
Nadia Hoefnagel Schoolmaatschappelijk werk  050.3176509 
Hermien Krale  Schoolarts   0592.306382 
Freerk Groefsema coördinator pestbeleid 
Riekje de Boer   contactpersoon klachtenregeling 
 

Stagiaires 
LiO-stagiaire Nadine Schreurs loopt van september t/m december stage op 
de maan- en dinsdagen in groep 4;  
LiO-stagiaire Eline Scheerhoorn loopt van februari t/m juli haar LiO-stage in 
groep 6.  
Onderwijsassistent Leonie Medema gaat stage lopen in de groepen 1 en 2.  
Onderwijsassistent Sven Kloek loopt van maandag t/m woensdag stage in 
de midden- en bovenbouw.  

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
oudergeleding:  
Yvonne Penninga voorzitter yvonnepenninga@hotmail.com 
Marjan van Erp  lid  marjanvanerp@yahoo.com 
Michel Wijnhold lid  mwijhold@aletta.nl 

mailto:armeinsikkenga@hetvalkhof.nl
mailto:doetiedrent@hetvalkhof.nl
mailto:freerkgroefsema@hetvalkhof.nl
mailto:riannebosten@hetvalkhof.nl
mailto:freerkgroefsema@hetvalkhof.nl
mailto:afkedijkstra@hetvalkhof.nl
mailto:ingridtenhoor@hetvalkhof.nl
mailto:antjemaris@hetvalkhof.nl
mailto:g.bosma@onderwijs-noordenveld.nl
mailto:E.teune@onderwijs-noordenveld.nl
mailto:lucybosch@hotmail.com
mailto:yvonnepenninga@hotmail.com
mailto:marjanvanerp@yahoo.com
mailto:mwijhold@aletta.nl
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Nicolien Buiter  lid  n.beukema@ziggo.nl  
Personeelsgeleding 
Afke Dijkstra  lid 
Freerk Groefsema lid 
Nienke van Vondel lid/GMR 
Tot de jaarpresentatie:  
Jacintha Wijbenga secretaris 
Vanaf de jaarpresentatie:  
Doetie Drent  lid 
 

Oudervereniging 
Paula Woldendorp voorzitter pmwoldendorp@gmail.com 
Sanne van der Laan secretaris sannevdlaan@gmail.com 
Chantal Westerhof penningmeester 
     westerhofchantal@gmail.com 
Josien Drent  lid  josien-menninga@hotmail.com 
Femke Hosper  lid  femkegh@yahoo.com 
Lianne Hamringa lid  lianne_hamringa@hotmail.com 
Leonie Sikkema  lid  leoniealet8@gmail.com  
 Bettine van Wijk  lid   bettine0204@hotmail.com  
 Rineke Visser   lid   erikenrineke@gmail.com  
 Martje  van der Pol  lid   martjemaria@hotmail.com  
 Sarah Schuiling   lid   schuiling.sarah@gmail.com  
 Joyce Bralts   lid   jm.dekker@hotmail.com  
  

Verkeerouders (VO) 
Maaike van Ellen  voorzitter  maaike@vanellen.eu 
Marjolein Oudega lid  oudega@stellingwerfcollege.nl 
Frank ten Berge  lid  ftenberge@hotmail.com  
 

Verlofdagen  
Een aantal leerkrachten heeft recht op een paar verlofdagen per jaar. Vaak 
zullen zij dan worden vervangen door leerkrachten uit ons eigen team. 
Waar dat eventueel niet lukt, zal een externe invaller worden ingezet.  
 

Stages  

• Gedurende het schooljaar zijn er verschillende stagiairs van de 
Pabo (opleiding tot leraar basisonderwijs) die in wisselende 
groepen actief zullen zijn.  

• Daarnaast zijn er soms stages vanuit andere opleidingen, of 
snuffelstages vanuit het voortgezet onderwijs.  

 

Vervangingen  
Zoals u weet is het vinden van vervangers een groot probleem in het 
basisonderwijs. Door de coronacrisis en de toezegging van de NPO-gelden 
wordt dit probleem alleen maar groter.  
Vervanging zal in eerste instantie worden verzorgd door een extern bureau 
(SLIM).  
Als het bureau geen vervangers kan leveren zal er een beroep worden 
gedaan op parttimers van onze eigen school. Mocht ook dat niet lukken, 
dan kunnen er groepen worden samengevoegd. Dat kunnen ook andere 
groepen zijn dan de groep waarvoor de vervanging nodig is. Eventueel 
wordt een ouder met een onderwijsbevoegdheid ingezet.  
Pas in uiterste nood zullen kinderen naar huis worden gestuurd. In dat 
geval wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, maar de 
kans is groot dat dit soort beslissingen pas op het laatste moment 
genomen worden.  
De school heeft een Noodplan Vervanging opgesteld dat is goedgekeurd 
door de Medezeggenschapsraad.  
  

mailto:n.beukema@ziggo.nl
mailto:pmwoldendorp@gmail.com
mailto:sannevdlaan@gmail.com
mailto:westerhofchantal@gmail.com
mailto:josien-menninga@hotmail.com
mailto:femkegh@yahoo.com
mailto:lianne_hamringa@hotmail.com
mailto:leoniealet8@gmail.com
mailto:bettine0204@hotmail.com
mailto:erikenrineke@gmail.com
mailto:martjemaria@hotmail.com
mailto:schuiling.sarah@gmail.com
mailto:jm.dekker@hotmail.com
mailto:maaike@vanellen.eu
mailto:oudega@stellingwerfcollege.nl
mailto:ftenberge@hotmail.com
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Schooltijden en urenverantwoording 
Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur naar 

school. Na acht jaar basisonderwijs hebben de kinderen minimaal 7520 

uren onderwijs ontvangen. De school voldoet hiermee aan de wettelijke 

gestelde inspectienorm.  

In het schooljaar 2021-2022 ontvangen de kinderen 1000 uren (40 weken x 

25) – 44 uren (margedagen) = 956 uren les.  

Deuren open 
Ten tijde van het schrijven van deze Jaargids waren de coronamaatregelen 

nog van kracht. Eén van de maatregelen is dat volwassenen nog steeds 

anderhalve meter afstand moeten houden. We kunnen wel dezelfde 

schooltijden aan houden.  

De kinderen van de groepen 1&2 mogen met hun ouder(s)/verzorger(s) 

vanaf 08:20 uur hun lokaal opzoeken.  

De bel gaat voor de eerste keer om 08:25 uur. Vanaf dat moment kunnen 

de kinderen van de groepen 3 t/m 8 rustig naar binnen gaan. Op dat 

moment is het voor alle ouder(s)/verzorger(s) tijd om afscheid te nemen, 

zodat we om 08:30 uur met de lessen kunnen starten. 

Welke deur en kapstok 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3, de groepen rondom het Valkennest, 

gebruiken de onderbouwingang. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 

mogen de hoofdingang en de deur aan de achterzijde van de school 

(Hofstedelaan) gebruiken. De leerkracht vertelt de kinderen welke deur ze 

gebruiken en welke kapstokken voor hen bestemd zijn.  

Lunch  
Tussen de middag eten de kinderen samen met hun leerkracht in de klas. 

Wij zijn een voorstander van het meenemen van gezonde voeding in de 

pauzes. Wij adviseren u daarom uw kind(eren) fruit en/of (bruin)brood 

mee te geven. Het meegeven van snoep is niet toegestaan. 

Wij willen u vragen om alle bekers, bakjes, tassen e.d. duidelijk te voorzien 

van een naam. Omdat wij de hoeveelheid afval willen beperken, verzoeken 

wij u bij voorkeur geen drinkpakjes mee te geven. Lege pakjes geven wij in 

principe weer mee naar huis.   

 

Data 

Vakanties en vrije dagen 
Studiedagen (zogenoemde ‘margedagen)  
Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag vrij i.v.m. 
studie- of werkbijeenkomsten van het team of i.v.m. een teamactiviteit.  
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De margedagen in de volgende tabel staan vast. Als er wijzigingen of 
aanvullingen zijn, dan zullen die z.s.m. worden vermeld in het 
ouderportaal.  
 Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije 
momenten, roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang 

dient door te geven.  
 

Margedag   27 sept.   

Rodermarkt    28 sept.  

Herfstvakantie    18 okt. – 22 okt.   

Margedag    10 nov.  

Vrije middag voor kerst  24 dec.  – kinderen zijn vanaf 12 uur vrij 

Kerstvakantie    27 dec. 2021 – 7 jan. 2022  

Margedag   18 feb.  

Voorjaarsvakantie  21 feb – 25 feb  

Vrije middag   17 maart  - kinderen zijn vanaf 12 uur vrij 

Margedag/Onderwijsdag 14 apr.  

Paasweekend   15 apr. t/m 18 

Meivakantie   25 apr. t/m 6 mei  

Hemelvaartsdag + vrije dag 26 en 27 mei  

Pinkstermaandag + dinsdag 6 en 7 juni  

Vrije middag voor de zomer 15 juli – kinderen zijn vanaf 12 uur vrij 

Zomervakantie   18 juli t/m 26 aug.  

Schoolreizen 
Voor de zomer van 2021 heeft OPON besloten om de schoolreizen te 

schrappen. Elke groep kon wel een groepsactiviteit ondernemen.  

De schoolreizen voor de groepen 7 en 8 staan voor dit schooljaar al  

gepland en gaan op dit moment door. Of de andere schoolreizen kunnen 

gaan plaatsvinden…. We houden u via ons ouderportaal Parro op de 

hoogte.  

Roosters  

Gymnastiek groep 3 – 8 
De school maakt gebruik van een aantal lesuren van een vakleerkracht. We 

zetten deze uren in de midden- en bovenbouw in. De overige gymlessen 

worden gegeven door de groepsleerkracht. De kinderen van de groepen 1 

en 2 krijgen gymles in het speellokaal in de school. Het komende jaar 

krijgen de kinderen 20 weken lang op de donderdag van speciale trainers 

de ‘Nijntje beweeglessen’. De kinderen van de groepen 3 t/m 6 krijgen les 

in de gymzaal aan de Schonauwen. De groepen 6 (1x), 7 en 8 krijgen gym in 

sporthal de Hullen.  

maandag    dinsdag  woensdag  vrijdag    

GYM 
Gertrude 
Bosma  

Hullen-B  

GYM  
Edwin Teune  
Schonauwen  

GYM  
leerkracht  

Schonauwen  

 
GYM 

leerkracht  
Hullen-A  

GYM  
Edwin Teune 
Schonauwen  

            

  
  

08:30-09.15  
3  

        

  
  

09:15-10:00  
4  

09:15-10:00  
3  

  
  

  
  

10:15-11:00  
5  

10:15-11:00  
5 

 10:30-11:15   
6 

  

  
  

11:00-11:45  
6 

11:00-11:45  
7b  

 
  11:00-11:45  

4  

        
 

  

12:30-13:15  
7a 

    12:30 – 13:15 
8  

12:30-13:15  
8  

  

13:15-14:00  
7b 

      13.15-14:00  
7a  

  

  

HVO/GVO 
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 6 en 7 kunnen 
aangegeven of zij hun kind wekelijks een les Humanistisch 
Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) willen 
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laten volgen. De lessen zullen het komende schooljaar door twee nieuwe 
vakleerkrachten worden gegeven.  
 

donderdag    

HVO  
Ginie van der Veen  

GVO  
Lucy Bosch 

08: 30-09:15  
6 

 

09:15-10:00  
7a + 7b 

09:15-10:00  
6 + 7a + 7b 

  

Financiën 

Ouderbijdrage 
Ieder jaar wordt door de Oudervereniging (OV) een ouderbijdrage aan de 
ouder gevraagd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar 
vastgesteld door de OV.  
Het vorige schooljaar bedroeg de ouderbijdrage €20,- per kind.  
Wettelijk is het betalen van de ouderbijdrage niet verplicht.  
De gelden worden door de OV gebruikt voor de dingen die het schoolgaan 
voor de kinderen net even leuker en gezelliger maken. Bijvoorbeeld het 
sinterklaasfeest, traktaties bij feestelijke gebeurtenissen, lief en leed en 
dergelijke.  

 
Vergoeding schoolmateriaal 
Vanuit het opvoedkundige oogpunt vinden we dat we kinderen moeten 
leren zorgvuldig om te gaan met hun schoolspullen. Wanneer materiaal 
vermist of beschadigd raakt, vragen wij een vergoeding. Behalve als er 
sprake is van gewone slijtage of als het niet te verwijten valt.  
Die vergoedingsbedragen zijn:  
Vulpen €  2,50  
Etui €  1,90  
Liniaal €  0,65  
Schaar €  1,80  

Regeling ‘Meedoen in Noordenveld met een laag inkomen’ 
De gemeente Noordenveld kan inwoners met een laag inkomen financieel 
tegemoet komen in de kosten van schoolactiviteiten en deelname aan 
sport, recreatie, vrijwilligerswerk en andere sociaal/culturele activiteiten. 
In een speciale folder kunt u lezen wat de voorwaarden zijn om een 
financiële tegemoetkoming te krijgen.   
Twijfelt u of u voor de Individuele regeling Noordenveld in aanmerking 
komt? De medewerkers van de afdeling WOS kunnen u verder helpen met 
uw vragen. U kunt hen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis 
bereiken via telefoonnummer 050.5014050.  
Op de website van de Gemeente Noordenveld vindt u natuurlijk ook 
nadere informatie. Kijk hiervoor op www.gemeentenoordenveld.nl  
Voor leerlingen woonachtig in een andere gemeente kan contact gezocht 
worden met de betreffende gemeente. In alle gemeenten bestaan 
dergelijke regelingen.  
 

Veiligheid 
In de schoolgids 2021-2022 is vanaf bladzijde 41 een paragraaf over 

veiligheid opgenomen. Hieronder leest u opnieuw het stuk ‘met auto of 

fiets naar school’ omdat we u met klem willen verzoeken u zich aan de 

afspraken te houden. Voor de veiligheid van elk kind! 

Met auto of fiets naar school 
Om de verkeersveiligheid tijdens het brengen en halen van de kinderen te 

vergroten, zijn er rond de school enige verkeersmaatregelen genomen. 

Er is aan de oostkant van het gebouw een Kiss-and-Ride zone (KAR-zone) 

aangelegd en de fietsenstalling is gesitueerd aan de westzijde van het 

gebouw. De gedachte hierachter is, dat we in verband met de 

verkeersveiligheid de auto- en de fietsstromen van elkaar willen scheiden 

en de straat voor het gebouw zoveel mogelijk autovrij willen houden. 

http://www.gemeentenoordenveld.nl/
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Wij verzoeken alle ouder(s)/verzorger(s) om zich, voor de veiligheid van 

hun eigen en andermans kinderen, aan onderstaande afspraken te 

houden. Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school 

gaan. 

• Rijd met de auto niet door de Schonauwen naar de KAR-zone, maar 
alleen via de Statenlaan. 

• De KAR-zone is bedoeld voor halen en brengen en voor kort-parkeren. 
Mensen die langer op school moeten zijn, kunnen parkeren in de 
Statenlaan of aan de voorzijde van het gebouw, aan de Schonauwen. 
Ook deze parkeerplaatsen svp benaderen vanaf de Statenlaan, zodat u 
niet langs de fietsers hoeft. 

• Op de KAR-zone geldt een-richtings-verkeer. Dat is met borden 
aangegeven. U rijdt de KAR-zone op aan de noordzijde (de 
Schonauwen-kant) en rijdt hem af aan de zuidzijde (de Hofstedenlaan-
kant). 

• In principe zet u op de KAR-zone uw kind uit en rijdt weer door. Om 
jonge kinderen toch even naar binnen te kunnen brengen, is het 
toegestaan kort te parkeren. Rijdt u wel zo ver mogelijk door, om 
opstoppingen bij de inrit te voorkomen. De kinderen mogen zowel de 
hoofdingang als de achteringang gebruiken om naar binnen te gaan. 

• Aan de Schonauwen zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de 
busjes van de buitenschoolse opvang (BSO). Deze zijn aangegeven met 
bordjes. 

• Er geldt een parkeerverbod in de straat voor de school (Schonauwen). 

• De fietsenstalling bevindt zich rond de gymnastiekzaal. Het is belangrijk 
om de fietsen daar geordend neer te zetten, omdat anders 
ruimtegebrek kan ontstaan. 

• Voor ouders die met de fiets hun kind komen ophalen is op de stoep 
enige wachtruimte gecreëerd. Wilt u ervoor zorgen dat u niet in de 
weg staat voor kinderen die de school verlaten? 

• Bij de hoofdingang vindt u fietsenrekken voor het team en bezoekers 
van de school. 

• Er mag uiteraard niet worden gefietst op het plein of op het trottoir. 
Dit geldt ook voor alle volwassenen.  

Dankzij deze inrichting van de schoolomgeving en de daarbij horende 

afspraken, kunnen we de veiligheid van de kinderen garanderen. 

We bedanken u alvast voor de medewerking! 

 

Het onderwijs 

 

Realisatie voornemens 2020-2021 
Elk schooljaar werkt een team aan onderwijskundige en andere 

ontwikkelingen. Deze kunnen bijvoorbeeld liggen op het terrein van 

bijscholing van het team, de keuze voor een nieuwe lesmethode, invoering 

van een andere werkwijze of zaken die het gebouw of plein treffen.  

Door het coronavirus was het opnieuw een bijzonder schooljaar. Net voor 

de kerstvakantie sloten we weer onze deuren en verzorgden de 

leerkrachten opnieuw online les. Op school zorgden we samen met de 

onderwijsassistenten en Kidscasa voor de opvang van kinderen van ouders 

met cruciale beroepen.  

In februari mochten de kinderen onder voorwaarden weer naar school. 

Een van de voorwaarden was dat de kinderen geen contact mochten 

hebben met kinderen uit andere groepen, de zogenoemde cohorten. De 

strenge hygiënemaatregelen golden natuurlijk nog steeds. Een andere 

voorwaarde was dat de ouder(s)/verzorger(s) en gastdocenten nog steeds 

niet welkom in de school waren.  

Het is ons gelukt om de rust in school te bewaren en het onderwijs, 

ondanks de vervangingsperikelen, door te laten gaan. Het is de ouders 
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gelukt om opnieuw een periode hun kind(eren) thuis op te vangen. Daar 

mogen we met z’n allen best trots op zijn.  

Hebben we alles bereikt wat we bedacht hadden?  
Er is buitengewoon veel geleerd en ontwikkeld wat niet gepland was. Dat 
geldt voor kinderen, personeel en ouders.  
Daarnaast is een aantal van de wél geplande voornemens helaas niet of 
niet helemaal gerealiseerd. Gezien de situatie en gezien hetgeen er wél 
is bereikt wat niet gepland was, is dat geen probleem.  
Veel ontwikkelingen zijn al wel opgestart en zullen het komende jaar 
worden vervolgd.  
Tenminste, als het coronavirus het komende schooljaar niet opnieuw roet 
in het eten gaat gooien .  
 

De voornemens van het schooljaar 2020-2021 
Gedurende het schooljaar is ingezet op de reeds bestaande voornemens 

van het jaar 2019-2020, namelijk: 

• Het werken met een Plusgroep; 

• De teamtraining ‘bewegend leren’ is gevolgd; 

• Doorgaande lijn m.b.t. het automatiseren voor de groepen 1 t/m 8 

vastgesteld;  

• Het ‘doorontwikkelen’ van het portfolio; de kinderen hebben in april 

hun eerste portfolio mee naar huis gekregen;  

• Het onderzoeken van een nieuw communicatiemiddel om de 

ouderbetrokkenheid te vergroten is succesvol afgerond; in augustus 

2021 starten we met het ouderportaal Parro; 

• Het uitzoeken van nieuw meubilair en het opknappen van de school;  

De punten die in het afgelopen jaar zijn blijven liggen maar in het komende 

schooljaar nog aandacht behoeven zijn:  

• Onderwijskundig gebruik gaan maken van het groene plein 

Er zal geprobeerd worden om in samenwerking met de Hanze 

Hogeschool (Pabo) en/of het IVN een lesprogramma te 

ontwikkelen voor natuureducatie die kan plaatsvinden op of rond het 

schoolplein.  

Ook worden de afspraken met IVN Drenthe over educatieve input 

opgepakt. Daarnaast zal contact gelegd worden met de lokale afdeling 

van IVN voor praktische ondersteuning bij het onderhoud van het 

plein, in samenwerking met de kinderen; 

• Uitwerking van de teamscholing over reflectiegesprekken; 

• Experimenteren met de zogenoemde OPA pestaanpak (onderdeel van 

de Vreedzame school). De OPA aanpak zal een vaste rol krijgen in de 

tegengaan van pesten.  

 

Al onze onderwijskundige zaken hebben we het afgelopen schooljaar 

ondergebracht in vijf pijlers, namelijk: 

dalton l taal&rekenen l wereldburgerschap l handelingsgericht werken l 

skills.  

In hoofdstuk 2 ‘Waar Het Valkhof voor staat’ van de schoolgids 2021-2022 

staat beschreven wat we onder die pijlers verstaan.  

De voornemens van het schooljaar 2021-2022 
In het komende schooljaar gaan we door wisselingen in het team opnieuw 

aan de slag met de visie door een hoger en gewaagd doel en onze 

kernkwaliteiten vast te stellen. Onze kernwaarden zijn bekend, namelijk: 

effectiviteit, reflectie, zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid & 

verantwoordelijkheid. De belangrijkste ontwikkelpunten voor het 

schooljaar 2021-2022 zijn:  
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• Het verdiepen van het daltonconcept (Pijler dalton); 

• Visies m.b.t. de basisvakken taal en rekenen herijken (Pijler taal & 
rekenen); 
Ontwikkeling van ons taalonderwijs en het verankeren van ons 
leesonderwijs (Pijler taal & rekenen); 

• Implementatie Vreedzame School d.m.v. het geven van lessen 
(Pijler wereldburgerschap);  

• Onderwijs in de 21e eeuw (Pijler HGW); 

• Vergroten van de ouderbetrokkenheid;  

• Onderzoeken van de (nog te ontwikkelen) vaardigheden die 
kinderen nodig hebben om te leren leren (pijler Skills).  

Bovenstaande punten staan omschreven en uitgewerkt in het ‘Jaarplan 

2021-2022’.  

Vanaf maart 2020 leven we met het coronavirus. Het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt geld beschikbaar om de 

opgelopen ‘achterstanden’ door het thuisonderwijs in te halen. In het 

document ‘Samen groeien we verder’ beschreven we hoe de kinderen zich 

in de verschillende jaargroepen hebben ontwikkeld en hoe we verder gaan 

om de kinderen op hun niveau verder te laten ontwikkelen. U kunt dit 

document eventueel op school inzien.  

We gaan het geld onder andere op de volgende manier inzetten:  

• Gemiddelde klassenomvang verkleinen; 

• Inzet op doorgaande lijn van het geven van instructie; 

• Het geven van feedback;  

• Beschikbaar stellen van uren voor het geven van instructie aan 
kleine groepen kinderen;  

• Interventie op taalontwikkeling (groepen 1 en 2); 

• Vergroten van ouderbetrokkenheid.  
 

Mocht u vragen, opmerkingen en/of aanvullingen hebben, dan horen wij 

dat heel graag.  

Team Het Valkof 


