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 SCHOOLJAAR 2020  - 2021 

 

  Openbare Basisschool de Beijumkorf 
 
Locatie De Honingraat 
Jaltadaheerd 53 
9737 HC Groningen 
Tel:  050 32 10 400  

 
Locatie De Zwerm 
Fultsemaheerd 87  
9736 CT Groningen 
Tel:     050 32 10 401 
 

  E-mailadres : info@beijumkorf.o2g2.nl 
  Webpagina: www.beijumkorf.nl 
 

 

Locatie de Honingraat 

 
                                                               Locatie de Zwerm 
 
Voorwoord                                                             

  De jaarlijkse bijlage van de schoolgids voor de ouders en verzorgers van leerlingen 
  van de Beijumkorf. 
  In deze bijlage van de schoolgids vindt u alle gewenste informatie.  
  Mocht u vragen hebben, dan bent u natuurlijk op afspraak altijd welkom bij de 
  directie of de leerkrachten. 

http://www.beijumkorf.nl/
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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Schoolregels  
Op de Beijumkorf wordt ieder jaar weer een start gemaakt met de schoolregels.  
 
We hanteren op school 'drie gouden regels ' met als basisregels:  
 

 Op de Beijumkorf zijn wij aardig voor elkaar 
 In de Beijumkorf zorgen wij dat het rustig is 
 In de Beijumkorf zijn wij netjes op alle spullen 

 
 

 

 

  

 

  
 

 
We hebben de regels in pictogrammen gezet en verwachten dat de bijtjes jong en oud 
zullen helpen bij het uitvoeren van de regels. 
    
Schooltijden. 
De leerlingen gaan 940 uur per schooljaar naar school.  
Daarmee voldoen wij aan de wettelijke verplichting van acht aaneengesloten leerjaren 
x 940 uur = 7520 uur. 
 
Groepen 1 t/m 8        maandag, dinsdag, donderdag 08.30 uur – 14.30 uur  
             woensdag en vrijdag           08.30 uur – 12.30 uur                                                                    
                               
De leerkrachten zijn minstens 1½ uur na afloop van de lessen op school aanwezig. 
 
Ziekmeldingen 
U kunt uw kind ziek-/afmelden via e-mail:  ziek@beijumkorf.o2g2.nl 
 

Mocht dit niet lukken dan kan het ook telefonisch via:  
locatie De Honingraat 050 – 32 10 400 
locatie De Zwerm       050 – 32 10 401 
 
 
 
 
 
 

mailto:ziek@beijumkorf.o2g2.nl
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De ouderraad. 
Onze ouderraden zijn zeer actief op de Beijumkorf. Zij bestaan uit een 
vertegenwoordiging van ouders, die samen met het team activiteiten organiseert. 
 
Overeenkomst ouderbijdrage. 
De belangrijkste bron van inkomsten is de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze 
bijdrage kunnen de ouderraden geen activiteiten organiseren. Voor het schooljaar 
2020/2021 is dit € 20.-- per kind. Dit geld wordt elk schooljaar geïnd voor 1 
november. Mocht uw kind in de loop van het schooljaar 2020/2021 op school komen 
dan betaalt u een evenredig deel.  
          
Van het geld worden o.a. betaald: traktaties voor Sint Maarten,  
het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, feestelijke aankleding hallen en klassen, 
paaseieren, sportdagen enz. enz. 
Zonder uw bijdrage kan de ouderraad deze extraatjes voor uw kinderen niet verzorgen. 
 
Oud papier 
Op beide locaties hebben we de beschikking over 2 kleine papiercontainers. 
De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kinderen. 
 
Bijzonder verlof. 
Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof? Hoe kunt u extra verlof aanvragen?  
Wilt u met uw kind op vakantie buiten de schoolvakanties? Dat kan alleen wanneer u 
en uw partner een beroep hebben waardoor u niet in de schoolvakanties op vakantie 
kunt. Bijv.: als u in de agrarische sector of in de horeca werkt. Dit mag eenmaal per 
schooljaar, niet langer dan 10 dagen. In de eerste twee lesweken van het nieuwe 
schooljaar wordt dit verlof niet gehonoreerd. Gewichtige omstandigheden zijn iets 
anders dan vakanties. Het gaat hierbij om situaties waaraan u niets kunt doen en die 
zo zwaar wegen dat uw kind niet naar school kan.  
 
Enkele voorbeelden zijn: 

- Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van familieleden of hun 
partners. 

- Bijwonen huwelijk familie. 
- 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders. 
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Geen gewichtige omstandigheden zijn: 
- Familiebezoek in het buitenland. 
- Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 
- Vakantie in een goedkopere periode. 
- Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte. 

Verzoek: wilt u bezoek aan arts, specialist of ziekenhuis zoveel mogelijk buiten de 
schooluren regelen. Aanvraag verlof kan via onze website of persoonlijk bij de 
administratie. De directeur beoordeelt, eventueel in overleg, met de 

leerplichtambtenaar of het verlof gehonoreerd kan worden. 
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Rooster podium optredens 2020-2021 

Datum     Onderwerp Locatie 

HR / ZW 
              Groep(en) 

augustus  september opstart maanden nieuwe schooljaar 

  8 okt Kinderboekenweek HR gr. 4 Petteflet, gr. 4/5 Bloementuin 

    

 5 nov Vrije invulling HR gr. 5 Leeuwenkuil, gr. 6/7 Schaapskooi 

    

14 dec 
14 dec 

Kerstinloop 
Kerstinloop 

HR 
ZW 

gr. 5 Leeuwenkuil, gr. 6/7 Schaapskooi 
gr. 7/8 Boomhut 

15 dec 
15 dec 

Kerstinloop 
Kerstinloop 

HR 
ZW 

gr. 6 Dierentuin, gr. 8 Oerwoud 
gr. 3 Uilenbos 

16 dec 
16 dec 

Kerstinloop 
Kerstinloop 

HR 
ZW 

gr. 3 Strandjutter, gr. 4 Petteflet 
gr. 4 Koeienweide 

17 dec 
17 dec 

Kerstinloop 
Podium optreden 

HR 

HR 
gr. 3 Vuurtoren, groep 4/5 Bloementuin 
gr. 6 Dierentuin 

17 dec Kerstmusical ZW gr. 5/6 Peter Pan     start 11.15 uur 

18 dec Kerstinloop HR gr. 7 Schatkamer, gr. 8 Beverburcht 

 toetsmaanden   geen podium optredens 

  5 mrt 
11 mrt 

Vrije invulling 
Vrije invulling 

ZW 
HR 

gr. 3 Uilenbos 
gr. 5 Leeuwenkuil, gr. 7 Schatkamer 

19 mrt Lente ZW gr. 1 en 2 

25 mrt Lente HR gr. 1 en 2 

    

  9 april 
15 april 

Vrije invulling 
Vrije invulling 

ZW 
HR 

gr. 4 Koeienweide 
gr. 3 Strandjutter, Vuurtoren 

    

21 april 
 
22 april 
 
12 mei 
 
28 mei 

Dansvoorstelling  
 
Dansvoorstelling 
 
Dansvoorstelling 
 
Dansvoorstelling 

HR 
 
HR 
 
HR 
 
ZW 

Villa Kakelbont, Vuurtoren, Pettefletl, 
Schatkamer 
Waterland, Bloementuin, Dierentuin, 
Beverburcht, Oerwoud 
Konijnenhol, Strandjutter, Leeuwenkuil, 
Schaapskooi 
Alle groepen 

    

21 juni 
22 juni 
24 juni 
  5 juli 
  6 juli 
  8 juli 

Musicalconcertante 
Musicalconcertante  
Musicalconcertante 
Slotmusical 
Slotmusical 
Slotmusical 

ZW 
HR 
HR 
ZW 
HR 
HR 

gr. 8 Boomhut voor de kleuters 
gr. 8 Oerwoud voor de kleuters 
gr. 8 Beverburcht voor de kleuters 
gr. 8 Boomhut 
gr. 8 Oerwoud 
gr. 8 Beverburcht 
 

    

 
De optredens op de HR starten om 8.45 uur 
De optredens op de ZW starten om 11.45 uur 
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Vakantieregeling schooljaar 2020-2021 

Gronings Ontzet 28 augustus    2020 

Herfstvakantie 10 oktober t/m  18 oktober 2020 

Kerstvakantie  19 december t/m    3 januari    2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m  28 februari   2021 

Tweede Paasdag   5 april    2021 

Meivakantie 24 april t/m    9 mei 2021 

Koningsdag 27 april valt in de meivakantie 2021 

Bevrijdingsdag   5 mei valt   in de meivakantie 2021 

Hemelvaart 13 mei t/m   16 meii 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei    2021 

Zomervakantie 10 juli   t/m   22 augustus 2021 

 
 
 Marge (vrije) dagen voor het schooljaar 2020-2021 

Vrijdag    5   februari 2021      groep 1 t/m 8 

Maandag    8   februari 2021      groep 1 t/m 8 

Vrijdag  18    juni 2021      groep 1 t/m 8 

Maandag  21    juni 2021      groep 1 t/m 8 

 
 
 Bijzondere (vrije) middagen 2020-2021 

Donderdagmiddag*  17 dec.  i.v.m. kerstetentje groep 1 t/m 8 

Maandagmiddag  **   5 juli  i.v.m. afscheidsmusical leerlingen Boomhut 

Dinsdagmiddag    **   6 juli i.v.m. afscheidsmusical leerlingen Oerwoud 

Donderdagmiddag**   8 juli i.v.m. afscheidsmusical leerlingen Beverburcht 

             
          * ’s avonds kerstmaaltijd                      ** ’s avond afscheidsmusical 
 
Met margedagen bedoelen we dagen waarop de kinderen vrij zijn, maar de leerkrachten  
niet. Deze dagen worden door de leerkrachten gebruikt voor onderwijsinhoudelijke 
bijeenkomsten, cursussen, etc.  
Elk schoolteam heeft de beschikking over marge-uren, omdat de kinderen  
meer uren naar school gaan dan wettelijk is voorgeschreven.   
         
                  
Lampionnententoonstelling 
De lampionnententoonstelling wordt een 
wandeling rondom de school. Alle 
lampionnen hangen voor de ramen. Dit vindt 
plaats op dinsdag 10 november van 

16.30-17.30 uur voor beide locaties. 
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Bewegingsonderwijs                                 
Tijdens de gymles wordt er flink getranspireerd. Daarom stimuleren wij op school dat 
de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zich na de gymles douchen.  
 
Gymschoenen zijn verplicht om voetschimmel en wratten te voorkomen. 
Gymkleding, sportkleding bestaat uit T shirt/korte broek of gympakje. 
 
Gymrooster 2020/2021                    Gymzaal Stoepemaheerd:  050 542 65 61 
                                                         Sporthal Amkemaheerd:    050 541 76 60 
  

Groep dag Tijdstip  Gym door 

Zwerm     

Gr. 3 Uilenbos 
Nicole/ Astrid 

Maandag 
Woensdag 

10.00 – 10.45 
09.30 – 10.30 

Sporthal 
Sporthal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Gr. 3 Strandjutter 

Ellen/Astrid 

Dinsdag  

Vrijdag 

09.15 – 10.00  

10.00 – 10.45 

Gymzaal 

Gymzaal 

Rob van der Kade 

Ellen Oldenburg 

Gr. 3 Vuurtoren 
Kim /Marieke R. 

Dinsdag 
Vrijdag 

10.00 – 10.45 
10.45 – 11.30 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Kim Robroek 

Gr. 4 Petteflet 
Marije /Vivian 

Dinsdag 
Donderdag 

10.45 – 11.30  
12.45 – 13.30  

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Zwerm     

Gr. 4 Koeienweide 
Marieke Niemeijer 

Maandag 
Woensdag 

09.15 – 10.00 
10.30 – 11.30 

Sporthal 
Sporthal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Gr. 4/5 Bloementuin 
Mariëla /Michelle 

Donderdag 
Vrijdag 

11.30 – 12.15 
08.30 – 09.15 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Judith Stolwijk 

Gr. 5 Leeuwenkuil 
Heleen/Judith 

Dinsdag 
Vrijdag 

11.30 – 12.15 
09.15 – 10.00 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Judith Stolwijk 

Zwerm     

Gr. 5/6 Peter Pan 
Peter  

Maandag  
Woensdag 

08.30 – 09.15 
11.30 – 12.30 

Sporthal 
Sporthal  

Rob van der Kade 
rob van der Kade 

Gr. 6 Dierentuin 
Marieke Tuin /Gerda 

Dinsdag 
Donderdag  

12.45 – 13.30 
10.45 – 11.30 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Gr. 6/7 Schaapskooi 
Elisa/Nienke 

Maandag 
Donderdag 

12.45 – 13.30 
10.00 – 10.45 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Gr. 7 Schatkamer 
Renze/Nienke 

Maandag  
Donderdag 

13.30 – 14.30 
09.15 – 10.00 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Zwerm     

Gr. 7/8 Boomhut 
Susanne 

Maandag 
Woensdag 

10.45 - 11.30 
08.30 – 09.30 

Sporthal 
Sporthal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 

Gr. 8 Beverburcht 
Ben 

Dinsdag 
Donderdag 

08.30 – 09.15 
13.30 – 14.30 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade  
Rob van der Kade 

Gr. 8 Oerwoud 
Dennis 

Dinsdag 
Donderdag 

13.30 – 14.30 
08.30 – 09.15 

Gymzaal 
Gymzaal 

Rob van der Kade 
Rob van der Kade 
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Meeleesmoment 
In het kader van “Ouderbetrokkenheid” organiseren we jaarlijks een aantal  
meeleesmomenten voor ouders in de groepen 3. 
Helaas kunnen deze wegens Covis-19 dit schooljaar vooralsnog niet plaatsvinden. 
 
Nationale voorleesdagen woensdag 20 januari t/m zaterdag 30 januari 2021 
 
 

 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de 
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen 
veel plezier. Speciaal voor peuters en kleuters zijn er De 
Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te 
bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. 
 
Prentenboek van het Jaar 2021 
Coco kan het!, geschreven en geïllustreerd door Loes 
Riphagen (Uitgeverij Gottmer) is verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar 2021. Het prentenboek zal 
centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die in 
de ochtend van woensdag 20 januari 2021 landelijk 
worden gestart met Het Nationale Voorleesontbijt. Naast 
dit boek heeft het comité van jeugdbibliothecarissen voor 
de Prentenboek Top 10 negen andere prentenboeken 
gekozen uit het aanbod van 2019. 

 

De Prentenboek Top 10 voor De Nationale Voorleesdagen 2021 

Coco kan het! (Uitgeverij Gottmer) 
Geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen 
De jongen en de walvis (Uitgeverij Lemniscaat) 
Geschreven en geïllustreerd door Linde Faas 
Dit is uil (Veltman Uitgevers) 
Geschreven door Libby Walden, geïllustreerd door Jacqui Lee en vertaald door Ellen 
Hosmar 
Eén voor jou, twee voor mij (Uitgeverij Gottmer) 
Geschreven en geïllustreerd door Jörg Mühle, vertaald door J.H. Gever 
Kom je mee? (Rubinstein) 
Geschreven door Sjoerd Kuyper en geïllustreerd door Grootzus 
Mijn handen dansen & mijn mondje is een rondje (De Eenhoorn Uitgeverij) 
Geschreven door Riet Wille en illustraties door Ingrid Godon 
Naar de wolven (Uitgeverij Querido) 
Geschreven door Anna Woltz en geïllustreerd door Dieter Schubert en Ingrid Schubert 
Op weg (Uitgeverij Querido) 
Geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers 
Petra (Flamingo – BBNC Uitgevers) 
Geschreven en geïllustreerd door Marianna Coppo, vertaald door Denise Bos 
Wat rijmt er op stoep? (Uitgeverij Leopold) 

Geschreven en geïllustreerd door Harmen van Straaten 
 
 
 
 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/coco-kan-het/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/de-jongen-en-de-walvis/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/dit-is-uil/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/een-voor-jou-twee-voor-mij/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/kom-je-mee/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/mijn-handen-dansen-en-mijn-mondje-is-een-rondje/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/naar-de-wolven/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/op-weg/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/petra/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/wat-rijmt-er-op-stoep/
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Het cultuurmenu voor 2020 – 2021 
Met betrekking tot het cultuurmenu zijn er voorlopige afspraken gemaakt met een 
aantal cultuuraanbieders. De voortgang zal afhangen van de beperkende 
maatregelingen i.v.m. Covid-19. 

Groep 1 en 2 Een toneel- en dansvoorstelling op school 
Groep 3 Een toneel- en dansvoorstelling op school 
Groep 4  Een toneel- en dansvoorstelling op school 

Groep 5 Een toneel- en dansvoorstelling op school 
Groep 6 Een toneel- en dansvoorstelling op school 

Groep 7 Een toneel- en dansvoorstelling op school 

Groep 7 en 8 Een toneel- en dansvoorstelling op school 

Lessen over cultureel erfgoed in Beijum 
Groep 8 Een toneel- en dansvoorstelling op school 

Lessen over de Tweede Wereldoorlog met een rondleiding in de 
stad/bezoek Victory Museum, Grootegast  

Groep 1 t/m 8 Lampionnententoonstelling op 10 november 2020 
 
Naast dit menu doen alle groepen mee aan projecten, 
zoals:   

De Kinderboekenweek in oktober 2020 
Thema: En toen? Over geschiedenis 

 
 

In de groep krijgen de kinderen handvaardigheidslessen, tekenlessen, muzieklessen en 
dramalessen vanuit de methode. Ook doen wij mee aan het binnen- / buitenschools 
aanbod binnen de wijk.    
Ook dit schooljaar vindt er weer een dansproject plaats.  
In de maanden januari, februari en maart zullen de kinderen wekelijks dansles krijgen, 
m.n. tijdens de gymlessen. Elke groep studeert in een bepaalde stijl een dans in. 

 
    Sportmenu (onder voorbehoud i.v.m. Covid-19) 
    sportonderdeel datum groep   
    Plantsoenloop 
    Sportinstuif 

November  
December 

groepen 1 t/m 8 
groepen 3 en 4 

2020 
2020 

    Unihockey 
    Schoolvoetbaltoernooi               
    Koningssportdag 
    Circulatievolleybal 

Februari 
April 
April 
Juni/juli 

groepen 7 en 8 
bovenbouw 
groepen 1 t/m 8 
groepen 5 en 6 

2021 
2021 
2021 
2021 
 

Engels in alle groepen 
In alle groepen wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode “Stepping 
Stones”, met een doorgaande lijn voor de groepen 1 t/m 8. Elke groep krijgt de 
leerstof aangeboden die bij het leerjaar hoort, in zogenaamde steps. Dit kan voor 
sommige leerlingen best pittig zijn, maar we zien dat na gewenning de meeste 
leerlingen de taal goed oppakken. De Beijumkorf doet nog steeds mee aan het project 
van O2G. We hebben het eerste doel, een doorgaande leerlijn Engels voor de groepen 
1 t/m 8, al behaald. Aan het tweede doel, de verbetering van de overgang tussen P.O. 
en V.O., wordt gewerkt. Zo is aan het eind van het schooljaar 2019-2020 bij de 
leerlingen van groep 8 de toets Diataal afgenomen, zodat de docenten van het V.O. 
het aanbod bij de start kunnen laten aansluiten. Ook worden de leerkrachten door een 
docent Engels uit het V.O ondersteund en volgen een aantal leerkrachten scholing 

Engels bij de O2G Academie.  
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Digitale Geletterdheid 
Internet, smartphones, tablets, robots. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze 
samenleving en op school. 
We willen onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst, dat is waar we voor staan 
op de Beijumkorf. 
Daarom besteden we aandacht aan Digitale Geletterdheid. We leren de kinderen op 
een zodanige manier over problemen denken dat computers ze kunnen oplossen 
(computational thinking). We geven hen de basisvaardigheden van de ICT en 
informatieverwerking op de computer mee, en we besteden aandacht aan 
mediawijsheid. 
Kortom, we willen de kinderen laten leren en werken in de digitale wereld met daarbij 
de nieuwste technologieën, zodat ze hier in de toekomst van kunnen profiteren.   

 

 
 
 
Jaarplan 2020-2021 
 

 Wij werken doelgericht aan het analyseren en verbeteren van de opbrengsten 

 Wij beschikken over doorgaande leerlijnen voor Engels en Digitale 

Geletterdheid 

 Wij versterken onze didactische vaardigheden d.m.v. het model EDI  

 (Expliciete Directe Instructie) 

 Wij volgen onze leerlingen van de groepen 1-2 optimaal in hun ontwikkeling 

middels het digikeuzebord. 

 Wij realiseren een beredeneerd aanbod voor de 3 – 4 jarigen 

 Wij versterken onze adaptieve aanpak middels een pilot Snappet voor de 

groepen 8 en de combigroepen. 
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Ouder- en leerlingtevredenheidspeiling 
Er heeft in oktober 2018 een ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek plaats 
gevonden. We hebben van beide een geweldig tevredenheidscijfer gekregen. 
 

 
 
Voor de uitslagen verwijzen wij u naar onze website www.beijumkorf.nl, onder kopje  
oudertevredenheidspeiling. 
Acties die inmiddels zijn uitgezet n.a.v. het onderzoek zijn: 

 De toiletten hebben een upgrade gekregen en er is een contract met CSU. 
afgesloten m.b.t. aanlevering en vervanging materialen. 

 Ons ouderportaal Mijn School wordt steeds effectiever ingezet. 
 Er is een budget beschikbaar voor meer speelmogelijkheden op de pleinen. 
 De school heeft inmiddels het label “Veilige School” ontvangen! 

 
Extra leerkrachten in de onderbouw   

 

In de onderbouw werken wij met tutoren voor alle 
onderbouwgroepen. Een tutor in de Piramidemethode is 
een speciaal getrainde leerkracht die leerlingen 
individueel of in kleine groepen ondersteuning biedt. 
Tutoring wordt aangeboden aan leerlingen die het 
spannend vinden om deel te nemen aan klassikale 
activiteiten, het lesaanbod moeilijk vinden of aan 
leerlingen die iets verder zijn in hun ontwikkeling. 

 

 
 

http://www.beijumkorf.nl/
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Een belangrijk deel van het tutorprogramma bestaat 
uit het vooraf, preventief, doornemen van de 
activiteiten van het groepsprogramma. Hierbij ligt de 
nadruk op het kritisch luisteren, het vergroten van de 
woordenschat en onderdelen uit het rekenprogramma. 
Tutoring is een effectieve manier om de ontwikkeling 
van de kinderen te bevorderen. 

 

  Tutoring in de groepen 3   
In de groepen 3 wordt ook tutoring gegeven.  
Hier wordt de lees- en taalontwikkeling extra gestimuleerd door een leerkracht 
of door een ondersteuner. Dit is een vervolg op VVE in de kleutergroepen.  
 

  Tutorlezen (onder voorbehoud i.v.m. Covid-19) 
  Tutorlezen is gebaseerd op samenwerking tussen leerlingen. Alle leerlingen uit  
  groep 8 begeleiden leerlingen van groep 3 of 4 bij het tutorlezen. Het oudere kind    
  wordt de tutor genoemd. De tutor helpt de jongere leerling bij het lezen. Dit kan   
  gebeuren door voor te lezen, voor te zeggen en feedback te geven bij fouten. Ook 
  kunnen teksten herhaald worden gelezen. 
  Niet alleen de jongere leerling profiteert van de cognitieve hulp die wordt geboden bij  
  een tutorbegeleidingssysteem. Ook de tutoren leren van de hulp die ze geven. Het  
  tutorlezen bevordert de leesvaardigheid en de sociale vaardigheden van de tutor.  
  Doordat zij extra oefenen in de leerstof, verbeteren zij ook hun eigen prestaties.  
  Zowel de leerlingen als de ondersteunende tutoren maken beide een groei door. 
 

          
                

 

 

  Tutorlezen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
  Bevorderen van het leesbegrip: voor, tijdens en na het lezen wordt er aandacht  
  besteed aan het begrijpen van de gelezen tekst.  

 Geschikt voor alle lezers: het programma is in principe geschikt voor alle 

lezers die hun technische leesvaardigheid willen verbeteren. 
 Opdoen van positieve leeservaringen: de tutor geeft concrete, positieve 

feedback en benadrukt daarmee wat de leerling al kan. Dit bevordert het 
zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling. 

 Extra oefentijd: het is de bedoeling dat er gedurende een langere periode 
minimaal twee keer per week ongeveer 25 minuten samen gelezen wordt. 

 Individuele ondersteuning: voor lezers blijkt één-op-één ondersteuning de 
meest effectieve vorm van oefenen te zijn. Alle kinderen worden actief 
gestimuleerd doordat ze moeten lezen of de ander moeten controleren.  

 Bevorderen van de woordherkenning en het hardop lezen: de tutor 
staat tijdens het samen lezen model voor ‘de goede lezer’. Dit helpt de 
leerling bijvoorbeeld bij het lezen van moeilijke woorden. 

 Bevorderen van het leesplezier: samen genieten de leerlingen van een 
verhaal. Samenwerking tussen de leerlingen wordt bevorderd. 
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De inspectie heeft in april 2015 geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op 
basisschool de Beijumkorf op orde is. De inspectie handhaaft het basisarrangement. 
De samenvatting van de belangrijkste oordelen zijn: 

* De onderwijsresultaten zijn voldoende. 
* Het aanbod is veelzijdig en passend bij de onderwijsbehoeften van de gemêleerde 
   leerlingenpopulatie. 
 
* De zorgstructuur en de aanpak voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
   wordt breed uitgedragen. 
* Leraren geven les volgens een duidelijk InstructieModel; het vormt een uitdaging om 
   in de lessen taal en rekenen te differentiëren naar het niveau van de leerlingen. 
* De school is voor leerlingen veilig en kenmerkt zich door een ambitieus   
   schoolklimaat. 
* Er wordt in een goede kwaliteitscultuur planmatig gewerkt aan    
   onderwijsontwikkeling. 
 
Legenda: 
1. Zeer zwak   
2. Zwak   
3. Voldoende   
4. Goed 
 

Onderwijsresultaten  1 2 3 4 

1.1 Cognitieve eindresultaten    •  

Onderwijsproces      

2.1 Aanbod     • 

2.2 Zicht op ontwikkeling    •  

2.3 Didactisch handelen     •  

2.4 Ondersteuning     • 

Schoolklimaat en veiligheid      

3.1 Schoolklimaat     • 

3.2 Veiligheid     • 

Kwaliteitszorg en ambitie      

4.1 Evaluatie en verbetering     • 

4.2 Kwaliteitscultuur     • 

4.3 Verantwoording en dialoog    •  
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Uitslagen CITO eindtoets groepen 8 2019 - 2020 
I.v.m. Covid-19 heeft er geen afname plaatsgevonden. 
 
Afnamedata Eindtoets Basisonderwijs 2021 
Voor het volgend schooljaar zijn door Cito de afnamedata vastgesteld op  
20, 21 en 22 april (week 16).  Nadere informatie volgt t.z.t. in de nieuwsbrief.  
 
Plaatsingswijzer Primair Onderwijs –Voortgezet Onderwijs 
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de Plaatsingswijzer ingevoerd voor in ieder 
geval de scholen in de stad Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo. Er heeft een 
succesvolle pilot van de Plaatsingswijzer plaatsgevonden in 2012-2013 met een aantal 
scholen van O2G2 in de stad Groningen. 

 
 
De advisering naar en de plaatsing in het voortgezet onderwijs komt tot stand met 
behulp van de Plaatsingswijzer. 
Bij deze Plaatsingswijzer is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het 

uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. 
 
De Beijumkorf verzamelt net als alle scholen voor basisonderwijs door de jaren heen 
veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten van de CITO toetsen die uw 
kind maakt.  
Deze gegevens leggen wij vast in het leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en 
plaatsing gaan wij kijken naar de gegevens vanaf groep 6.  
 
De Plaatsingswijzer doet in onze ogen meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. 
Het gaat niet uit van één meetmoment in groep 8 (Eindtoets), maar biedt zicht op de 
meerjarige ontwikkeling van een kind vanaf groep 6. In die zin toont het niet een ‘foto’ 
van het kind, maar een ‘film’. De Eindtoets wordt nog wel afgenomen en wordt 
gebruikt als ‘second opinion’.  
 
De Eindtoets wordt dit jaar afgenomen op 20, 21 en 22 april. Op basis van ervaringen 
zijn we van mening dat de Plaatsingswijzer garant staat voor een goed onderbouwd 
advies en daarmee een adequate plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. 
Dit leidt tot meer eenduidige plaatsingen en minder doublures en afstroom in het 
voortgezet onderwijs en dus tot betere kansen voor uw kind. 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkrachten van gr. 8 of bij de interne 
begeleider 
 
 
Schoolregels 
 

 

 
De schoolregels zijn belangrijk  
om goed met elkaar om te gaan, 
daarom herhalen we ze aan het 
begin van het schooljaar.  
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In school 
 In de gangen/grote hal zijn we rustig tijdens de schooluren. 
 In de gangen/grote hal lopen wij rustig. 
 Tijdens verjaardagen en bijzondere gelegenheden mag er door de leerlingen 

gesnoept worden. 
 Het rondgaan door de jarigen gebeurt per bouw en wel vanaf 10.00 uur. 

I.v.m. Covid-19 is dit tot een nader tijdstip uitgesteld!! 
 In de school mogen de leerlingen niet skeeleren, skaten, wheelies dragen of 

stepjes meenemen. 
Pleinregels 

 Op de pleinen lopen wij met de fiets of de brommer aan de hand. 
 Vanaf 08.20 tot 08.25 uur en tijdens de pauze is er pleinwacht op het plein. 
 De buitendeur van de hoofdingang wordt 5 minuten voor aanvang van de lessen 

geopend door de pleinwacht of conciërge. De pleinwacht geeft het sein dat de 
kinderen naar hun klas kunnen gaan. I.v.m. Covid-19 worden de kleuters op het 
plein opgewacht door hun leerkrachten. 

 De inlooptijd duurt tot half negen en tot kwart over één. 
 De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan via de hoofdingang 5 minuten voor 

aanvang naar binnen. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen via de 
kleuteringang 10 minuten voor aanvang naar binnen. Op de Zwerm gaan de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 via de zij-ingang bij het buurtcentrum naar 
binnen. I.v.m. Covid-19 gaan de leerlingen via andere ingangen naar binnen 
en buiten. 

 Leerlingen die hun broertjes/zusjes naar de kleutergroepen brengen, mogen  
via de klapdeuren naar hun groep. 

 De kinderen van de kleutergroepen worden om 12.30 uur en 14.30 uur naar  
het plein begeleid. De leerkrachten zien er op toe dat de leerlingen opgehaald  
worden tenzij er andere afspraken zijn.  

 De ouders worden verzocht buiten te wachten wanneer zij hun kind komen  
ophalen. (Dit geldt voor alle groepen) 

 Onder schooltijd mag er alléén door de kinderen van de Beijumkorf op de  
pleinen worden gespeeld. 

 Bij slecht weer wordt er door de pleinwacht 10 min. voor aanvang van de school 
aangegeven dat de kinderen naar binnen mogen. 

 De leerkrachten vangen de leerlingen op in de groep. De conciërge let op het 
binnenkomen van de kinderen.  

 Voor schooltijd mogen geen spulletjes naar binnen gebracht worden, bij 
uitzonderingen moet men dit eerst aan de pleinwacht vragen.  

Fietsen 
Honingraat 

 De leerlingen van de groepen 6 en 8 stallen hun fiets op het fietsenpleintje  
naast de bovenbouwlokalen van de school. 

 De groepen 1 t/m 5 stallen de fietsen in de fietsenstalling bij het Pedaalpad. 
Op het kleuterplein is het niet toegestaan fietsen te stallen. 

 
Zwerm 

 De leerlingen van de groepen 7 en 8 stallen hun fiets in de stalling bij de 
peuterspeelzaal en de hoofdingang van de school. 

 De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 stallen hun fiets in de stalling op het 
plein. 

 Er mag niet gespeeld worden tussen de fietsen. 
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Fietsgrenzen locatie de Honingraat   
Kinderen die dicht bij deze locatie wonen verzoeken wij lopend naar school te komen.  
De ruimte rondom het gebouw is voor het stallen van fietsen beperkt.  
 
Niet roken op de schoolpleinen! 

 

Roken bij kinderen 
U bent een ouder en wilt het beste 
voor uw kind. Daar hoort ook schone 
lucht bij. Iedereen weet dat roken 
ongezond is. Maar niet iedereen weet 
hoe slecht meeroken is. Voor baby’s 
en kleine kinderen is meeroken extra 
gevaarlijk. 
Hun lichaam is nog niet zo sterk. 

 

     Ze kunnen niet goed tegen alle slechte stoffen in tabak. Als baby’s en kleine kinderen  
     in de rook zitten, dan beginnen ze eigenlijk al heel vroeg met roken. Kinderen die  
     meeroken, zijn vaker ziek dan kinderen die niet meeroken. Rook is slecht voor hun ogen,  
     mond, neus en keel. En voor hun longen.  

Daarom is het niet toegestaan te roken op de schoolpleinen.  
      

Mobiele telefoons 
 Het gebruik van mobiele telefoons door onze leerlingen is aan bepaalde  
 regels gebonden, namelijk:  
 

- tijdens schooltijd van 8.30 – 14.30 uur zijn de mobiele telefoons 
uit. 

- tijdens schooltijd zijn de telefoons opgeborgen, ook in de pauze! 
- wordt de mobiel toch gebruikt dan wordt de mobiel 1 dag 

ingenomen door de leerkracht. (gebeurt dit op vrijdag dan krijgt 
de leerling de telefoon ’s maandags terug). 

- mocht het wenselijk zijn in een noodsituatie dat een leerling 
bereikbaar moet zijn, dan overlegt de ouder/verzorger dit met de 
leerkracht. 

- deze afspraken gelden niet als de mobiele telefoon een hulpmiddel 
is tijdens de les. 

 

 

Afscheid nemen op het plein door de ouders van de groepen 5 t/m 8  
     I.v.m. het op tijd starten van de lessen en de drukte in de gangen en groepen zijn het    
     vorig schooljaar nieuwe regels ingevoerd voor het afscheid nemen van uw kind(eren). 
     -  De ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 nemen afscheid op het plein              
     -  De ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen hun kinderen in de klas brengen.  
     -  De ouders van de groepen 4 vragen we om bij de deur van het lokaal afscheid te  
    nemen van hun kind.  
     -  Alle leerkrachten ontvangen hun leerlingen bij de deur van hun groep, bij hen kunt u    
        terecht voor korte vragen en mededelingen omtrent uw kind. 
      De lessen in de groepen starten om half negen. Om direct de goede concentratie te   

      hebben is rust belangrijk. De groter wordende kinderen die letterlijk meer ruimte in  
      nemen en de veelheid aan ouders maken dat deze rust onder druk komt te staan.  
      Om u wel de gelegenheid te geven de klas van uw zoon en/of dochter dagelijks te  
      bezoeken bent u altijd na 12.30 en 14.30 uur van harte welkom.  
      We hopen op uw begrip! I.v.m. Covid-19 gaan de leerlingen zelfstandig het gebouw  
      binnen via verschillende ingangen.  
      De kleuters worden opgewacht op het kleuterplein door hun leerkrachten. 
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Eten in de kleine pauze. FRUIT op elke dinsdag, woensdag, donderdag  

 

Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde 
eetgewoonten aanleren. Dit begint bij het eten en drinken in de 
pauze. Het beleid rond het eten en drinken in de pauze op onze 
school is dat de kinderen op 3 vaste dagen in de week een portie 
groente of fruit (schoongemaakt) krijgen. 
Onze vaste groente- en fruitdagen zijn dinsdag, woensdag en 
donderdag. Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen 

ook groente en/of fruit meegeeft aan uw kind. Eventueel geeft u iets anders kleins 
mee, zoals een volkoren boterham dun besmeerd met gezond beleg. 
Op school wordt niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht, met 
uitzondering van verjaardagtraktaties. Dit beleid zien wij als een waardevolle 
investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. 
I.v.m. Covid-19 wordt dit tot een nader tijdstip uitgesteld. 
 
Academische OpleidingsSchool (AOS) 
Op de Beijumkorf doen studenten van de Hanzehogeschool (Hanze) en de Rijks 
Universiteit Groningen (RUG) ervaring op, door het volgen van stages bij ons in de 
groepen 1 t/m 8. Zij worden door de leerkracht gecoacht in de ontwikkeling van hun 
competenties als beginnend leerkracht. 
Derdejaars studenten van de Hanze worden door de opleider in school (OPLIS) 
begeleid in het opleiden in de school traject (OIDS), waarbij zij theorie uit colleges 
koppelen aan de praktijk in de school. 
  
De Beijumkorf zet als Academische Opleidingsschool onderzoek in voor de ontwikkeling 
van het onderwijs aan de leerlingen. Een deel van het team is geschoold in het doen 
van onderzoek. De coördinator onderzoek van de Beijumkorf begeleidt studenten in het 
doen van onderzoek op de school. 
 
Eveneens doet de Beijumkorf regelmatig mee aan onderzoeken door externe 
onderzoeksbureaus. Hierbij wordt gestreefd naar onderzoek dat aansluit bij actuele 
onderwijsontwikkeling.       
 
 
Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groningen 
Bent u tevreden, vertel het verder!  Bent u ontevreden, vertel het ons! 
Onder dit motto bevorderen we de contacten tussen ouders/verzorgers, teamleden, 
begeleiders, onderwijsondersteuners en commissieleden. Overal waar gewerkt wordt 
zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet 
anders. U bent van harte welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen streven 
we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit dan bespreken wij wie 
ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren. In deze schoolgids wordt 
toegelicht hoe en waar u klachten of opmerkingen kunt aangeven, zodat deze op de 
juiste plek terecht komen en gezamenlijk actie ondernomen kan worden. 
 

Richtlijnen schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) 
• Klachten 
Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht indienen over 
gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur en personeel van de school.  
 
De mogelijkheid om een klacht in te dienen is gebaseerd op de Klachtenregeling OOG 
en hanteert het volgende stappenplan: 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://supersjoerd.web-log.nl/photos/uncategorized/fruitmand.jpg&imgrefurl=http://supersjoerd.web-log.nl/supersjoerd/2007/03/niet_klagen_maa.html&usg=__KGwnn4lQSnOkgM8pz69TC-7wKYU=&h=340&w=340&sz=43&hl=nl&start=14&tbnid=PL7KhR9Gpb1NwM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=fruitmand&gbv=2&hl=nl&sa=G
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Stap 1: Klacht bespreken met de betrokken persoon. 
Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met 
de directeur of de contactpersoon bij ons op school.  
Naam contactpersoon is: Ellen Oldenburg 
Stap 3: Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met 
schoolbestuur. 
Stap 4: Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan 
de (landelijke) klachtencommissie. 
 
Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op 
onze school. De interne klachtenregeling van O2G is te vinden op www.o2g2.nl. 
 
Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het 
College van Bestuur van OOG (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen).  
 
De klachtencoördinator van OOG kan u informeren over de procedure. Mocht deze stap 
nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend 
worden bij de Landelijke Klachtencommissie. Openbaar Onderwijs Groningen is 
aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht. 

 
Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de vertrouwensartsen 
van de GGD benaderen (050-3674000) of met de Vertrouwensinspecteur  
(0900-1113111) 
 
Passend Onderwijs  
Kernpunten uit deze wet zijn dat: 

 reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen 
samenwerken; 

 scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld 
dient te zorgen voor een passende plek);  

 scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samen werken aan de integrale 
ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen 
regio kunnen regelen. 

 
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in 
alle gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld. 
                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.o2g2.nl/
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Ondersteuning aan leerlingen  
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle 
scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast 
hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan 
leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een 
ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school 
van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website geplaatst). 
De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen 
passend onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de 
scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de gelegenheid om – 
samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra 
ondersteuning verder uit te werken en te versterken.  
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende 
plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in 
het speciaal (basis) onderwijs1 moet de school, in afstemming met u als 
ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van 
Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de 
toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor het 
Passend Onderwijs).  Meer informatie over het aanvragen van een 
toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband 
(www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button “Commissie van Advies).  
U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie. 
 
Informatie voor ouders/verzorgers 
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn 
als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school 
heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het 
samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan 
ouders. Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal 
samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. 
Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een 
verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via  
telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl. 
 
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de coördinator als procesondersteuner 
van het Samenwerkingsverband: 
Coördinator: Roel Weener          
E-mailadres: info@swv2202.nl / 06 – 120 608 63  
* Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een 
plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij 
hebben een  eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      

 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
mailto:info@cigroningen.nl
mailto:info@swv2202.nl
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Website en contactgegevens samenwerkingsverband  
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening 
naar o.a. ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01  
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over 
de ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.  
 
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden 
over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het 
Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders 
terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt 
Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, 
gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: 
www.5010.nl 
Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt 
Passend Onderwijs: 
telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 
mail CvA: info@cvagroningen.nl  
mail CI:  info@cigroningen.nl 
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen 
 
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 
Adres:  Leonard Springerlaan 39, 9727 KB Groningen 
Management:  Roel Weener  
E-mail:   info@swv2202.nl 
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl 
 
Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (IB-er). Deze 
onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de 
uitvoer van Passend Onderwijs op de school.  
 
U bent van harte welkom contact op te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
mailto:info@cvagroningen.nl
mailto:info@cigroningen.nl
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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NAMEN  

                                                    Directeur (MT) 
                                              Germ Strampel     

 
- administratie 
Janny Lageman / Naomi Gispen 
            tel: 32 10 400 

Tido Brandsma  
050 – 32 10 401 (loc. Zwerm) 

- groepsleerkrachten locatie de  Honingraat 

- onderbouw  

Hilja Albronda             ma. di. wo. vr. 
leerkracht 
groep 1/2 Konijnenhol 

Marieke Raangs                           do. 
leerkracht                     
groep 1/2 Konijnenhol 

Hetty van Rijn             di. wo. do. vr. 
leerkracht  
groep 1/2 Villa Kakelbont 

Ellie Wietzes                               ma. 
leerkracht 
groep 1/2 Villa Kakelbont 

Mieke Hoiting                    hele week 
leerkracht 
groep 1/2 Waterland 

Ondersteuning gr. 1/2 
Gerda Siemons                       do. WL 
Inge Huisinga            do. alle groepen 

- middenbouw  

Ellen Oldenburg                hele week 
                                 behalve 26 wo. 
Astrid Leopold                         26 wo. 
leerkrachten  
groep 3 Strandjutter 

Kim Robroek                di. wo. do. vr. 
Marieke Raangs                          ma. 
leerkrachten                         
groep 3 Vuurtoren 

  

Marije Bertus               ma. di. do. vr.      
Vivian Wijk                            wo. do. 
leerkrachten 
groep 4 Petteflet 

Mariëla Marlin             ma. di. wo. do. 
Michelle Lamberts       ma. di. vr.                                          
leerkrachten 
groep 4/5 Bloementuin 

  

Heleen Kijlstra                  ma. di. wo.  
Judith Stolwijk                        do. vr.                    
leerkrachten 
groep 5 Leeuwenkuil 

Ondersteuning gr. 4 en 5: 
Sabrina Huisman 

- bovenbouw  

Marieke Tuin               ma. di. wo. do. 
Gerda Siemons                             vr. 
leerkrachten 
groep 6 Dierentuin 

Nienke Knol                                ma. 
Elisa Burger                 di. wo. do. vr. 
Vivian Wijk                                  di. 
leerkrachten 
groep 6/7 Schaapskooi 

  

Renze Schat                     ma. di. wo. 
Nienke Knol                      di. do. vr. 
leerkrachten  
groep 7 Schatkamer 

Ondersteuning bovenbouw: 
Renze Schat                                 vr. 

  

Ben Staal                          hele week 
leerkracht 
groep 8 Beverburcht 

Dennis Liewes                   hele week 
leerkracht 
groep 8 Oerwoud 
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- groepsleerkrachten locatie de  Zwerm 

- onderbouw  

Inge Huisinga                         ma. di.  
Eline van der Linden          wo. do. vr.                                                  
leerkrachten 
groep 1/2 Kikkerland 
 

Lia Hanenbergh               ma. di. wo. 
Alien Möhlmann                     do. vr. 
leerkrachten 
groep 1/2 Kabouterbos 
Ondersteuning gr.1/2 
Alien Möhlmann                          di. 

- middenbouw  

Nicole Oosterkamp      ma. di. wo. do.  
Astrid Leopold                              vr. 
leerkrachten 
groep 3 Uilenbos 

Marieke Niemeijer             hele week 
leerkracht 
groep 4 Koeienweide 
 

- bovenbouw  

Peter Strijk                    hele week 
leerkracht 
groep 5/6 Peter Pan   

Susanne Oldenburg            hele week 
leerkracht 
groep 7/8 Boomhut 

 - vakleerkracht gymnastiek 

 Rob van der Kade        ma. di. wo.do.  
gr. 3 t/m 8 

 

- onderwijs coördinatoren  

- coördinator 1-2 / MT 
  Alien Möhlmann  

- coördinator 3-4 / MT 
  Nicole Oosterkamp 
 

- coördinator 5-6 / MT 
  Marieke Tuin 

- coördinator 7-8 / MT 
  Dennis Liewes 

 

- ICT - coördinator 
  Peter Strijk 
  tel: 050 32 10 400/32 10 401 

- brugfunctionaris 
  Naomi Gispen  
  tel: 050 32 10 400 

 

- OPLIS 
  Inge Huisinga 
  woensdag 
  tel: 050 32 10 401    

- intern begeleider / MT 
  Anak Volger 
  hele week  
  tel: 050 32 10 402 

 

- Coördinator Onderzoek 
  Nienke Knol 
 

- intern begeleider / MT 
  Betty v.d. Veen 
  ma. di. do. 
  050 – 32 10 400 

 

 

- oudergeledingen  

- medezeggenschapsraad 
- voorzitter MR 
  vacature 

 
-secretaris MR 
  vacature 

- ouderraad Honingraat 
- voorzitter OR 
  Simret Ghirmai 

 

- ouderraad Zwerm 
- voorzitter OR 
   vacature 

- penningmeester OR Honingraat  
 

- penningmeester OR Zwerm 
  Annika Jansen  
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Namen, adressen en/of belangrijke telefoonnummers 
 

- Peuterspeelzaal de Wigwam 
- BSO de Wigwam KidsFirst COP 

Jaltadaheerd 54 
tel: 050 - 542 15 38 
 

- Peuterspeelzaal de Honingboom Fultsemaheerd 88 
tel: 050 -  549 23 31  
 

- Schoolarts  
- Schoolverpleegkundige 

GGD Hanzeplein 120 
9713 GW Groningen 
 

- College van Bestuur 
  Stichting Openbaar Onderwijs Gron. 

voorzitter: 
a.i. Akkelys Lukkes 
 

- Stichting Openbaar Onderwijs Gron. 
  Manager Onderwijs & Kwaliteit 

Jasper ‘t Hart 
Postbus 744 
9700 AS Groningen 
tel: 050 - 32 10 300 
 

- Inspectie van het onderwijs 
 
  vragen over onderwijs, 
klachtmeldingen over seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
tel: 088 - 66 96 000 
 
 
 
tel: 0900 - 1113111 (lokaal tarief) 
 

- De publieksinformatie www. rijksoverheid.nl 
1400 (lokaal tarief) Landelijk 
advies- en informatiedienst 5010  
 

- KCOO 
(Kindercentrum Openbaar Onderwijs)  
  

Leonard Springerlaan 39 
9727 KB Groningen 
 
tel: 050 - 32 10 300 

- Leerplichtambtenaar 
  Douwe Groen  

douwe.groen@groningen.nl 
tel: 050 - 36 77 091 
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