Informatie
gids
2021-2022

OBS Brinkschool
Locatie Oude Brinkweg 95
Locatie Rummerinkhof 8
Haren, Groningen

Voorwoord
Voor u ligt de informatiegids 2021-2022 van OBS Brinkschool, met daarin allerlei praktische
informatie over de school; regels, commissies, contactgegevens en meer.
Gedurende het schooljaar kunt u op de website van de school en het ouderportaal ‘Mijn School’
aanvullingen vinden.
Op www.obsbrinkschoolharen.nl en het ouderportaal vindt u een scala aan informatie, zoals nieuws
van de OR en MR, verslagen van activiteiten, roosters en de laatste nieuwtjes. Alle groepen hebben
een plaats op de site waarop de algemene zaken worden vermeld. Tijdens het schooljaar wordt
het ouderportaal gebruikt voor berichten van directie en de leerkrachten.
De informatiegids 2021-2022 is een aanvulling op de schoolgids. De schoolgids kunt u downloaden
van de website van onze school. In de schoolgids vindt u informatie over visie, beleid en zaken die
voor langere tijd vastliggen.
Wijzigingen worden indien mogelijk tijdig gecommuniceerd via het ouderportaal.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.
U kunt dit doen via het e-mailadres: directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl .
Namens het team wensen wij iedereen een goed schooljaar!

Joyce Mollema | directeur
Shefali Kremer | school coördinator
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Algemene gegevens
Contactgegevens
OBS Brinkschool (gr 1 t/m 4)
Oude Brinkweg 95
9751 RL Haren
T 050 - 534 75 24
OBS Brinkschool (gr 5 t/m 8)
Rummerinkhof 8
9751SL Haren
T 050-534 56 44

Schoolbestuur
OBS Brinkschool valt onder Stichting openbaar onderwijs Baasis. Stichting Baasis is
verantwoordelijk voor het primair openbaar onderwijs in de gemeente Tynaarlo en de
dorpen Glimmen en Haren (gemeente Groningen).
Directeur-bestuurder
Friso Kingma
Contactgegevens

Bezoekadres:
Stationsweg 17a
9471 GJ Zuidlaren
T 050 409 69 20
E info@stichtingbaasis.nl
www.stichtingbaasis.nl
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OBS Brinkschool
Onze missie: presteren met plezier
We willen het beste halen uit ieder kind én uit iedere professional.

Onze visie: hier willen we naartoe
•

•

Integraal Kindcentrum (IKC). Obs Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren
worden samen een Integraal Kindcentrum in een nieuw gebouw (2023). In een IKC zien
kinderen in de klas en in de opvang (overblijf en BSO) dezelfde mensen. Daardoor is er
stabiliteit voor kind en leerkracht en wordt gewerkt met doorgaande leer- en
ontwikkellijnen.
Continu beter worden. We kijken continu hoe we ons onderwijs beter kunnen maken.
o We vragen ouders om input. Bijvoorbeeld via de MR, maar ook in gesprekken op het
schoolplein.
o We blijven ons als leerkrachten ontwikkelen en helpen elkaar daarbij.

Onze kernwaarden
1.
2.
3.
4.

Rust, structuur en geborgenheid. In en buiten de school.
Ontwikkelen vanuit het kind. Met plezier, vertrouwen en uitdaging die past bij het kind.
Waardering en respect. Geven en krijgen.
Samenwerken. Kinderen werken onderling samen in de klas en op schoolniveau samen.
Kind, school en ouders werken samen aan wat het beste is voor het kind.
5. Betrokken ouders. Door mee te helpen aan gastlessen, excursies en activiteiten.

Dit doen we in de klas en op school
•
•
•
•
•

•

•
•

Kernvakken centraal. Kernvakken zijn: taal, rekenen & wiskunde en sociale vorming.
Deze kennis, kunde en vaardigheden hebben kinderen de rest van hun leven nodig.
Belevingswereld kind. We onderwijzen op een moderne manier en sluiten aan op de
belevingswereld van kinderen.
Brede ontwikkeling. We bieden veel culturele uitstapjes om de blik van een kind te
verruimen. Zoals voorstellingen, workshops muziek en dans en musea.
Kanjerschool. We vinden een positief en veilig leer- en ontwikkelklimaat belangrijk. Kanjertraining gaat uit van vertrouwen. Je wordt aangesproken op je gedrag en niet op wie je bent.
Zelfstandigheid in groep 7/8. Ter voorbereiding op het VO.
Door kind/oudergesprekken en door aan de leerling te vragen hoe hij of zij zijn doelen gaat
behalen.
Aandacht voor meer- en hoogbegaafd. Kinderen worden in de klas uitgedaagd en
kunnen verrijking / verdiepingsaanbod krijgen. Kinderen die voldoet aan de gestelde
voorwaarden, kunnen buiten de groep meedoen met Aanpak 4.
Engelse lessen in groep 1 t/m 8.
Gezonde school. Bewegend en spelend leren in de klas, schoolomgeving en sportzaal.
Vanaf groep 3 krijgt elke groep twee gymlessen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

5

Het team
Groep/functie
Directeur
School coördinator
Kwaliteitscoördinator
Intern begeleider
Bovenbouw
Intern begeleider
Onderbouw
1a
1b
1c

2a

2b

3a
3b
3c
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
Vakdocent
bewegingsonderwijs
Meer-en
hoogbegaafdheidsspecialist
Beeldcoach en coach
startende leerkrachten
Onderwijsassistent

naam
Joyce Mollema
Shefali Kremer

E-mailadres
j.mollema@stichtingbaasis.nl
s.kremer@stichtingbaasis.nl

Monique Jonker

m.jonker@stichtingbaasis.nl

Annemieke Luinge

a.luinge@stichtingbaasis.nl

Saskia Venekamp
Tineke Wiegersma
Linda Vos
Elodie Grijpink
Ellen Staats
Monique Scholte op
Reimer
Mariëtte Koerts
Monique Scholte op
Reimer
Arjanne de Vries
Monique Scholte op
Reimer
Renske Timmerman
Ineke Rijpstra
Gea Hoiting
Marit Bokma
Lot Kleiweg
Silvia van der Meijs
Tineke van de Tuin
Emma Smit
Emily de Grooth
Ellen Noord
Tineke van de Tuin
Stephan Blaauw
Chantal Steijnis
Krista Mooi
Berny Douwes
Libor Oosterhuis
Monique Odijk
Mathijs van Hee
Ronald Haverkort

s.venekamp@stichtingbaasis.nl
t.wiegersma@stichtingbaasis.nl
l.vos@stichtingbaasis.nl
e.grijpink@stichtingbaasis.nl
e.staats@stichtingbaasis.nl
m.scholteopreimer@stichtingbaasis.nl

Jolein Krabbe van
Moorsel
Katja Arnoldus-Bish

j.krabbevanmoorsel@stichtingbaasis.nl

Rianne van Duuren

r.vanduuren@stichtingbaasis.nl

m.koerts@stichtingbaasis.nl
m.scholteopreimer@stichtingbaasis.nl
a.devries@stichtingbaasis.nl
m.scholteopreimer@stichtingbaasis.nl
r.timmerman@stichtingbaasis.nl
i.rijpstra@stichtingbaasis.nl
g.hoiting@stichtingbaasis.nl
m.bokma@stichtingbaasis.nl
l.kleiweg@stichtingbaasis.nl
s.vandermeijs@stichtingbaasis.nl
t.vandetuin@stichtingbaasis.nl
e.smit@stichtingbaasis.nl
e.degrooth@stichtingbaasis.nl
e.noord@stichtingbaasis.nl
t.vandetuin@stichtingbaasis.nl
s.blaauw@stichtingbaasis.nl
c.steijnis@stichtingbaasis.nl
k.mooi@stichtingbaasis.nl
b.douwes@stichtingbaasis.nl
l.oosterhuis@stichtingbaasis.nl
m.odijk@stichtingbaasis.nl
m.vanhee@stichtingbaasis.nl
r.haverkort@stichtingbaasis.nl

k.arnoldus-bish@stichtingbaasis.nl
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Schooltijden
De groepen 1 t/m 4 zijn op locatie Oude Brinkweg.
De groepen 5 t/m 8 op locatie Rummerinkhof.

Groepen ma, di, do
1 en 2
8.30 – 12.00
13.15-15.15
3 en 4
8.30 – 12.00
13.15-15.15
5 t/m 8
8.35 – 12.05
13.20 – 15.20

woensdag
vrijdag
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.35 – 12.05 8.35 – 12.05
13.20 – 15.20

Extra informatie over de schooltijden
Om 8.25 uur worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 op het voorplein door de groepsleerkracht
ontvangen.
Tussen 8.15 uur – 8.30 uur kunnen de leerlingen van de groepen 3 en 4 op het achterplein
verzamelen. De leerlingen worden om 8.30 uur door de groepsleerkracht ontvangen op het plein.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 die tussen de middag naar huis zijn gegaan, worden in de
middag om 13.00 uur door de groepsleerkracht opgehaald op het voorplein.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 verzamelen vanaf 13.00 uur op het achterplein.
De lessen starten om 13.15 uur.
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verzamelen in de ochtend tussen 8.20 uur – 8.35 uur op
het Rummerinkhofplein en in de middag tussen 13.05 uur – 13.20 uur.
Zij worden opgehaald door de groepsleerkrachten.
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Gymnastiekrooster
De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door vakdocent Ronald
Haverkort in sporthal de Bam en Rummerinkhof. Zie rooster hieronder wanneer en waar welke groep
gymles krijgt.

Dag
Locatie
8:30 – 9:15
9:15 – 10:00
10.00-10.45

Maandag
RummerinkHof
4b
4a
3a

10.45-11.30

3b

Dinsdag
Bam
6a
6b
7a
10.15-11.00
7b
11.00-11.45

11.30-12.15
5a
13:30 – 14:15 3c
14:15 – 15:00 5b

Woensdag Donderdag
Bam
RummerinkHof
3a
3b
3c

Vrijdag
RummerinkHof
7a
7b
8b

4a

8a

8a
8b

4b
5b

6a
5a
6b

Schoolvakanties en margedagen
Margedagen zijn dagen waarop alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 vrij zijn en de leerkrachten
werken en bijvoorbeeld teamscholing hebben. Dit jaar sluiten de margedagen veelal aan bij een
bestaande vakantie of een lang weekend.
Vakanties 2021-2022
1e reguliere schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Laatste schooldag
Zomervakantie

Data
maandag 23 augustus 2021
maandag 18 oktober 2021
maandag 27 december 2021
maandag 21 februari 2022
vrijdag 15 april 2022
woensdag 27 april 2022
woensdag 27 april 2022
donderdag 26 mei 2022
maandag 6 juni 2022
vrijdag 15 juli 2022
zaterdag 16 juli 2022

Margedagen (voor alle groepen)
Margedag
Margedag
Margedag
Margedag
Margedag
Margedag

vrijdag 22 oktober 2021
vrijdag 7 januari 2022
vrijdag 25 februari 2022
maandag 18 april 2022
vrijdag 6 mei 2022

zondag 28 augustus 2022

Datum
maandag 25 oktober 2021
vrijdag 10 december 2021
vrijdag 4 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 19 april 2022
donderdag 16 juni 2022
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Ziekmelding
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U dient dit zo spoedig mogelijk te melden.
Wij stellen het op prijs als u dit voor 8.30 uur dezelfde dag telefonisch of door het invullen van
onderstaand formulier doorgeeft.
Voor de groepen 1 t/m 4 op 050-5347524 en voor de groepen 5 t/m 8 op 050-5345644.
Een correcte melding is ook in uw belang.
Vanaf 09.00 uur belt de school ouders, wanneer de reden van afwezigheid van het kind op school
niet bekend is.
U wordt verzocht afspraken voor tandarts, orthodontist en huisarts e.a. voor of na schooltijd te
maken. Zijn er echt geen andere mogelijkheden, dan kunt u een afspraak maken aan het eind van de
ochtend of de middagles. Indien mogelijk worden de kinderen nadien weer op school verwacht.

Verlofaanvraag
Verlofaanvraag procedure
Wanneer u verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen, vult u hiervoor een formulier in. Dit formulier
kunt u via de website downloaden of ophalen bij de directie.
De aanvraag dient zes weken van tevoren aangevraagd te worden bij de directie. Zij zullen het
aangevraagde verlof wel of niet honoreren. Dit wordt op het formulier aangegeven en ondertekend.
Daarna ontvangt u het formulier weer terug. De school bewaart een kopie in het digitale
leerlingsysteem. Het is ook mogelijk dat u via de mail de goedkeuring vanuit directie ontvangt.
Directie zorgt ervoor dat de leerkracht(en) van uw kind(eren) op de hoogte zijn als ze afwezig zijn
wegens geoorloofd verlof.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming voor
is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd
schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die procesverbaal opmaakt.

Uitzonderingen
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk
is om tijdens een reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan, kan de directeur eenmaal per
schooljaar vrij geven voor een extra vakantie van ten hoogste tien dagen. U dient wel een geldige
werkgeversverklaring te overleggen en het verzoek minimaal acht weken van tevoren in te dienen.
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Communicatie
Onze communicatie verloopt via het ouderportaal 'Mijn School'.
Het ouderportaal is voor leerkrachten en directie het middel om rechtstreeks met ouder te
communiceren en informatie te delen. Op het ouderportaal van Mijn School kunt u onder andere de
agenda raadplegen, intekenen voor rapportgesprekken en ontvangt u informatie van de school.
U kunt deze digitale omgeving benaderen door als ouder in te loggen. Deze inloggegevens worden
per mail aan nieuwe ouders binnen vijf dagen na de eerste schooldag verstrekt.
Daarnaast versturen wij om de twee weken een nieuwsbrief vanuit directie met hierin algemeen
nieuws, mededelingen, locatie specifiek nieuws en vooruitblik in de agenda.
Uiteraard kunt u als ouder via mail of telefoon ook contact opnemen met de leerkrachten, intern
begeleiders en/of directie.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad voor het krijgen van
medezeggenschap op school. Ouders en leerkrachten kunnen op deze manier meepraten of zelfs
meebeslissen over het beleid van de school. De inspraak is vastgelegd in de wet Medezeggenschap:
per onderwerp verschilt de mate van inspraak: soms gaat het om adviesrecht, maar soms ook om
instemmingsrecht.
De MR van de Brinkschool heeft acht leden bestaande uit vier leerkrachten die het schoolteam
vertegenwoordigen en vier ouders die de ouders vertegenwoordigen.
De MR komt ongeveer tien keer in het jaar bij elkaar. Doorgaans is de directeur voor een deel van de
vergadering aanwezig om de MR van informatie te voorzien of vragen te beantwoorden.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: formele zaken als schoolgids, informatiegids en regelement maar
ook huisvesting van de school, de indeling van de klassen, de effecten van de Kanjertraining, de
ontwikkeling van de speerpunten in de school en de TSO.
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Ouderraad
Een belangrijke taak van de ouderraad is het ondersteunen van het schoolteam bij allerlei
activiteiten, vieringen en evenementen ten behoeve van de leerlingen van de Brinkschool. De
specifieke doelstellingen en taken van de ouderraad staan beschreven in haar huishoudelijke
reglement (op te vragen bij de voorzitter).
De ouderraad van de Brinkschool komt 1x per maand op school bijeen, in principe elke eerste
dinsdag van de maand.
Wenst u als ouders/verzorgers ingelicht te worden over de activiteiten van de ouderraad van het
afgelopen jaar over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage en eventuele overige
inkomsten (zie ook hierna onder ‘financiële bijdragen’)? Dit kunt u opvragen bij de voorzitter van de
OR.

Sponsorcommissie
Stichting sponsorcommissie OBS Brinkschool draagt zorg voor het vergaren van extra fondsen en
gelden t.b.v. de leerlingen. Denk hierbij aan speelmateriaal, het schoolplein, schoolshirts enz.
Elk schooljaar wordt er een bonnenboekje uitgegeven aan ouders waarin ondernemers in Haren aan
kunnen deelnemen. Daarnaast ondersteunt de sponsorcommissie bij het organiseren van de
jaarlijkse bazaar die aan het eind van het schooljaar plaatsvindt.

Hulpouders
Een van onze kernwaarden is betrokken ouders. We willen graag dat u als ouder meedenkt in het
schoolgebeuren en dat u ons kunt helpen bij schoolse activiteiten, zoals gastlessen, excursies en
extra handen in de klas.
Elk schooljaar vragen de leerkrachten wie klassenouder wil zijn. Per groep worden er twee
klassenouders aangesteld die de tussenpersoon tussen leerkracht en ouders zijn als het gaat om
vragen die bestemd zijn voor de groep. Dit kan zijn dat er via de klassenouders de vraag uitgezet
wordt wie extra kan helpen bij het kerstdiner tot wie heeft extra knutselmateriaal over dat we voor
creatieve doeleinden in de klas kunnen gebruiken.
Naast klassenouders wordt ook elk schooljaar gevraagd wie luizenpluizers willen zijn. Na elke
vakantie worden de leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis.
Naast klassen- en luizenouders wordt er ook incidenteel gevraagd naar extra hulp, zoals groepjes
leerlingen begeleiden bij een excursie of extra handen bij creatieve middag.
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Vrijwillige ouderbijdrage
De Ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage worden door de ouderraad
allerhande activiteiten georganiseerd en gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest,
paasontbijt, culturele uitstapjes en het zomerfeest.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ouderavond die in
september of oktober wordt gehouden. De afgelopen schooljaren is dit bedrag vastgesteld op €
55,00 per jaar per kind. Voor kinderen die na 1 januari, maar voor 1 april op school komen, werd de
afgelopen jaren een bijdrage van € 27,50 gevraagd. Komt uw kind na 1 april op school, dan is dit
bedrag de afgelopen jaren vastgesteld op € 20,00.
Na de eerste Ouderraad vergadering van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers
nadere informatie over de hoogte van het exacte bedrag van de ouderbijdrage voor het betreffende
schooljaar en het tijdstip en de wijze van betalen.
De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op IBAN: NL30 INGB 0009195759 t.n.v. Ouderraad
Brinkschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep(en).

Schoolreisgeld
De schoolreisgelden worden eveneens door de Ouderraad geïnd en beheerd.
De leerkrachten bekijken jaarlijks waar ze naartoe gaan met hun groep, busvervoer, welke
activiteiten ze gaan uitvoeren en natuurlijk voorzien van lunch. Van hieruit wordt ook gekeken
hoeveel extra begeleiders er nodig zijn om ervoor te zorgen dat de dag soepel en veilig verloopt.
De schoolreisgelden worden berekend als gehele schoolreis gedeeld door het aantal leerlingen om
het bedrag te bepalen. U ontvangt vanuit de Ouderraad een brief wat de kosten zijn van de
schoolreis van uw kind(eren).
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Tussenschoolse opvang
De Overblijfstichting van de Brinkschool biedt de kinderen overblijven met bekende gezichten in een
vertrouwde omgeving (de eigen klas) voor €2,40 per keer.
Door gebruik te maken van het digitale systeem van mijnTSO kunnen ouders/verzorgers de eigen
kind(eren) aan- en afmelden voor het overblijven en wordt er maandelijks gefactureerd door middel
van iDEAL.
Nieuwe ouders ontvangen van de leerkracht een brief waarin de aanmeldprocedure wordt uitgelegd
met de benodigde schoolcode. U kunt tevens deze brief ophalen bij de directie.
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kan er een mail gestuurd worden naar:
tsobrinkschool@gmail.com

Buitenschoolse opvang
Basisscholen zijn verplicht om kinderopvang aan te bieden buiten de lestijden. Wij hebben gekozen
voor Stichting Kinderopvang Haren van 7.30 uur tot 18.00 uur. U heeft bij hen de keuze uit
voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

BSO locaties
De kinderen van OBS de Brinkschool worden op verschillende BSO locaties opgevangen. De kinderen
van 4 tot 7 jaar worden opgevangen op BSO SimSalaBrink in de school zelf en op BSO Tovenaar aan
de Waterhuizerweg 7.
BSO SimSalaBrink heeft plek voor maximaal 30 kinderen en maakt gebruik van diverse gedeelde
klaslokalen in de school. BSO Tovenaar heeft plek voor 30 kinderen en is gevestigd in het
hoofdgebouw van de SKH. In overleg met de planningsmedewerker wordt een keuze gemaakt uit
deze 2 locaties.
Kinderen van 7 jaar en ouder stromen door naar één van de locaties voor oudere kinderen. De
kinderen van OBS de Brinkschool kunnen kiezen u
it de Reuze BSO (terrein Biotoop aan de Kerklaan 30) en BSO Erasmusheem (Erasmuslaan 23).
Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op BSO Merlijn (Waterhuizerweg 7,
hoofdlocatie SKH).
In schoolvakanties gaan kinderen van tot 7 jaar op maandag, dinsdag en donderdag naar BSO
Tovenaar aan de Waterhuizerweg. De kinderen van 7 jaar en ouder gaan naar BSO Erasmusheem. Op
woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen aan de Waterhuizerweg.
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Activiteiten
Ook bij de buitenschoolse opvang is de huiselijke sfeer belangrijk. Tijdens de opvang is er dan ook
een andere structuur dan onder de schooltijd. Voor alle kinderen is er een divers aanbod van zowel
gezamenlijke als individuele activiteiten. Ook worden er regelmatig boeiende en interessante
workshops aangeboden rond een bepaald thema (bijv. beeldend kunstenaar, schaken, muziek, enz.).
Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen tijdens de opvang naar zwemles gaan.

Aanmelden
Op www.kinderopvangharen.nl kunt een aanmelding indienen voor opvang. Bij voorkeur doet u dit
zodra u een schoolkeuze voor uw kind heeft gemaakt. Wij adviseren u om dit tijdig te doen.
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