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Sluisstraat 139
9406 AX Assen
T 0592 820620
directie@kindcentrum-theothijssen.nl
www.kindcentrum-theothijssen.nl

VOORWOORD

Op kindcentrum Theo Thijssen maken wij elk jaar een schooljaargids. In deze gids staat
voornamelijk praktische informatie voor ons onderwijs.
Wij staan voor:
Doelgerichte,
Autonome,
Nieuwsgierige KINDEREN.

Lerende,

Toekomstgerichte,

Onderzoekende,

Want uitdagen tot leren is uitdagen tot leven.
Dit bewerkstelligen als kindcentrum-team door een optimale invulling en organisatie van
ons onderwijsprogramma. Van belang vinden wij ook de samenwerking met u als ouders
en verzorgers van de kinderen. Waar wij in de schooljaargids het woord ‘ouders’ gebruiken,
kunt u ook ‘verzorgers’ lezen.
Mocht u n.a.v. de schooljaargids vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze
graag.
Sandy Sibbald
Directeur
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PRAKTISCHE INFORMATIE
BEREIKBAARHEID
Bezoekadres: Sluisstraat 139, 9406 AX Assen
Postadres:

Postbus 133, 9400 AC Assen

Website:

www.kindcentrum-theothijssen.nl

✉:

directie@kindcentrum-theothijssen.nl

☏:

0592-820620

PLATTEGROND
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IN- EN UITGANG
We vragen ouder(s) en/of verzorger(s) gebruik te maken van de hoofdingang.
De kinderen van de groepen 1, 2 en 4 zullen door de eigen ingang bij het lokaal naar
binnen gebracht worden door ouders. De kinderen van groep 3 zullen tot de herfstvakantie
door ouders via de onderbouwingang naar binnen gebracht worden. De kinderen van de
groepen 5, 6 en 6/7 gaan via de hoofdingang naar binnen. Groep 7 en 8 gebruiken de
bovenbouwingang.
Op het schoolplein is de centrale plaats voor het ophalen van kinderen door de BSO of
taxibedrijven. Aan het einde van de schooldag gaan de kinderen uit de groepen 1 en 2
door hun eigen lokaaldeur naar buiten.
SCHOOLTIJDEN – CONTINUROOSTER
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30u – 14.15u
woensdag
08.30u – 12.30u
De kinderen eten op school onder toezicht van de leerkracht.
VOOR SCHOOLTIJD NAAR BINNEN
Kinderen maken een planning voor hun werk. Het kan soms handig zijn om extra tijd in
opdrachten te steken om de planning goed te laten verlopen. Daarom mogen zij ’s morgens
eerder naar binnen. De deuren gaan vanaf 8:15 uur open. Om 8:25 uur gaat de bel en dan
moet iedereen naar binnen. Om 8:30 uur starten we de lesdag.
ZIEKTE
Kan uw kind door ziekte niet naar ons kindcentrum komen? Ziek melden kan op
Kindcentrum Theo Thijssen op twee manieren: per telefoon of via het
ouderportaal naar de leerkracht van uw kind. Vergeet niet de ziektemelding voor
schooltijd door te geven.
Ons kindcentrum is te bereiken via 0592-820620. Als we geen bericht hebben ontvangen,
neemt de conciërge of de administratie voor 9:00 uur contact met u op. Zo willen we
voorkomen dat kinderen onderweg iets overkomt, zonder dat wij of u daarvan weten.

VERZUIM EN VERLOF
VERLOF VOOR HUISARTS, TANDART S EN SPECIALIST
We vragen u bezoeken aan huisarts, tandarts en specialist zo veel mogelijk voor of na
schooltijd te plannen. Wanneer uw kind tijdens schooltijd naar de huisarts, tandarts of
specialist moet, vragen we u dit tijdig bij de leerkracht van uw kind te melden. Uiteraard
kan het voorkomen dat uw kind met spoed naar een afspraak moet, dan is een telefonische
melding voldoende.
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VERLOF
De directeur kan verlof verlenen wegens ‘gewichtige omstandigheden’. De leerplichtwet
verstaat hier onder meer de volgende gevallen onder:
•
•
•
•
•
•
•
•

het voldoen aan wettelijke plichten,
wanneer dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
verhuizing;
huwelijk en/of huwelijksjubilea van familieleden (t/m de derde graad);
ernstige ziekte en/of overlijden familieleden;
bevalling van moeder/verzorgster/voogdes;
vervullen van godsdienstplichten;
medische of sociale indicatie van een der gezinsleden.

GEEN VERLOF
U krijgt geen verlof voor alle andere gevallen, zoals:
•
•
•

vervroeging of verlenging van vakanties;
verlenging van een weekend (met de vrijdag of maandag);
extra vakantie (zoals bv. wintersport).

PROCEDURE EXTRA VAKANTIEVERLOF
Een vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk bij de directeur
worden ingediend en kan worden verleend als de specifieke aard van het beroep van één
van de ouders/verzorgers het slechts mogelijk maakte buiten de schoolvakantie op
vakantie te gaan. U moet hierbij tevens een werkgeversverklaring overleggen.
De directeur mag vervolgens vakantieverlof verlenen onder de volgende voorwaarden:
• eenmalig per schooljaar;
• niet langer dan 10 schooldagen;
• niet in de twee eerste lesweken van een schooljaar.
Verlof voor meer dan 10 dagen dient minimaal 1 maand van tevoren worden voorgelegd
aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De formulieren voor bovengenoemde
verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de directeur. Voor vragen kunt u ook altijd bij de
directeur terecht.
ONGEOORLOOFD VERZUIM
Dit wordt via de directeur gemeld aan de leerplichtambtenaar. Tegen ouders/verzorgers
die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden
opgemaakt.
Ook regelmatig te laat komen van kinderen wordt door het bevoegd gezag betiteld als
ongeoorloofd verzuim.
Bij regelmatig te laat komen krijgen de ouders via een brief bericht van het feit dat zoon
of dochter te vaak te laat op school is verschenen. Om een boete te voorkomen, moet de
school dit melden aan de leerplichtambtenaar.
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(EXRTRA) VRIJE DAGEN
vakanties
16-10-21 t/m 24-10-21
25-12 21 t/m 09-01-22
19-02-22 t/m 27-02-22
15-04-22
18-04-22
23-04-22 t/m 08-05-22
26-05-22 t/m 27-05-22
06-06-22
16-07-22 t/m 28-08-22

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
tweede Paasdag
meivakantie
Hemelvaart en extra vrije dag
tweede Pinksterdag
zomervakantie

Dit schooljaar hebben we de volgende margedagen waarop
de kinderen vrij zijn.
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 27 september 2021
Woensdag 24 november 2021
Vrijdag 24 december 2021
Maandag 7 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Donderdag 14 april 2022
Vrijdag 15 juli 2022

MIJNSCHOOL.NL OUDERPORTAAL
Ons kindcentrum maakt gebruik van het ouderportaal MijnSchool.
In MijnSchool kunnen medewerkers van ons kindcentrum berichten
en foto’s plaatsen om met u te communiceren. Daarnaast kunt u
via het ouderportaal contact opnemen met de medewerkers van
onze school. Het inschrijven voor de oudergesprekken gebeurt ook
via het ouderportaal.
Wanneer uw kind start op ons kindcentrum zal er een account voor
u worden aangemaakt.
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Op kindcentrum Theo Thijssen is het mogelijk om gebruik te maken van de buitenschoolse
opvang (BSO). De BSO kan afgenomen worden op twee locaties. Op locatie Stenden is er
opvang op de schooldagen maandag, dinsdag en donderdag. Op locatie Theo Thijssen kan
er voorschoolse opvang (VSO)BSO en vakantieopvang worden afgenomen op maandag
t/m vrijdag. Plateau Kinderopvang coördineert de BSO. De locatie van BSO Stenden is aan
de overkant van de straat (gebouw van NHL Stenden). De locatie van BSO Theo Thijssen
is in het kindcentrum.
Wij hebben een gezamenlijk Dalton activiteitenaanbod die tijdens de opvang wordt
aangeboden op de beide locaties. Kinderen hoeven niet aan de activiteiten op de
verschillende locaties mee te doen, het is een keuzemoment. Deze keuzemomenten zijn
er dus op de maandag, dinsdag en donderdag, wanneer beide locaties open zijn. Bij uitgaan
van school zullen beide groepen, wanneer mogelijk, ook gezamenlijk starten met
buitenactiviteiten op het schoolplein.
Daarnaast is voor sportieve en culturele activiteiten ook ruimte in de gymzaal bij Stenden
en het speellokaal in het kindcentrum. De kinderen hebben wel hun eigen (basis)groep
waar ze altijd naar terug keren. De basisgroep wordt bepaald door de locatie waarvoor een
contract is afgesloten.
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BSO Theo Thijssen en BSO Stenden bieden kleinschalige opvang in een huislijke sfeer: een
echt "thuis" na school. BSO Theo Thijssen en BSO Stenden kunt u vinden via deze
link: https://plateau-kinderopvang.nl/locaties/kindcentrumtheothijssen.html.

SAMENSTELLING TEAM
directeur:
Sandy Sibbald

directie@kindcentrum-theothijssen.nl

tel. 0657388097

Lisette Grondhuis

l.grondhuis@plateau-assen.nl

groep 1a

Brigitte van der Meché

b.vandermeche@plateau-assen.nl

groep 1a

Rosanne Heeneman

r.heeneman@plateau-assen.nl

groep 1b

Annick Fleddérus

a.fledderus@plateau-assen.nl

groep 1b, 4a

Anneloes Koebrugge

a.koebrugge@plateau-assen.nl

groep 1b

Kim Kruizinga

k.kruizinga@plateau-assen.nl

groep 2

Gerdy Schoonbeek

g.schoonbeek@plateau-assen.nl

groep 5, 8

Wendy de Jong

w.dejong@plateau-assen.nl

groep 3

Elly Modderman

e.modderman@plateau-assen.nl

groep 4a

Lucas Klazema

l.klazema@plateau-assen.nl

groep 2, 4a, 4b

Gea Ensing

g.ensing@plateau-assen.nl

groep 4b

Nancy Heesterman

n.heesterman@plateau-assen.nl

groep 5

Alda Karssens

a.karssens@plateau-assen.nl

groep 6

Sigrid Meinders

s.meinders@plateau-assen.nl

groep 6/7

Karin Vasse

k.vasse@plateau-assen.nl

groep 6/7

Lotus Scheffer

l.scheffer@plateau-assen.nl

groep 7

John Feiken

j.feiken@plateau-assen.nl

groep 7

Pascal Wallinga

p.wallinga@plateau-assen.nl

groep 8

groepsleerkrachten:

groepsindeling:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1a

Lisette

Lisette

Brigitte

Brigitte

Brigitte

groep 1b

Rosanne

Rosanne

Rosanne

Anneloes/Annick

Anneloes/Annick

groep 2

Kim

Kim

Kim

Lucas

Kim

groep 3

Wendy

Wendy

Wendy

Wendy

Wendy

groep 4a

Elly

Elly

Lucas/Annick

Elly

Elly

groep 4b

Lucas

Lucas

Gea

Gea

Gea

groep 5

Nancy

Nancy

Nancy

Nancy

Gerdy

groep 6

Alda

Alda

Alda

Alda

Alda

groep 6/7

Sigrid

Sigrid

Sigrid

Karin

Karin

groep 7

Lotus

Lotus

Lotus

John

John

groep 8

Gerdy

Gerdy

Pascal

Pascal

Pascal
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overige taken/functies:
Karin Vasse

k.vasse@plateau-assen.nl

schoolleider in opleiding

Dewie Drent-Nout

d.nout@plateau-assen.nl

IB groep 1 t/m 3
HB specialist

Ingrid van der Kooij

i.vanderkooij@plateau-assen.nl

IB groep 4 t/m 8

Lisette Grondhuis

l.grondhuis@plateau-assen.nl

onderbouwcoördinator
jonge kindspecialist

John Feiken

j.feiken@plateau-assen.nl

bovenbouwcoördinator
daltoncoördinator

Sigrid Meinders

s.meinders@plateau-assen.nl

rekencoördinator

Elly Modderman

e.modderman@plateau-assen.nl

taalcoördinator

Kim Kruizinga

k.kruizinga@plateau-assen.nl

Cultuurbegeleider

Pascal Wallinga

p.wallinga@plateau-assen.nl

studentenbegeleider
coach

Esther Bruins

e.bruins@plateau-assen.nl

onderwijsassistent

Vladimir Wensing

v.wensing@plateau-assen.nl

vakleerkracht gym

Wendy Burger

adminstratie@kindcentrum-theothijssen.nl

administratie

Johan Wenting

j.wenting@plateau-assen.nl

conciërge

Anette Costa Injai

schoonmaakster

INFORMATIE SCHOOLJAAR 2021-2022
TEAM EN BEGELEIDING
Op Kindcentrum Theo Thijssen hebben wij een vast team met leerkrachten. Sommige
leerkrachten hebben naast lesgevende taken ook een coördinerende taak. Hierdoor kan
het voor komen dat ze niet volledig voor de groep staan.
Wij zijn een leerbedrijf voor MBO studenten met de richting onderwijsassistent. Het gehele
jaar loopt een groep van gemiddeld 6 studenten stage. Ze begeleiden in de groepen en
ook op de leerpleinen. Tevens begeleiden ze groepjes kinderen met extra oefenen voor
spelling, lezen en rekenen. Dit gebeurt altijd onder supervisie van een leerkracht.
Vanaf vorig schooljaar zijn wij ook officieel opleidingsschool voor Pabo-studenten. Dit
betekent dat wij een opleider in de school hebben die de studenten begeleidt en coacht.
Dit in samenwerking met NHL Stenden.
Het is duidelijk dat uw kind veruit de meeste tijd bij de groepsleerkracht(en) zal werken.
Deze houdt de vorderingen nauwlettend in de gaten en is ook eerste aanspreekpunt voor
u als ouder/verzorger. Daarnaast komt uw kind in contact met andere teamleden zoals
conciërges, managementleden, vakleerkracht en invalkrachten. Ook vrijwilligers, ouders
en gasten die ons kindcentrum bezoeken of gastlessen geven komen natuurlijk in contact
met de kinderen.
De namen van de vaste medewerkers staan vermeld in de schooljaargids. Wanneer u met
een vraag rondloopt, aarzel dan niet deze aan de leerkrachten te stellen. Dit kan via het
ouderportaal of door even te bellen.
SCHOLING EN OUDERSCHAPSVERLOF
Op school komt het regelmatig voor dat de groepsleerkracht wordt vervangen wegens
scholing, dan wel ouderschapsverlof. Verder kan vervanging nodig zijn wegens
bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte. Uitgangspunt bij de invulling is steeds om het
aantal leerkrachten in de groep zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij kunnen echter ook
andere (bovenschoolse) belangen een rol meespelen.
U kunt het invalprotocol vinden op de website van ons kindcentrum.
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PAUZE
In verband met de grootte van ons kindcentrum zijn de pauzes van de groepen gescheiden.
De groepen hebben gemixt pauze. Zowel lagere als hogere groepen kunnen tegelijk pauze
hebben. We hebben deze keuze gemaakt om samen spelen en samen leren vorm te geven.
We hebben een ochtendpauze en middagpauze waarbij de kinderen een kwartier
buitenspelen.
De groepen eten voor of na de pauze. In de ochtend is het fruiteten en drinken, in de
middag een broodje en drinken. Wij verzoeken u om het fruitmoment en de lunch zo
gezond mogelijk te houden voor uw kind(eren).
Wij hebben op school een pleinprotocol. Het pleinprotocol bevat alle informatie, afspraken
en regels m.b.t. het pleingebruik en de bijbehorende materialen. U kunt het pleinprotocol
vinden op de website van ons kindcentrum.
TRAKTATIES
Als een kind jarig is, mag dit in de klas worden gevierd. Uw kind mag de klas trakteren en
ook de leerkrachten.
De jarige mag twee klasgenoten kiezen als hulp bij het trakteren. Wij respecteren dat
kinderen uit (geloofs)overtuiging of om andere redenen hun verjaardag niet vieren en/of
niet trakteren.
Een dringend verzoek is om de traktaties bescheiden te houden, qua hoeveelheid en qua
kosten. Ook stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u de traktatie zo gezond mogelijk
houdt. ‘Een gezonde traktatie’ is moeilijk te definiëren, we rekenen daarom op uw inzicht.
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes mogen niet op school (plein of binnen) worden
uitgedeeld. Dit om teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen.
AANBOD
Per groep is er een informatiebrief beschikbaar die gericht is op de betreffende jaargroep.
Deze brief wordt aan het begin van het schooljaar aan ouders meegegeven.
In de groepen 1 en 2 worden de kinderen geobserveerd en gevolgd door de leerkrachten.
Hiervoor gebruiken wij o.a. het Ontwikkelvolgmodel Jonge Kind. Met de overgang naar
groep 3 geven de leerkrachten aan in welke leerroute een kind verder kan gaan. Dit
verschilt per vakgebied (lezen en rekenen). Gemiddeld spreken we in groep 3 van drie
leerroutes (minimum, basis en verrijking).
In de groepen 3 en 4 worden de leerroutes verder
vormgegeven en nog meer naar niveau ingericht. Bij de
overgang naar groep 5 kan er gesproken worden over 6
leerroutes.
Een leerroute kan gezien worden als een programma dat
je volgt om doelen te behalen. Tussentijds kan de route
veranderen. Dit is afhankelijk van de groei en
ontwikkeling die een kind doormaakt.
We spreken over de volgende leerroutes:
De basisroute: hierbij wordt uitgegaan van de basisdoelen van de basisschool. Er wordt
een basisinstructie gegeven met een kort moment van samen inoefenen. Daarna kan er
zelfstandig verder ingeoefend worden om te werken aan het doel van dat moment.
Wanneer blijkt dat het doel nog niet helemaal beheerst wordt, kan er verlengde instructie
en inoefening gegeven worden.
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De minimumroute: hierbij gaan we uit van minimumdoelen. De basislesstof wordt
aangeboden, het oefenen zal vooral gericht zijn op herhalen en automatiseren. Er is sprake
van uitgebreide instructie en veel begeleid inoefenen. Ook wordt er bij de instructies
gekeken naar de beste werkvorm.
Eigen leerlijnroute: hierbij wordt uitgegaan van een eigen programma voor één of
meerdere vakgebieden. Het einddoel van de basisschool ligt niet op groep 8 niveau, maar
lager. Een eigen leerlijn wordt afgestemd met ouders en leerkracht(en) onder begeleiding
van de IB-er. Instructies zullen grotendeels apart aangeboden worden.
Daar waar mogelijk sluit de route wel aan bij instructies van de minimumroute. Er wordt
meer geoefend onder begeleiding van een leerkracht of (stagiaire) onderwijsassistent.
De verdiepingsroute: hierbij wordt uitgegaan van een minimum aan basislesstof en een
uitbreiding van verdiepende opdrachten, waarbij er nog dieper ingegaan wordt op bijv. de
21e eeuwse vaardigheden. De basisstof wordt waar nodig compact gemaakt en er wordt
gewerkt met de verrijkende opdrachten die o.a.
in de verschillende methodes aangeboden
worden. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan 3ster opdrachten voor taal of plusschrift rekenen.
De verbredingsroute: hierbij gaan we uit van
de basisroute. Deze route wordt er aangevuld
met lesstof waarbij we verbreden (extra aanbod
gericht op interesse en talent) en/of meerwerk
(meer van hetzelfde). De basisinstructies worden
gevolgd en aangevuld met instructies gericht op
de verbredingslessen en activiteiten.
De verrijkingsroute: hierbij wordt uitgegaan van het compact maken van de basisstof.
Alleen nieuwe doelen worden aangeboden om zo veel ruimte te maken voor verrijking,
bijv. in de vorm van Levelwerk. Er wordt uitgegaan van korte instructies voor het compacte
programma, het stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden en het leren leren.
Door de inzet van deze leerroutes zorgen we er voor dat we nog meer kijken naar elk kind
als individu. En door instructies in kleine groepjes te laten plaatsvinden, hebben de
leerkrachten meer tijd om individuele hulp te bieden, te observeren en in te zetten op
reflecteren en evalueren met de kinderen.
De leerroutes zijn ingericht voor de vakken taal/spelling, rekenen en (begrijpend) lezen.
Voor de groepen 1 en 2 geldt dat we m.b.v. het OVM (ontwikkelvolgmodel) bekijken welke
routes kinderen in groep 3 gaan volgen voor deze basisvakken. Hoe verder kinderen komen
in hun basisschool carrière, hoe specifieker we de verschillende leerroutes kunnen inrichten
voor elk kind.
Daarnaast willen met de inzet van leerroutes ook andere leervaardigheden stimuleren en
ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 21 e eeuwse vaardigheden.
THEMATISCH LEREN IN DE ONDERBOUW
In de onderbouw wordt er thematisch geleerd. Jonge kinderen leren door te spelen. Door
betekenisvolle thema’s aan te bieden werken de kinderen aan verschillende leerdoelen
door spel- en kringactiviteiten. Er worden thema’s aangeboden waarin alle vakgebieden
verweven
zitten:
kring/gespreksactiviteiten,
lees/schrijfactiviteiten,
rekenen/wiskundeactiviteiten, ontdekken en onderzoeken, spelactiviteiten, constructieve
en beeldende activiteiten.
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Elke periode van vakantie tot vakantie staat er een thema centraal. Dit betekent dat er
gedurende het schooljaar vijf thema’s aan bod zullen komen.
Het thema wordt in de eerste week na de vakantie geopend door
theaterdocent Bert op ‘t Ende. Spelenderwijs zullen de kinderen
kennis maken met het nieuwe thema. Gedurende het thema zal het
thema vorm krijgen door inbreng van de kinderen, meegenomen
materialen, sturing van de leerkracht en ingerichte themahoeken.
Tijdens het thema zal er een excursie of een gastles georganiseerd worden in overleg met
de groepsouder. Hierbij wordt er ook ouderhulp gevraagd. Daarnaast vragen wij u als
ouder/verzorger mee te denken bij het vormgeven van de thema’s, gastlessen en/of
excursies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een excursie op uw werk wanneer dit aansluit bij
het thema, of een presentatie die u kunt geven over uw werk, materialen die we op school
mogen gebruiken etc.
Het thema zal aan het eind van de periode met de groep worden afgerond. Hierbij wordt
er teruggeblikt op hetgeen er geleerd is. Elke groep zal 1x per jaar een onderbouwshow
geven om het thema af te sluiten. U bent van harte welkom om dan te komen kijken.
ENGELS
Engels is niet meer weg te denken in onze samenleving. Kinderen komen er vaak op jonge
leeftijd mee in aanraking door bijvoorbeeld televisie en het digitale aanbod.
Wij hebben als kindcentrum ervoor gekozen om een goede basis te willen vormen voor het
taal-lees- en rekenonderwijs. Hier besteden wij t/m groep 5 dan ook extra tijd aan.
Vanaf groep 6 geven wij structureel Engels onderwijs. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt
van de methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 5 wordt Engels vanuit een speelse wijze
aangeboden. Dit gaat in de vorm van het aanbieden van Engelse liedjes, rijmpjes en
spelletjes.
VERKEER
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode "Leer in het Verkeer", in groep 3 met
"Rondje Verkeer". In de hogere groepen wordt voor verkeer gebruik gemaakt van een
actueel aanbod via de bladen "Op Stap" (4) en "op Voeten en Fietsen" (5 en 6). De groepen
7 en 8 hebben een eigen programma, waarvoor we oudere verkeersexamens gebruiken
om de kinderen voor te bereiden op een schriftelijk en praktisch (op de fiets door Assen)
verkeersexamen dat in groep 7 op het programma staat.
GYMNASTIEK
De kinderen van de groepen 1 en 2 bezoeken gemiddeld
drie keer per week het speellokaal om te bewegen. Het
plein wordt hier ook voor gebruikt.
Vanaf groep 3 is het dragen van sportschoenen
verplicht. Er worden geen sieraden gedragen tijdens de
les. Oorknopjes kunnen evt worden afgeplakt. Hier
moet u zelf zorg voor dragen. Oorringetjes of hangers moeten wel uit.
De groepen 3 t/m 8 hebben een half schooljaar les van de eigen leerkracht en een half
jaar van de vakleerkracht. In februari wordt er gewisseld. Na het gymmen kan er gedoucht
worden, het is niet verplicht.
Naast deze gym-uren kunnen kinderen zich ook opgeven voor extra sportlessen tijdens de
keuze ateliers op vrijdagmiddag.
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Het gymnastiekrooster wordt gepubliceerd in het ouderportaal in de Infothijs. In overleg
met de vakleerkrachten wordt gebruik gemaakt van een vastgelegd gevarieerd programma
voor gymnastiek, waardoor alle onderdelen van bewegingslessen aan de orde komen.
EXPRESSIE
In de groepen 1 t/m 4 staat expressie centraal rondom de thema’s waar we mee werken.
Vanaf groep 3 t/m 8 worden er op vrijdag keuzeateliers gegeven. Elk atelier duurt drie
weken. De kinderen kunnen zich inschrijven voor een atelier. Het aanbod varieert van
creatief tot aan schaken, van techniek tot aan burgerschap. De cultuurcoördinator zorgt
voor een gevarieerd aanbod waarbij verschillende talenten worden aangesproken.
Vanaf groep 5 wordt wekelijks een creatieve carrousel aangeboden waarbij elke leerkracht
een aspect aanbiedt.
Wij maken school breed gebruik van de methode ‘Moet je doen’ als onderlegger voor ons
aanbod. Dit schooljaar zullen we de methode ‘Laat maar zien’
Alle kinderen van ons kindcentrum doen mee aan het
programma
Cultuurmenu.
Dit
programma
wordt
samengesteld door een samenwerkingsverband van Kunst en
Cultuur Drenthe, het ICO en andere Asser instellingen.
Kinderen zijn bezig met allerlei zaken in de groep en
leerkrachten worden extra geschoold. Bovendien worden er
voorstellingen ingepland door de deelname aan het
Cultuurmenu.
Voor groep 8 staat elk jaar de musical of vergelijkbaar aanbod
op het programma. Daarbij wordt zeker de hulp ingeroepen
van enkele ouders. In de laatste week van het schooljaar is er
een uitvoering van de musical voor de betrokken ouders.
Voorafgaand daaraan gaan alle kinderen naar de musical kijken.
HUISWERK
Vanaf groep 6 wordt er gewerkt met huiswerktoetsen. Groep
6 krijgt alleen de aardrijkskunde toetsen mee om te leren
thuis. De andere toetsen worden samen geleerd op school. In
groep 7 en 8 gaan er meerdere huiswerktoetsen mee.
Op school besteden we extra aandacht aan hoe je goed kunt
leren. Ook wel studievaardigheden genoemd.
Kinderen kunnen ook opdrachten mee naar huis nemen die
ze in de week niet hebben kunnen afronden. Dit overlegt de
leerkracht dan met het kind. Wanneer dit (te) vaak gebeurt, zal er een gesprek
plaatsvinden, zo nodig met ouders/verzorgers erbij.
TESTEN EN TOETSEN
Leerlingvolgsysteem kleuters
In de onderbouw wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem (ontwikkelingsvolgmodel
jonge kinderen). Leerkrachten volgen de ontwikkeling van uw kind en registreren die.
Tijdens contactweekgesprekken wordt u daarover natuurlijk
geïnformeerd.
SCOL
Op school werken we met een aanvullend programma, genaamd
Scol. Hiermee wordt twee keer per jaar de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen vanaf groep 1 geregistreerd.
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SIDI-PO
Wanneer er mogelijk sprake kan zijn van meer- of hoogbegaafdheid maken we gebruik
van het screeningsprogramma SIDI-PO. Wij hebben een hoogbegaafdheidspecialist op
school die samen met de leerkracht, ouders en kind gaat bekijken welk aanbod het beste
past.
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met aparte groep voor meer- en hoogbegaafde
kinderen. Elke maandag begeleidt de HB specialist de kinderen. Dit betekent dat de
kinderen dan die dag niet in hun eigen groep zitten.
Rapport
Ouders van de groepen 1 en 2 ontvangen tweemaal per jaar een schriftelijk overzicht van
het ontwikkelingsvolgmodel.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee.
Omdat wij afgelopen schooljaar gestart zijn met het werken in
leerroutes, is het rapport ook aan verandering onderhevig. Wij
gaan dit schooljaar bekijken in hoeverre het oude rapport gebruikt
kan worden en waar we gaan aanpassen. De vorderingen van
kinderen
worden
bijgehouden
m.b.v.
methodetoetsen,
observaties en de niet methode gebonden toetsen (bijv. Cito).
In april nemen we voor groep 8 de eindtoets af, de IEP. Deze toets telt niet meer mee voor
het VO-verwijzing. Wel kan de uitslag van de toets aanleiding zijn om het eerder door de
basisschool gegeven advies naar boven toe bij te stellen.
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Op ons kindcentrum vinden verder allerlei activiteiten plaats
die van belang zijn om te noemen. Sommige zeer regelmatig,
door het jaar heen, andere eenmalig per jaar.
Tutor
Tutorbegeleiding vindt plaats in meerdere groepen. Kinderen
in de hoogste groepen leren (via een serie lessen hoe ze andere
(jongere) kinderen heel goed kunnen begeleiden en helpen. Na
deze lessen worden kinderen uit de groepen 1 t/m 4 door de tutoren wekelijks ongeveer
een half uur begeleid bij hun werk. Eén tutorperiode bestaat uit 6 weken. Hierna volgt een
evaluatie.
Daltondagen
Tijdens deze dagen besteden we extra aandacht aan de kernwaarden van ons
daltononderwijs en staan de ontwikkelingsgebieden burgerschap, leren leren en de sociaal
emotionele ontwikkeling centraal. De daltondagen zijn groep doorbrekend.
Thijsjesraad
De Thijsjesraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de leden worden gekozen
op een door henzelf gemaakt verkiezingsprogramma. In dat programma leveren ze ideeën
aan om activiteiten te organiseren of zaken in de school te veranderen. De Thijsjesraad
vergadert tweewekelijks en wordt begeleid door de daltoncoördinator.
Themadagen
In de onderbouw wordt er volop thematisch geleerd en ook in de bovenbouw (groep 5 t/m
8) geleerd met themadagen. Deze staan in de kalender vermeld.
Onderbouwshow
In de onderbouw vinden regelmatig onderbouwshows plaats. Eén keer per jaar presenteert
een groep zich aan de andere groepen van de onderbouw. De data staan vermeld op de
kalender. De ouders van de “optredende” groep mogen ook komen kijken.
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Sportdag
Traditioneel wordt aan het begin van het schooljaar een sportdag georganiseerd. Voor de
kleuters betekent dit allerlei activiteiten op het schoolplein. Voor de groepen 3 t/m 8 is er
jaarlijks een programma gebaseerd op atletiekonderdelen.
Kinderboekenweek
Op school wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. In deze week
vinden diverse activiteiten plaats rond het thema van de Kinderboekenweek. Aan het eind
van die week staan onze jaarlijkse voorleeswedstrijden gepland.
Kinderboerderij
Alle onderbouwgroepen volgen jaarlijks een educatief programma op kinderboerderij de
Hofstede. De data daarvoor staan vermeld op de kalender. Begeleiding van ouders is hierbij
vaak wenselijk.
Bibliotheekbezoek
We hebben onze eigen bibliotheek, waar de kinderen vrij boeken kunnen lenen die ze op
school kunnen lezen. De kleuters bezoeken twee maal per jaar de bibliotheek in de Nieuwe
Kolk. Kinderen die lid zijn van de bibliotheek mogen hun pasje en een tas meenemen, zij
kunnen tijdens dat bezoek een boek uitkiezen en kunnen lenen.
Meesters en juffenverjaardag
Jaarlijks vieren alle meesters en juffen op dezelfde dag
hun verjaardag. Hieraan koppelen we een goed doel.
Kinderen (ouders/verzorgers) kunnen een donatie
doen i.p.v. een cadeautje te kopen voor de leerkracht.
Het goede doel wordt gekozen door de Thijsjesraad.
Koningsspelen
Onze school doet mee met de landelijke Koningsspelen. De Koningsspelen worden
gehouden op de vrijdag voor Koningsdag. Op deze dag staan sportieve activiteiten
centraal, waarbij de dag wordt gestart met een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt.
Denkspeldag
In de bovenbouw wordt traditiegetrouw de denkspeldag georganiseerd. Deze zal dit
schooljaar plaatsvinden op één van de daltondagen. Onderdelen als dammen, schaken,
rummikub, memory en Stratego zullen hierbij op het programma staan.
Modderdag
In de onderbouw nemen we deel aan de Nationale modderdag. Tijdens Modderdag staat
het vrij spelen met de elementen water en zand centraal. Kinderen krijgen de ruimte om
modder te maken, ontdekken en beleven.
Buitenlesdag
Op buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed
voor de leerprestaties van de kinderen, maar ook nog eens heel leuk. We willen hiermee
het bewegend leren centraal stellen.
Schoolreizen
Natuurlijk worden er ook weer schoolreizen georganiseerd. Tarieven staan vermeld in de
schooljaargids en de data vindt u op de kalender.
VISIE OP DALTON IN ONTWIKKELING
Het afgelopen schooljaar en komend schooljaar staat ons daltononderwijs extra centraal.
We volgen met het gehele team daltonscholing gegeven door Hans Wolthuis. We hebben
tevens meerdere daltondagen gepland dit schooljaar. Op deze dagen willen we de kinderen
leren en laten zien over het ontstaan van het daltononderwijs.
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Voor het team staan dit schooljaar meerdere studiemomenten ‘dalton’ op de agenda.
Samen met daltondocent Hans Wolthuis (o.a. van Saxion Hogeschool) gaan we onze
daltonvisie doornemen en waar nodig verfijnen. We zullen u via het ouderportaal zo nu en
dan u op de hoogte brengen van onze daltonactiviteiten en ontwikkelingen.
THIJSJESRAAD
De leden van de raad worden jaarlijks gekozen door de kinderen. Hiervoor vinden
verkiezingen plaats. De Thijsjesraad komt eenmaal per week samen om te vergaderen
over onder meer de zaken die ze tijdens hun verkiezingscampagne aan de kinderen van
het kindcentrum hebben beloofd. Ondersteuning krijgen ze daarbij van de
daltoncoördinator van ons kindcentrum.
Aan het begin van het schooljaar wordt er een nieuwe Thijsjesraad gekozen. Deze wordt
bekend gemaakt in het ouderportaal. De Thijsjesraad is de leerlingenraad van onze school.
De Thijsjesraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8.
CONTACTMOMENTEN
Er zijn verschillende contactmomenten. In de weken voor de herfstvakantie kunt u zich
inschrijven voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. In februari en
aan het eind van het schooljaar zijn er oudergesprekken over de schoolontwikkeling van
uw kind(eren). Voor de oudergesprekken kunt u zich inschrijven via het ouderportaal.
Wanneer uw kind gaat starten op ons kindcentrum wordt er voorafgaand aan de start een
huisbezoek gepland. De leerkracht van uw kind zal hiervoor contact met u opnemen.
Hierna zullen de oudergesprekken op school plaatsvinden.
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SAMENWERKING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL
Dit schooljaar wordt er wederom ingezet op een goede samenwerking tussen
ouders/verzorgers en kindcentrum Theo Thijssen. In de eerste maanden van het schooljaar
wordt er per groep uitgekeken naar een groepsouder. Deze groepsouder kan de leerkracht
helpen op drukke momenten bij bijvoorbeeld creatieve activiteiten. Het ondersteunen van
de leerkracht bij bijvoorbeeld het coördineren van begeleiding van uitstapjes is iets wat
een groepsouder kan doen. Wanneer leerkrachten trouwen, kinderen krijgen, etc. zorgt de
groepsouders voor een passend (meestal door de kinderen gemaakt) cadeau.

ONDERSTEUNING OUDERS EN VERZORGERS
Wij hebben regelmatig hulp nodig van u als ouders en verzorgers
bij het begeleiden en helpen rondom verschillende activiteiten. Veel
activiteiten worden bedacht door commissies waarin ouders
meedenken met de leerkrachten.
Wij zijn afhankelijk van de ondersteuning door ouders of andere
bekwame helpers. Het kan dus onverhoopt voorkomen dat
onderdelen niet doorgaan. Het is goed dat we er met elkaar voor
zorgen dat dat niet kan gebeuren. In het ouderportaal kunt u zich
bij verschillende activiteiten aanmelden als ouderhulp.
Naast de Oudervereniging (activiteiten en advies), is er de Medezeggenschapsraad die op
tal van onderdelen (organisatie en onderwijs) meebeslist of advies geeft. Veel ouders
helpen ook zonder zelf in een commissie te zitten en ook dat wordt natuurlijk zeer
gewaardeerd. We kunnen denken aan ondersteuning bij talloze activiteiten. Er wordt
gewerkt met projectgroepen.
Vindt u het leuk om ook eens een keer het Sinterklaasfeest mee te organiseren, dan kunt
u in zo’n groep stappen. Een overzichtelijke taak waarbij u met de andere leden afspraken
maakt over tijdstippen van vergaderen en natuurlijk de uitvoering. Er zal altijd een
leerkracht in een dergelijke groep zitten om mee te denken en te helpen.
Als ouders en verzorgers zich opgeven om te helpen, dan zullen zij (om pedagogische
redenen) in principe niet worden ingezet bij de begeleiding van hun eigen kind.
Ouders en verzorgers die helpen bij de begeleiding van activiteiten vallen onder een
bestuurlijke verzekering. Een uitzondering daarop is het vervoer per auto. Natuurlijk blijft
u als automobilist altijd zelf verantwoordelijk.
OUDERVERENIGING
De Oudervereniging (OV) zet zich elk jaar in om leuke activiteiten te organiseren en erbij
te helpen. Ook zetten zij zich in voor lief en leed voor de kinderen en gezinnen op ons
kindcentrum.
De OV heeft een breed scala aan activiteiten waar ze onderdeel van zijn. Heeft u interesse
en/of bent u nieuwsgierig, neem dan gerust contact op met de OV. Dit kan via het
mailadres: OV@kindcentrum-theothijssen.nl
Dit schooljaar wordt er een nieuwe OV gevormd. De oudergeleding zal via het ouderportaal
bekend gemaakt worden. Vanuit de personeelsgeleding is Gea Ensing aangesloten bij de
OV.
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CURSUS TYPEVAARDIGHEID
Kinderen vanaf groep 6 kunnen dankzij een schoollicentie voordelig deelnemen aan een
cursus typevaardigheid onder de naam ‘Ticken’. Het doel hierbij is dat u als ouder zelf de
verantwoordelijk neemt voor de begeleiding van uw kind. De typecursus is dus geen extra
schoolvak! Er kan thuis aan gewerkt worden. Kinderen kunnen er in overleg met u ook
voor kiezen hun keuzetijd op school te gebruiken om hier aan te werken. Daarnaast mag
uw kind de tijd die bedoeld is voor ‘overwerken’ hier aan besteden. Wanneer u uw kind
opgeeft voor deze cursus, kost dit €15,00 per kind. Het initiatief voor het aanbieden van
de typecursus is mede dankzij de OV tot stand gekomen, de OV neemt de licentiekosten
voor haar rekening!
COMMISSIES
Elk jaar worden er meerdere grote activiteiten georganiseerd (Sinterklaas, Kerst, sportdag,
avondvierdaagse). Vindt u het leuk om ook eens een keer te helpen bij de organisatie van
één van deze activiteiten, dan kunt u zich daar aan het begin van het schooljaar voor
opgeven. De OV zal hiervoor een oproep de deur uit doen. De samenstelling van deze
commissies wisselt regelmatig. Wel is duidelijk dat er ook minimaal één teamlid van de
partij zal zijn.
Meer informatie over commissies en inzet OV zult u t.z.t. aantreffen in de Infothijs via het
ouderportaal.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders.
Samen bespreken ze allerlei zaken die ons kindcentrum aangaan. Denk aan het
daltononderwijs, maar ook aan zaken als methodes, de begroting en vacatures. De MR
denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. Daarvoor heeft de
medezeggenschapsraad een flink aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het
onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De raad vergadert één keer per
maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders die hun mening tijdens de
vergadering kenbaar willen maken, kunnen aan het begin van iedere vergadering gebruik
maken van een half uur spreekrecht. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de
voorzitter van de MR.
De MR telt acht leden: vier leden vertegenwoordigen de ouders, de vier anderen het
personeel. Nieuwe leden worden gekozen voor vier jaar. Nieuwsgierig naar de onderwerpen
van de volgende vergadering? De agenda’s worden ook gedeeld via het ouderportaal.
oudergeleding:
Ronald Dinkelman (voorzitter)
Erica Posthumus-Huiting
Noura Louazna
Alice Feijen

personeelsgeleding:
Sigrid Meinders (secretaris)
Lisette Grondhuis (penningmeester)
Gerdy Schoonbeek
Kim Kruizinga

contactadres MR: mr@kindcentrum-theothijssen.nl
Daarnaast is er de stichting Vrienden van het Kindcentrum Theo Thijssen. Het
bestuur wordt gevormd door drie oud-leden van de MR.
GGD DRENTHE JEUGDGEZONDHEID
U kunt de GGD bereiken via telefoonnummer 0592-306300 als u vragen heeft voor de
jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of logopedist.
Mocht u vragen of zorgen hebben betreffende uw kind, dan kunt u ook altijd eerst contact
opnemen met de intern begeleiders. Zij kunnen u verder helpen en waar nodig naar de
juiste hulp doorsturen, vaak is dit in samenwerking met de jeugdarts van de GGD.
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KLACHTENPROCEDURE
Wilt u als ouder of verzorger een klacht indienen over iets dat voorgevallen is op ons
kindcentrum? Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een andere klacht? We
gaan graag in gesprek zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing.
Heeft de klacht te maken met de groep waarin uw kind zit? Dan kunt u altijd terecht bij de
groepsleerkracht. Deze kent het kind en de klas het beste en kan in veel gevallen voor een
oplossing zorgen. Kan de leerkracht het probleem niet oplossen? Dan kunt u altijd een
afspraak maken met de directeur van het kindcentrum.
Het kan voorkomen dat de klacht dan nog niet opgelost is of dat u niet tevreden bent met
de afhandeling. Dan kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Plateau
Integrale Kindcentra. Ook kunt u contact zoeken met de vertrouwenspersoon van Plateau,
mevrouw Netty Gallee. Zij is te bereiken via 06-52477731 of via gallee@home.nl.
De interne klachtenprocedure is als volgt:
In eerste instantie gaan ouders/verzorgers met de klacht naar de groepsleerkracht van het
kind. Deze kent het kind het best en zal in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen.
Als het gevoel ontstaat dat u als ouder/verzorger niet door de groepsleerkracht gehoord
wordt of dat deze het probleem niet kan oplossen, dan kunnen ouders/verzorgers naar de
directeur van de school gaan. Mochten zij niet tevreden zijn over de oplossing of de
afhandeling van de klacht dan kunnen zij contact opnemen met de algemeen directeur. Als
de klacht naar hun mening dan nog niet afdoende is afgehandeld, dan kan er een klacht
ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen
toegankelijk onderwijs (LKC).
De externe vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers kan hulp bieden tijdens de
procedure.
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FINANCIËN
OUDERBIJDRAGE
rekeningnummer NL43 INGB 0003999041 t.n.v. Oudervereniging o.b.s. Theo Thijssen,
Assen
De oudervereniging vraagt € 22,50 per kind voor het organiseren van allerlei activiteiten
als sportdag, Sinterklaas, Kerst, koffie op ouderavonden, aanschaf extra middelen,
bibliotheek ondersteunen e.d. Alhoewel betaling van deze bijdrage in principe op vrijwillige
basis gebeurt, zal duidelijk zijn dat deze bijdrage van groot belang is voor het goed kunnen
organiseren van diverse zaken, waardoor de school voor uw kind veel extra’s kan bieden.
We gaan er daarom van uit dat u graag bereid bent hieraan mee te doen. U ontvangt aan
het begin van het schooljaar bericht van de OV.
Voor kinderen die vanaf 1 januari op school komen, wordt 50% betaald, voor kinderen die
vanaf 1 april op school komen hoeft dat schooljaar niet betaald te worden. De
ouderbijdrage kunt u betalen via machtiging of telebankieren. Betaling vindt plaats aan
het begin van het schooljaar. Wilt u altijd de naam en groep van uw kind vermelden. Het
betalen van deze bijdrage is voor de oudervereniging een voorwaarde om aan
sportactiviteiten buiten school mee te mogen doen.
SCHOOLREIS
rekeningnummer: NL27 INGB 0006 8767 37 t.n.v. Stichting Vrienden van de o.b.s. Theo
Thijssen, Assen
In februari ontvangt u een brief om uw kind op te geven voor de schoolreis. Ook voor deze
betaling geldt dat die op vrijwillige basis gebeurt. Natuurlijk hopen we dat aan deze
activiteit alle kinderen mee kunnen doen. Mocht u onverhoopt principieel weigeren uw kind
mee te laten gaan op schoolreis, houdt u er dan rekening mee dat uw kind wel naar school
moet die dag(en).
Wilt u zo veel mogelijk de betaling verrichten via telebankieren? Een andere mogelijkheid
is om (gepast!) contant betalen aan de leerkracht van uw kind. In alle gevallen (dus ook
bij contant betalen) graag de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden. Opgave
door betaling moet u verrichten voor 1 april 2021.
De schoolreizen kosten per kind:
groep 1 en 2:
€
22,00
groep 3 en 4:
€
22,00
groep 5 en 6:
€
27,50
groep 7:
€
35,00
groep 8:
€
90,00
Mocht de betaling om welke reden dan ook, moeilijk voor u zijn, aarzelt u dan niet om
contact met de directie van de school op te nemen. Dan kunnen we bekijken wat in uw
individuele geval de beste oplossing is.
Meedoenpremie
Daarnaast zijn de meedoenpremies (tot 120% bijstandsnorm) voor schoolgaande kinderen
omgezet van een geldelijke vergoeding naar een natura verstrekking via een
Meedoenwebshop. Dit is een winkel op het internet, waar allerlei diensten (ook
schoolbijdragen en schoolreisjes) en artikelen in staan. De webshop is te bekijken via
http://meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl
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