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Christelijke Daltonschool Het Kompas • Petersweg 2 • 7711 GC • Nieuwleusen 
  



Welkom op Het Kompas! 
 
Net buiten het dorp Nieuwleusen in het landelijke ‘Ruitenveen’ ligt onze school ‘Het Kompas’. Een 
school waar we samen met de leerlingen, ouders en het team uiting geven aan de principes van het 
daltononderwijs.  
 
Deze infogids geeft informatie aan ouders en andere belangstellenden. Wanneer u meer wilt weten 
over onze school, nodigen wij u van harte uit onze school van binnen én buiten te komen bekijken. 
Neem gerust contact met ons op. Wij leiden u graag rond.  
 
Team CDS Het Kompas 
 
 

“Op Het Kompas vaart iedereen zijn eigen koers”  

 
Het Kompas is een open Christelijke Daltonschool waar ieder kind welkom is. Onze leerlingen, maar 
ook leerkrachten, kunnen, met het kompas in de hand, hun eigen koers varen. Ieder ontwikkelt op zijn 
eigen manier, zijn eigen talenten en vaardigheden. Het Kompas geeft daarbij sturing: we leren dat het 
belangrijk is respectvol met elkaar om te gaan, oog te hebben voor elkaar en de wereld om ons heen. 

We leren verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen en leerproces, te kunnen samenwerken en 

zelfstandig te zijn. Door te reflecteren op ons eigen handelen, kunnen we efficiënter verder groeien. 
Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot positieve deelnemers van de samenleving van morgen. Een 
samenleving waarin zij zich vrij, zelfstandig én samen kunnen bewegen. 
 

Onze visie: 
Wij zijn een open Christelijke daltonschool waar iedere leerling in principe welkom is. Bij ons op 
school leren we onze leerlingen te leren met hun hoofd, hart en handen. Naast de basisvaardigheden 
op het gebied van taal en rekenen, leren onze leerlingen ook hun eigen talenten te herkennen én te 
ontwikkelen. Daarnaast leren we de kwaliteiten van anderen te waarderen. Op deze manier leren 
onze leerlingen dat ze zelfstandig en ook samen kunnen leren. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun eigen ontwikkeling en zo het maximale uit zichzelf te halen. Iedereen is anders en 
leert dus op een andere manier, wij willen dat iedere leerling zijn eigen leerroute kan maken. Zo 
helpen we iedereen zich klaar te maken voor de toekomst van morgen. 
 

 
 

Colofon 
 
Deze infogids 2022/2023 bevat beknopte 
informatie en een kalender met belangrijke 
data, zoals die van ouderavonden, 
ouder(kind)gesprekken, studiedagen en 
andere activiteiten.  
 
I.v.m. coronamaatregelen is het mogelijk dat 
activiteiten dit jaar worden verschoven of 
afgelast. 
 
Voor de uitgebreide informatie over PCO-N 
en Het Kompas verwijzen wij u  naar de 
website; http://hetkompas.pco-n.nl/ 
 
Wij hopen dat u met de infogids een goed 
en compleet beeld krijgt van onze school. 
 
Daar waar in deze infogids gesproken wordt 
over ouder(s), bedoelen wij ouder(s) en/of 
verzorger(s) met het wettelijk gezag over het 
kind. 

 

 
 
 
 
 

http://hetkompas.pco-n.nl/


Absentie leerlingen 
Via Parro  
of bel: 0529 48 33 17 
 

Lestijden 
Ma 08:30-14:45 uur 
Di 08:30-14:45 uur 
Wo 08.30-12.15 uur 
Do 08:30-14:45 uur 
Vr 08.30-12.15 uur 
 

Schoolvakanties  
en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 3 maart 
Pasen 
7 t/m 10 april 
Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 
18/19 mei 
Pinksteren 
29 mei 
Studiedagen 
22 september 
13 december (middag) 
10 februari  
15 maart 
11 april 
30 mei 
29 juni (middag) 
 

 

  

w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

31 1 2 3 4 5 6 7 
        

32 8 9 10 11 12 13 14 
        

33 15 16 17 18 19 20 21 
        

34 22 23 24 25 26 27 28 
        

35 29 30 31     
        

augustus 2022 



Ons team  

Gerlof Smit  
Directeur  
Aanwezig: dinsdag en vrijdag 
 
Kimberly van den Berg   
Intern Begeleider 
Leerkracht groep 3/4/5 
Aanwezig: maandag en dinsdag 
 
Arjan Grootemarsink 
Teamleider 
Leerkracht groep 1/2  
Leerkracht groep 6/7/8 
Aanwezig: maandag t/m vrijdag 
 
Gerda Seinen 
Leerkracht groep 1/2  
Aanwezig: dinsdag t/m vrijdag 
 
Henriëtte Laarman 
Leerkrachtondersteuner groep 1/2 
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag 
 
Ilse de Haan 
Leerkrachtondersteuner groep 1/2 
Leerkrachtondersteuner groep 3/4/5 
Aanwezig: maandag, woensdag en 
donderdag 
 
Hester van Riesen 
Leerkracht groep 3/4/5 
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag 
 
 

Liesbeth Boonstra 
Leerkracht groep 3/4/5 
Aanwezig: woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Gekelien Visscher 
Leerkracht groep 6/7/8 
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag 
 
Henny Ruinemans 
Administratief medewerker 
Aanwezig: woensdag 
 
Ria Gerrits 
Interieurverzorgster 
 
Gertjan Westerik 
Conciërge 
 
Vakleerkracht gym 
Sportservice Groep 
 
Vakleerkracht muziek 
MEC Muziekschool 
 

 
Buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang organiseren we in 
samenwerking met Mathil Kinderopvang. 
Voor- en naschoolse opvang is mogelijk op 
alle werkdagen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op de website van Mathil Kinderopvang 
(www.mathil.nl) of contact opnemen met 
school.  
 

Peutergroep 
Ook de peutergroep wordt in samenwerking 
met Mathil Kinderopvang georganiseerd. Op 
woensdag- en/of vrijdagochtend is uw peuter 
van harte welkom bij ons op school. Onder 
leiding van pedagogisch medewerkers kan uw 
kind samen met andere peuters ontdekkend 
leren. Voor meer informatie kunt u kijken op de 
website van Mathil Kinderopvang 
(www.mathil.nl) of contact opnemen met 
school. 
 
 
 

 
 
Het Kompas is samen met de basisscholen De 
Meele, De Wegwijzer en De Zaaier onderdeel 
van de Stichting Primair Christelijk Onderwijs 
Nieuwleusen.  
 
Interim-directeur-bestuurder, dhr. Friso 
Kingma, is belast met de gehele leiding en het 
besturen van de scholen van de stichting en 
draagt er zorg voor dat het onderwijs 
gegeven wordt in overeenstemming met de 
doelstelling en de grondslag van de stichting. 
Voor meer informatie, zie: http:// www.pco-
n.nl/ 
 
 
 

 
 

http://www.mathil.nl/


Absentie leerlingen 
Via Parro  
of bel: 0529 48 33 17 
 

Lestijden 
Ma 08:30-14:45 uur 
Di 08:30-14:45 uur 
Wo 08.30-12.15 uur 
Do 08:30-14:45 uur 
Vr 08.30-12.15 uur 
 

Schoolvakanties  
en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 3 maart 
Pasen 
7 t/m 10 april 
Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 
18/19 mei 
Pinksteren 
29 mei 
Studiedagen 
22 september 
13 december (middag) 
10 februari  
15 maart 
11 april 
30 mei 
29 juni (middag) 
 
 

 

  

w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

35    1 2 3 4 
    Kleuter-

voorstelling 
Oranjefeest 

Kinderspelen 
Oranjefeestt 

  

36 5 6 7 8 9 10 11 
  ANWB 

Streetwise 
Openings-
dienst 
Grote Kerk 

 Muzieklessen 
MEC 

Oud papier  

37 12 13 14 15 16 17 18 
    School-

fotograaf 
Muzieklessen 
MEC 

  

38 19 20 21 22 23 24 25 
    Studiedag Muzieklessen 

MEC 
Oudijzeractie  

39 26 27 28 29 30 1 2 
 Voorstelling 

groep 1/2 
 Start Actie 

Kinder-
postzegels 

    

september 2022 



Schooltijden 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan 25 uren per week naar school. 
De onderbouw krijgt in vier jaar tijd minimaal 3.520 uren onderwijs. De 
bovenbouw gaat minimaal 3.760 uren naar school. Over acht jaren 
volgen de kinderen minimaal 7.520 uren onderwijs. 
 

Lestijden 
Wij hanteren een continurooster: 
Maandag 08:30-14:45 uur 
Dinsdag 08:30-14:45 uur 
Woensdag 08.30-12.15 uur 
Donderdag 08:30-14:45 uur 
Vrijdag 08.30-12.15 uur 
 

Pauze 
Elke morgen mag uw kind eten en/of drinken meenemen. Op school 
bevorderen wij bewegen en gezond gedrag. Dit betekent dat wij 
gezonde voeding tijdens de pauzes en de traktaties stimuleren: 
• Elke woensdag zorgen we vanuit school voor fruit voor ieder kind. 

Mocht uw kind hier niet voldoende hebben dan kunt u een extra 
boterham meegeven. 

• Op de overige dagen nemen de kinderen een gezond tussendoortje 
mee. 

• De kinderen nemen hun drinken mee in een beker 
• Jaarlijks geven wij ons op voor het EU-schoolfruitproject (voor het 

schooljaar 2022-2023 zijn wij helaas niet ingeloot.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Plusklas 
PCO-N biedt onderwijs aan in de plusklas voor (hoog)begaafde 
leerlingen. Het betreft een bovenschools project. De leerlingen zijn 
afkomstig van de verschillende PCO-N scholen en volgen de lessen op 
De Meele. Vanuit de verschillende scholen kunnen leerlingen met een 
zorgvraag t.a.v. begaafdheid worden aangemeld. PCO-N wil deze 
leerlingen extra bagage meegeven voor een succesvolle start in het 
voortgezet onderwijs. Hiervoor is een procedure opgesteld.  
Leerlingen uit groep 5-6 gaan op woensdag naar de plusklas en 
leerlingen uit groep 7-8 op dinsdag.  
 
De leerkracht van de plusklas wordt ondersteund door de 
coördinatiegroep. Voor meer informatie zie: http://pco-n.nl/plusklas/ 
 

Absentie 
Indien een kind een dag of een dagdeel niet naar school kan wegens 
ziekte, een bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, logopedist of om 
een andere reden, dienen ouders dit te melden. Dit kan schriftelijk als 
van tevoren duidelijk is wanneer het verzuim gaat plaatsvinden of 
telefonisch via: 0529-483317. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van 
de gespreksfunctie van Parro. Als u kiest voor ‘kindgesprek’ worden alle 
leerkrachten op de hoogte gebracht.  
De melding is wettelijk verplicht in verband met toetsing van 
ongeoorloofd verzuim én, nog belangrijker, in verband met de veiligheid 
van uw kind. Wij willen zeker weten dat ieder kind veilig is aangekomen 
op school. 
 
Bij verzuim voor bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk moet 
vooraf door middel van een formulier toestemming worden gevraagd bij 
de directeur. 
Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Op de website vindt u meer informatie over de uitvoering van de 
leerplichtwet en hier kunnen ook de benodigde formulieren 
gedownload worden.

  



Absentie leerlingen 
Via Parro  
of bel: 0529 48 33 17 
 

Lestijden 
Ma 08:30-14:45 uur 
Di 08:30-14:45 uur 
Wo 08.30-12.15 uur 
Do 08:30-14:45 uur 
Vr 08.30-12.15 uur 
 

Schoolvakanties  
en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 3 maart 
Pasen 
7 t/m 10 april 
Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 
18/19 mei 
Pinksteren 
29 mei 
Studiedagen 
22 september 
13 december (middag) 
10 februari  
15 maart 
11 april 
30 mei 
29 juni (middag) 
 
 

 

  

w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

40   3 4 5 6 7 8 9 
  Dierendag Start Kinder-

boekenweek 
 
Dag van de 
leraar 

  Oud papier  

41 10 11 12 13 14 15 16 
 Techniek-

week  
groep 6/7/8 

 Peuter-
ochtend 

    

42 17 18 19 20 21 22 23 
 Herfst-

vakantie 
      

43 24 25 26 27 28 29 30 
     Muzieklessen 

MEC 
 Themadienst 

44 31       
        

oktober 2022 



Spel, gym & bewegen 
Groep 1/2:  
• Dagelijks buitenspel met materiaal of spel in speellokaal op school 

• Wekelijks gym in het speellokaal 

• Gym door vakleerkracht op het schoolplein op vrijdagochtend 
• Kleding gym: ondergoed en gymschoenen. De gymschoenen 

kunnen in een tasje op school blijven.  
Groep 3 t/m 8: 
• Gym door vakleerkracht in de sporthal op dinsdagmiddag 

• Gym door vakleerkracht op het schoolplein op vrijdagochtend 

• Kleding sporthal: gymbroekje met t-shirt of turnpakje, gymschoenen 
verplicht 

• Kleding buitengym: makkelijk zittende kleding 
• Zodra het zwembad open is, bij mooi weer, altijd gym- én 

zwemkleding meenemen. 

 

 
Kanjerschool 
Tijdens de wekelijkse 
kanjertrainingen worden de 
omgangsregels besproken en 
geoefend. In de klas, op de gang 
en op het plein passen we deze in 
de praktijk toe. Iedere leerkracht 
bespreekt aan het begin van het 
jaar de specifieke afspraken met de kinderen van de eigen klas. De 
uitgangspunten: Vertrouwen, Zelfstandigheid en Samenwerken, spelen 
hierbij een belangrijke rol. 

 
Gouden regels 

• We zijn op tijd op school. 
• We nuttigen een gezonde pauzehap. Op woensdag altijd groente 

of fruit. 

• We gaan respectvol om met elkaar en elkaars spullen. 

• Klas, wc en plein laten we netjes achter. 
• Fietsen stallen we in de fietsenrekken. 
• We gebruiken geen iPad, mobiele telefoon of camera in de klas, 

op de gang of op het plein zonder toestemming van de 
leerkracht. Is dit wel het geval, dan wordt deze voor een periode 
van een week ingenomen. Hierover worden de ouders altijd 
ingelicht. 

• Loop door de school, buiten mag je rennen. 
• Luister naar wat de leerkracht zegt. 
 

We zijn zeer alert op discriminatie en pesten. We doen er alles aan om 
dit te voorkomen. Signaleren wij toch pestgedrag, dan nemen wij dit 
zeer serieus. We zullen samen met ouders en leerlingen hierover in 
gesprek gaan en passende maatregelen nemen.  
Signaleert u pestgedrag, dan vragen wij u dit direct te melden bij de 
groepsleerkracht of bij de pest-/kanjercoördinator: juf Hester van Riesen. 

 
  



Absentie leerlingen 
Via Parro  
of bel: 0529 48 33 17 
 

Lestijden 
Ma 08:30-14:45 uur 
Di 08:30-14:45 uur 
Wo 08.30-12.15 uur 
Do 08:30-14:45 uur 
Vr 08.30-12.15 uur 
 

Schoolvakanties  
en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 3 maart 
Pasen 
7 t/m 10 april 
Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 
18/19 mei 
Pinksteren 
29 mei 
Studiedagen 
22 september 
13 december (middag) 
10 februari  
15 maart 
11 april 
30 mei 
29 juni (middag) 
 
 

 

  

w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

44 31 1 2 3 4 5 6 
        

45 7 8 9 10 11 12 13 
  Dag van de 

OOP-er 
  Muzieklessen 

MEC 
Oud papier  

46 14 15 16 17 18 19 20 
     Muzieklessen 

MEC 
  

47 21 22 23 24 25 26 27 
    Uitvoering 

Schoolkoor 
MEC/PCO-N 
Grote Kerk 

   

48 28 29 30     
  Kijkavond      

november 2022 



  
 

Vertrouwenspersoon 
Elke school heeft een vertrouwenspersoon, waar leerlingen en 
medewerkers terecht kunnen wanneer zij te maken krijgen met 
grensoverschrijdende handelingen: gedragingen of uitlatingen op 
seksueel of lichamelijk gebied en/of verwaarlozing. Op onze school is 
dat juf Gerda Seinen. Jaarlijks bezoekt zij de verschillende groepen om 
uitleg te geven over haar functie. Indien nodig is er ook een externe 
vertrouwenspersoon beschikbaar. Daarvoor maken we gebruik van de 
onderwijsbegeleidingsdienst Centraal Nederland. Bereikbaar via: 0341-
278484. 
 

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van 
vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en 
besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in 
of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele 
intimidatie & seksueel misbruik, psychisch & fysiek geweld en 
discriminatie & radicalisering. 
De inspecteur behandelt de klachten niet zelf. Hij geeft advies en biedt 
begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van een aangifte. 
Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht 
contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 
0900-1113111. 
 

Klachtenregeling en klachtencommissie 
Onze school heeft een klachtenregeling voor ouders en personeel. Bij 
een klacht dient u zich eerst te richten tot degene die direct betrokken is 
bij de klacht. Vaak is dit de groepsleerkracht. Mocht dit overleg niet naar 
tevredenheid verlopen, dan kunt u de directeur van de school 
benaderen. Het is de bedoeling dat klachten zoveel mogelijk op de 
school zelf worden opgelost. De landelijke klachtencommissie is 
bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden. De 

commissie behandelt uw klacht altijd vertrouwelijk en reageert binnen 4 
weken. Op basis van wat de klachtencommissie adviseert, kan het 
schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de 
klachtencommissie is niet bindend. 
Informatie over de klachtenprocedure en de klachtencommissie 
vindt u in het algemene deel van de schoolgids van de PCO-N. 
 

Begeleiding en ondersteuning 
Het Kompas wil dat ieder kind zich veilig en prettig voelt op school. 
Gelukkig gaat dit vaak vanzelf. Soms heeft een kind extra begeleiding en 
ondersteuning nodig. Wij zorgen daarvoor. Een kind kan in de klas extra 
lees-, spelling-, reken- en/of gedragsondersteuning krijgen, extra tijd en 
hulpmiddelen bij (vermoedens van) dyslexie en/of dyscalculie en een 
kind kan een eigen leerlijn volgen. 
 
De leerkracht is verantwoordelijk voor de extra ondersteuning van de 
kinderen in zijn/haar klas. De intern begeleider adviseert, coördineert en 
controleert de afspraken met betrekking tot de 
ondersteuningsbehoefte(n). Indien nodig schakelen we de hulp van 
externe deskundigen in. 
 
Externe begeleiding 
• Logopedist 
• Orthopedagoog 
• Onderwijsbegeleiding aan zieke kinderen 
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
• Schoolverpleegkundige en schoolarts GGD 
• Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van het 

samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. 
• Zorgadviesteam van het Samenwerkingsverband regio Ommen 
• Begeleiding en expertise speciaal basisonderwijs Johan Seckel.  
In het algemene deel van de schoolgids vindt u meer informatie over de 
externe begeleiding. 

  



Absentie leerlingen 
Via Parro  
of bel: 0529 48 33 17 
 

Lestijden 
Ma 08:30-14:45 uur 
Di 08:30-14:45 uur 
Wo 08.30-12.15 uur 
Do 08:30-14:45 uur 
Vr 08.30-12.15 uur 
 

Schoolvakanties  
en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 3 maart 
Pasen 
7 t/m 10 april 
Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 
18/19 mei 
Pinksteren 
29 mei 
Studiedagen 
22 september 
13 december (middag) 
10 februari  
15 maart 
11 april 
30 mei 
29 juni (middag) 
 
 

 

  

w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

48    1 2 3 4 
        

49 5 6 7 8 9 10 11 
 Sinterklaas     Oud papier  

50 12 13 14 15 16 17 18 
  Studiemiddag 

leerlingen om 
12.00 uur vrij 

     

51 19 20 21 22 23 24 25 
   Kerst-

wandeling 
   1e Kerstdag 

52 26 27 28 29 30 31 1 
 2e Kerstdag 

 
Kerstvakantie 

    Oudejaars-
dag 

Nieuwjaars-
dag 

december 2022 



Het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht 
Dit samenwerkingsverband (SWV) bestaat uit 103 basisscholen en is opgedeeld in 4 afdelingen. Onze 
school valt onder de afdeling Ommen. Deze afdeling heeft een eigen afdelingsondersteuningsplan 
waarbij in het jaarplan de concrete doelen voor ieder jaar worden beschreven (zie 
www.veldvaartenvecht.nl). Het SWV streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen, eventueel met extra 
ondersteuning, een passende plek te geven in het regulier basisonderwijs. 

 
Veiligheid 

• Op school is van ieder kind een EHBO formulier aanwezig met de noodzakelijke telefoonnummers van de ouders, contactpersoon bij afwezigheid, 
huisarts en tandarts. Ouders leveren deze aan het begin van het schooljaar aan. 

• Indien ouders niet bereikbaar zijn, begeleiden wij een gewond kind naar de huisarts, de tandarts of het ziekenhuis. 
• Wij hanteren de kanjerregels en het beleidsplan dat we opgesteld hebben. 
• In de pauzes is er pleinwacht aanwezig tijdens het buitenspelen. 
• Op school is een vertrouwenspersoon (juf Gerda) voor de kinderen. Binnen de PCO-N is daarnaast een onafhankelijk vertrouwenspersoon 

beschikbaar voor ouders en leerkrachten. 
• Wij werken met een klachtenprocedure en een klachtenregeling. 
• Wij werken met een jaarplan verkeer, opgesteld door de verkeersouders en de school. 
• De speeltoestellen worden maandelijks gecontroleerd en er vindt 2 x per jaar groot onderhoud plaats. 
• De gymmaterialen worden jaarlijks gekeurd door een gecertificeerd onafhankelijk bedrijf. 
• Eén keer in de 2 jaar inspecteert de GGD de school op veiligheid en hygiëne. 
• Vier leerkrachten zijn opgeleide personen voor de BedrijfsHulpVerlening. De BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold. 
• De school is voorzien van meldinstallaties voor brand en inbraak. 
• In iedere ruimte hangt een ontruimingsplattegrond. 
• Het ontruimingsplan wordt 2 keer per jaar met de kinderen geoefend. 
• Onder schooltijd op school en tijdens buitenschoolse activiteiten zijn de kinderen, vrijwilligers en het personeel verzekerd tegen ongevallen. Voor 

kinderen geldt deze verzekering ook op weg van en naar huis.
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Informatievoorziening 
 
Nieuwsbrief 
Eén keer per twee schoolweken ontvangen ouders de nieuwsbrief per e-
mail. Daarnaast wordt een link naar de nieuwsbrief geplaatst in Parro. 
Hierin brengen wij u op de hoogte van praktische informatie over school. 
Daarnaast worden vaak interessante bijlagen toegevoegd.  
 
PCO-N-nieuwsbrief 
Drie keer per jaar ontvangt u actuele informatie over de bestuurlijke, 
personele, onderwijskundige en/of financiële ontwikkelingen van de 
Stichting voor Primair Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen. 
 
Informatieavond 
Jaarlijks organiseren wij aan het begin van het schooljaar een 
informatieavond. Ouders maken op deze avond kennis met de leerkracht 
van uw kind(eren) en krijgen informatie over het nieuwe leerjaar. De 
kinderen leiden de ouders rond. De afgelopen jaren is deze avond 
gekoppeld aan een ontmoetingsactiviteit.  
 
Ouderavond 
Jaarlijks organiseert het team een informatieve ouderavond rond een 
actueel thema. 
 
Koffie-uurtje 
Tijdens een koffie-uurtje brengen de directeur en teamleider de 
aanwezige ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op school. 
Tevens kunnen ouders punten inbrengen om over na te denken. De 
koffie-uurtjes worden gedurende het schooljaar op verschillende dagen 
aan het begin van de schooldag georganiseerd.  

Oudergesprekken 
Drie keer per schooljaar worden ouder- of ouder-/kindgesprekken 
georganiseerd. Deze gesprekken gaan over het welbevinden, de 
ontwikkeling en de resultaten van uw kind. In september vindt een 
startgesprek plaats voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. In februari en 
juni hebben we gesprekken over de voortgang van uw kind. Indien 
nodig, kunnen op verzoek van leerkrachten of ouders tussentijds ook 
gesprekken plaatsvinden.  
 
Gesprekken over naar het VO 
Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) worden 
verschillende ouder-/kindgesprekken gevoerd. Eind groep 7 krijgen de 
leerlingen op basis van de uitslagen van het leerlingvolgsysteem (IEP-
toetsen), de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en 
de indruk van de groepsleerkrachten, een voorlopig schooladvies 
gegeven. Hierna kunnen de leerlingen vanaf begin groep 8 gericht 
opzoek gaan naar een passende vervolgschool. In februari groep 8 volgt 
het definitieve schooladvies en volgt inschrijving op de vervolgschool. 
Leerlingen en ouders geven hun keuze door aan de leerkracht. Hij of zij 
verzorgt dan het juiste inschrijfformulier. Vóór 1 april dient de 
aanmelding bij de vervolgschool binnen te zijn. In april groep 8 doen de 
leerlingen de centrale eindtoets. De uitslag daarvan kan geen negatieve 
invloed hebben op het gegeven definitieve schooladvies. Bij een uitslag 
die hoger is dan verwacht, gaan leerkrachten, leerlingen en ouders in 
gesprek over een eventuele aanpassing van het definitieve advies.  
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Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
Wanneer beide ouders wettelijk gezag hebben over de leerling is de 
school verplicht beide ouders te informeren over belangrijke feiten en 
omstandigheden betreffende het kind. De algemene 
informatievoorziening gebeurt naar beide ouders. Dit gebeurt via Parro 
en/of e-mail. 
 
Schoolgids 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt ieder gezin de gids 
met actuele, korte informatie en een jaarkalender. 
 
Website 
Op de website vindt u de informatie over de school, maar ook 
nieuwsbrieven, foto’s, een link naar de Facebookpagina, etc. De website 
vindt u op http://hetkompas.pco-n.nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vieringen 
Openingsdienst: Samen met de vier scholen van de PCO-N openen we 
het nieuwe schooljaar met een viering in de kerk. 
Themadiensten: Twee keer per jaar organiseert de Commissie School, 
Kerk & Gezin samen met de kerken een dienst op zondagmorgen. De 
kinderen doen actief mee aan de dienst 
Kerstviering: Het ene jaar vieren we het kerstfeest samen met ouders en 
kinderen tijdens een kerstwandeling door het Ruitenveen. Het andere 
jaar wordt het kerstfeest samen met ouders, familie en bekenden gevierd 
in de Grote Kerk. 
Nieuwjaarsontbijt: Gezamenlijke nieuwjaarsgroet voor alle leerlingen, 
ouders en team op de eerste maandag na de kerstvakantie om 8.30 uur 
in het speellokaal van de school. Dit wordt georganiseerd door de 
ouderraad. 
Paasfeest: De paasviering vindt plaats in de eigen klas. Aan het begin 
van de ochtend vieren de kinderen rond het paasverhaal de opstanding 
van Jezus. Om 12.00 uur heeft de ouderraad in iedere groep de tafel 
gedekt voor de paasmaaltijd. 
Koningsdag: Op de vrijdag vóór Koningsdag worden de koningsspelen 
georganiseerd. De groepen 1 t/m 4 houden de koningsspelen op de 
eigen school. De groepen 5 t/m 8 hebben een sportdag op het 
sportveld in Nieuwleusen. 
Afscheid groep 8: De kinderen van groep 7-8 studeren een musical in. 
Deze wordt uitgevoerd op de afscheidsavond van groep 8.  
Verjaardagen leerkracht: De verjaardagen worden in de groep gevierd. 
Kinderen mogen verkleed op school komen. 
Verjaardagen kinderen: De jarige wordt toegezongen en trakteert de 
kinderen in de klas. Bij traktaties zijn fruit of een hartig hapje het 
overwegen waard.  
 
Zendingsdoel 
Iedere maandagmorgen kunnen de kinderen een kleine bijdrage 
meenemen voor een goed doel. Per half jaar kiezen we een doel, 
hierover wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief. 
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Ouderparticipatie 
 
Verkeersouders 
De verkeersouders maken zich sterk voor een verkeersveilige 
schoolomgeving en effectief verkeersonderwijs. Zij onderhouden het 
contact met gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland. Ook stellen 
zij een jaarplan op met activiteiten waardoor de kinderen beter inzicht 
krijgen in hun eigen verkeersgedrag en dat van medeweggebruikers. 
 
Team hoofluiscontrole 
Na iedere schoolvakantie controleert een ouderteam alle kinderen op 
hoofdluis. De data staan in de kalender. Wordt er hoofdluis 
geconstateerd, dan neemt de leerkracht contact met u op. Ook wordt in 
dat geval op school twee weken later opnieuw gecontroleerd. 
 
Ouderraad (OR) 
De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten 
zoals de organisatie van de inzameling van het oud papier en oud ijzer, 
het school- en tuinonderhoud, de pleinmarkt, de organisatie van 
verschillende feesten en het beheer van het schoolfonds. Daarnaast 
geeft de ouderraad desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de 
medezeggenschapsraad over met name aangelegenheden die de 
ouders in het bijzonder aangaan. De ouderraad wordt dit schooljaar 
gevormd door Arno Hekman, Jenine van Spijker, Angelique Seinen, 
Corina van Wijk, Johan Reurink en Arjan Grootemarsink. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te 
bespreken met het schoolbestuur. De MR bevordert openheid, 
openbaarheid en onderling overleg. In het medezeggenschaps-
reglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of ter 
instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR. De 
oudergeleding van de MR bestaat uit Sven van Brakel en Robbert van 
Opstal. Vanuit het personeel hebben Gerda Seinen en Gekelien Visscher 
zitting.  
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
In de GMR zijn leerkrachten en ouders van de vier PCO-N scholen 
vertegenwoordigd. De GMR geeft advies of verleent instemming met 
betrekking tot school overstijgende aangelegenheden zoals de formatie, 
personeelsbeleid en financiën. Namens de ouders is Sven van Brakel 
vertegenwoordigd in de GMR en namens het team Gerda Seinen. 
 

Ouderbijdrage 
Het Kompas onderschrijft de landelijke gedragscode schoolkosten. De 
hoogte van de schoolkosten mag voor ouders geen belemmering 
vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant 
de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met 
behoud van kwaliteit. 
 

Zolang kinderen leerplichtig zijn, is het onderwijs gratis. Ouders betalen 
geen lesgeld. Wel zijn er voor ouders andere kosten, zoals de 
ouderbijdrage en de kosten van het schoolfeest, schoolreisje en het 
schoolkamp. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Daarmee 
wordt een deel van de kosten van het sinterklaasfeest, het kerstfeest en 
het paasfeest betaald. Het andere deel betaalt de school uit de 
opbrengsten van het oud papier. 
 

De school verwacht dat de ouders de kosten van het kleuterfeest, het 
schoolreisje en het kamp betalen. Echter, de kosten mogen geen reden 
zijn om niet deel te nemen aan deze jaarlijkse uitjes. Daarom heeft de 
school de mogelijkheid deze kosten kwijt te schelden indien er geen 
andere mogelijkheid is. Hierover kunt u contact opnemen met de 
directeur. 
 

De ouderbijdrage is € 25,00 per jaar, per kind. T.z.t ontvangt u hierover 
informatie. 
Daarnaast worden er onkosten gemaakt voor het schoolreisje/-kamp. 
Hieronder een indicatie:  
het kleuterfeest kost tussen de € 10,00 en € 15,00,  
het schoolreisje tussen de € 22,50 en € 30,00 
het schoolkamp tussen de € 60,00 en € 75,00. 
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Ontwikkelingen Het Kompas 2022-2023 
 
Rekenen 

• Sinds afgelopen schooljaar werken we zonder methode voor het 
vak rekenen. We werken vanuit de leerlijnen. Hiermee kunnen we 
de leerlingen nog meer onderwijs geven op hun eigen niveau. 
Het leerproces van de verschillende leerlingen is leidend. 
Instructies worden hierop aangepast. 

• Het team volgt gedurende het schooljaar scholing t.a.v. het vak 
rekenen. De ontwikkeling van het vak staat daarbij centraal. 

• Twee teamleden volgen de studie tot rekencoördinator. Zij 
krijgen binnen de school de taak de ontwikkeling van het 
rekenonderwijs te coördineren. Zij zullen ook deelnemen aan het 
kernteam rekenen van PCO-Nieuwleusen.  

 
Engels 

• Op dit moment zijn wij een één-ster Early-birdschool. 
• Dit schooljaar worden wij gevisiteerd en hopen we twee-ster 

Early-birdschool te worden.  

• Het team volgt scholing in het vak Engels. Daarbij is aandacht 
voor zowel didactiek als eigen vaardigheid.  

 
Lezen 

• We nemen de leerlijn begrijpend lezen onder de loep en zullen 
onderzoeken hoe we deze kunnen verdiepen. 

 
Dalton 

• Het portfolio en rapport worden dit jaar vernieuwd. Zowel de 
inhoud als het uiterlijk zal kritisch worden bekeken en aangepast.  

 
Gedurende het schooljaar houden wij u op de hoogte van de 
verschillende ontwikkelen. Dit doen we via de nieuwsbrief.  
 

 
 

Opbrengsten 
 
Eindopbrengsten 
Overzicht Cito Eindtoets Basisonderwijs gevolgd door gemiddeld 
resultaat: 

• 2019: boven landelijk gemiddelde 
• 2020: I.v.m. corona geen resultaten 

 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 maken wij gebruik van het 
leerlingvolgsysteem van IEP. De leerlingen uit groep 8 maken de IEP-
eindtoets. Het schoolresultaat van de IEP eindtoets in 2021 was als volgt: 

 Schoolscore Landelijk gemiddelde 
1F behaald 88 % 96 % 

1S/2F behaald 43 % 59 % 

Het schoolresultaat van de IEP eindtoets in 2022 ziet u gedetailleerd op 
de volgende pagina. De toets is door zes leerlingen gemaakt.  
 
Uit de resultaten van de eindtoets kunnen we de volgende conclusies 
trekken:  

• Alle leerlingen hebben op alle drie onderdelen (taalverzorging, 
lezen en rekenen) het referentieniveau 1F behaald. Dit is het 
fundamentele niveau waarmee een leerling de basisschool zou 
moeten verlaten. Het niveau 2F/1S is nog niet door alle leerlingen 
behaald. Op het gebied van taalverzorging en rekenen scoren we 
wel boven het landelijk gemiddelde.  

• De uitslagen zijn passend bij het beeld dat we van de leerlingen 
hebben en zijn dan ook in lijn met de gegeven schooladviezen.  

• De ontwikkelingen die zijn ingezet op het vakgebied rekenen (het 
werken op leerlijnen) hebben een positief effect op de resultaten 
van de leerlingen (toetsen, leerlingvolgsysteem en eindtoets). 
Verdere ontwikkeling hiervan blijft de komende jaren een 
aandachtspunt op school- en stichtingsniveau.  

• Het komend schooljaar krijgt ook de leerlijn begrijpend lezen de 
nodige aandacht.  
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Sport 
Ieder jaar doet de school mee aan een aantal sportevenementen in Nieuwleusen. De deelname aan het korfbaltoernooi, het schoolvoetbal en de 
zwemwedstrijden op woensdag- of vrijdagmiddagmiddag is een schoolactiviteit. U vindt de reeds geplande activiteiten terug in de kalender.  
 
Techniek 
Groep 6/7/8 neemt elk schooljaar deel aan de Techniekweek Nieuwleusen. Tijdens deze week is er veel aandacht voor techniek in de nabije omgeving 
en worden onder andere bedrijven bezocht.  
 
Daarnaast is techniek één van de onderdelen van de workshops die wij op vrijdagochtend aan alle leerlingen aanbieden.   
 
Workshops 
Gedurende het schooljaar vinden op vrijdagochtenden verschillende series workshops plaats. De leerlingen werken dan groepsdoorbrekend aan 
uiteenlopende workshops. Naast leerkrachten werken hier, indien mogelijk, ook ouders, grootouders en externe deskundigen aan mee.  
 
Kunst, cultuur & erfgoededucatie 
In samenwerking met de culturele commissie, kunst- en cultuurinstellingen en plaatselijke amateurverenigingen, organiseren wij culturele activiteiten. 
Alle basisscholen zijn vertegenwoordigd in de culturele commissie. Deze commissie organiseert culturele voorstellingen voor de groepen 1 t/m 8 op het 
gebied van theater, muziek, dans en nieuwe media. Verder organiseren wij op school ook verschillende activiteiten. Incidenteel organiseren wij excursies 
naar bijvoorbeeld de boerderij, de brandweer, een kunstenaar, een museum of de klimmuur. In de nieuwsbrief vindt u de exacte data en tijden. 
 
Schoolreisjes 
Groep 1 en 2 gaan in het voorjaar op schoolreisje. Ouders zorgen voor het vervoer en zijn tevens die dag begeleiders.  
De groepen 3 t/m 6 gaan samen met de kinderen van basisschool De Meele in de bus op schoolreisje naar een grote dierentuin, een pretpark of een 
ander themapark. 
Groep 7-8 gaat het ene jaar op kamp en het andere jaar op schoolreisje naar Amsterdam. 
 
Schooltuin 
Het hele jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 in een klein groepje onder begeleiding van enkele ouders naar de schooltuin. Wij hebben een ruime 
schooltuin achter de school gerealiseerd.  
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29 juni (middag) 
 
 

 

  

w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

27 3 4 5 6 7 8 9 
     Uitwijkdatum 

zwem-
wedstrijden 

Oud papier  

28 10 11 12 13 14 15 16 
    Afscheids-

avond  
groep 8 

   

29 17 18 19 20 21 22 23 
 Kamp  

groep 7/8 
Kamp  
groep 7/8 

Kamp 
groep 7/8 

Feestdag/ 
afscheid 
groep 8 

   

30 24 25 26 27 28 29 30 
 Zomer-

vakantie 
      

31 31       
        

juli 2023 



Aanmelding & inschrijving van nieuwe leerlingen 
 
Door de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen een 
zorgplicht gekregen. De aanmeldingsprocedure van nieuwe leerlingen is 
hiermee ingrijpend gewijzigd.  
 
De school behoort eerst te onderzoeken of uw kind extra ondersteuning 
nodig heeft. De aanmeldingsprocedure neemt daardoor veel tijd in 
beslag; de school mag er 6 tot 10 weken voor uittrekken. 
 
Advies: meldt uw zoon / dochter aan voordat deze 3½ jaar is. Ook bij 
tussentijdse instroom (bijv. verhuizing) behoort u tijdig contact op te 
nemen met de nieuwe school. Voor uitgebreide informatie zie hoofdstuk 
van het algemene deel van de schoolgids op de website van de PCO-N: 
www.pco-n.nl. 
 
Tijdens het eerste kennismakingsgesprek met de directeur zijn de 
christelijke identiteit van de school, het Daltononderwijs, de wensen van 
de ouders, de onderwijsbehoeften van het kind en de observaties van de 
BSO/ peuterspeelzaal gesprekspunten. Uiteraard is er alle ruimte voor 
vragen van de ouders en een rondleiding door de school. 
 
Zodra uw leerling is toegelaten, kunt u gebruik maken van 5 
wendagdelen. De groepsleerkracht van groep 1-2 maakt hiervoor een 
afspraak met u. 

• De wendagdelen zijn op woensdag en vrijdag. 
• Als uw kind in april, mei of juni 4 jaar wordt, zal er samen met u 

overlegd worden of uw kind er al aan toe is om mee te gaan met 
uitjes tot de zomervakantie. 

• Kinderen die vanaf 1 juli 4 jaar worden, starten na de 
zomervakantie en wennen niet meer voor de zomervakantie. 

Deze laatste drie punten hebben te maken met het feit dat we uw kind 
de juiste aandacht willen geven om te kunnen wennen. 
 
Aanmelding & inschrijving van uw kind dat onderwijs volgt op een 
andere basisschool 

• Ouder(s)/verzorger(s) maken drie maanden voor de overstap een 
afspraak voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op 

school. De directeur vraagt of de school waar het kind op dat 
moment naar school gaat, op de hoogte is van het feit dat ouders 
op zoek zijn naar een andere school. Ook wordt gevraagd naar 
de reden van een eventuele verandering. 

• De directeur neemt in overleg met de ouders contact op met de 
huidige school. 

• Ouders informeren de school volledig over de zorgbehoefte van 
het kind. 

 
Uitschrijving van uw kind aan het einde van groep 8 

• Ouder(s) en de leerkracht van groep 8 vullen het inschrijfformulier 
in van de gewenste school voor Voortgezet Onderwijs. De 
leerkracht stuurt het inschrijfformulier voor 1 april op naar de 
betreffende school. 

• Het Kompas schrijft de leerling per 31 juli uit en stuurt een bewijs 
van uitschrijving naar de betreffende middelbare school en de 
gemeente van uw woonplaats. 

 
Uitschrijving wanneer een leerling tussentijds de basisschool verlaat 

• Ouder(s) maken een afspraak met de directeur om de reden van 
uitschrijving aan te geven. Beide ouder(s) en/of verzorger(s) met 
het wettelijk gezag over het kind behoren toestemming te geven 
om de uitschrijving te kunnen realiseren. 

• Zodra beide ouder(s) met het wettelijk gezag over het kind 
toestemming hebben gegeven voor de uitschrijving, geeft de 
school de uitschrijving door aan het Ministerie van Onderwijs en 
aan de gemeente. De nieuwe school ontvangt tevens een bewijs 
van uitschrijving. 

• Bij tussentijds verlaten van Het Kompas, nodigt de directeur u uit 
voor een eindgesprek. 

• De school stuurt het overdrachtsdossier naar de nieuwe school. 
 
Toelating en verwijdering van leerlingen 
Informatie over de toelating en verwijdering van leerlingen is te lezen in 

het algemene deel van de schoolgids. Zie de website van de PCO-N: 

http://www.pco-n.nl/   

http://www.pco-n.nl/
http://www.pco-n.nl/


Absentie leerlingen 
Via Parro  
of bel: 0529 48 33 17 
 

Lestijden 
Ma 08:30-14:45 uur 
Di 08:30-14:45 uur 
Wo 08.30-12.15 uur 
Do 08:30-14:45 uur 
Vr 08.30-12.15 uur 
 

Schoolvakanties  
en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 3 maart 
Pasen 
7 t/m 10 april 
Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 
18/19 mei 
Pinksteren 
29 mei 
Studiedagen 
22 september 
13 december (middag) 
10 februari  
15 maart 
11 april 
30 mei 
29 juni (middag) 
 
 

 w Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

31  1 2 3 4 5 6 
        

32 7 8 9 10 11 12 13 
        

33 14 15 16 17 18 19 20 
        

34 21 22 23 24 25 26 27 
        

35 28 29 30 31 1 2 3 
        

augustus 2023 



 


