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Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen, 
 

Hierbij ontvangt u de schoolgidsbijlage voor het schooljaar 2021-2022. Daarnaast ontvangt u ook een jaarkalender met alle belangrijke data gedurende het 
schooljaar. Wellicht komen er nog belangrijke data bij, deze kunt u zelf invullen op de kalender. 
 
Wellicht ten overvloede: alle activiteiten zijn afhankelijk van de stand van zaken rondom Corona. We moeten de maatregelen van het kabinet zo lang als 
nodig blijven volgen. Houd u er dus rekening mee dat bepaalde activiteiten niet door zullen gaan. 

 

 
Gegevens stichting Bijeen 
 
Onze school hoort bij de stichting 
Bijeen die verantwoordelijk is voor het 
openbaar basisonderwijs in de 
gemeente Hoogeveen. Bijeen wil 
samen met al haar scholen werken aan 
Uitdagend Onderwijs!! 

 
  

 Algemeen directeur:      
 Ds. J. Verheggen 
 Postbus 2113 
 7900 BC Hoogeveen 
 0528-234599 
 www.bijeen-hoogeveen.nl 
 info@bijeen-hoogeveen.nl 
 
 

Namen van de leerkrachten 
 
Petra Moes     groep 1/2/3  
Moniek Oude Essink-Oldenkamp   groep 1/2/3 en groep 4/5 
Kimberly de Jong    groep 4/5 
Hennie Linde      groep 6/7/8 
Guus Mulder     groep 6/7/8 
Jennita Metselaar    onderwijsassistent  
Livius Kooij     vakleerkracht Bewegingsonderwijs woe 
Stien Nagengast    intern begeleider, vertrouwenspersoon klachten ma-mo    
Nicolet ten Kate    directeur 
 
 
De vertrouwenspersoon voor de kinderen binnen onze school is juf Stien, maar kinderen  kunnen ook altijd bij hun eigen leerkracht terecht. 

http://www.bijeen-hoogeveen.nl/
mailto:info@bijeen-hoogeveen.nl
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Medezeggenschapsraad het Hoeltien 

 
 
 
 
 
 

 
Voor alle locatie is een deelraad gevormd door de eigen vertegenwoordigers. Zij vergaderen over specifieke locatieaangelegenheden. 
 
Ouderraad 
 
Serafine Smit-Njagul (voorzitter) 
Gerrie Metselaar- Benjamins (notulist) 
Jolanda Pater (penningmeester) 
Linda Strijker 

Hillie ten Caat 
Janny Dammer 
Heleen Benjamins 
Jan Vos

 
Op de zakelijke ouderavond vindt de (her)verkiezing van de ouderraadsleden plaats. U krijgt daarvan tijdig bericht. 

 
De instanties betrokken bij de school 

SWW Postbus 131 7900 AC Hoogeveen 

Centrale Bibliotheek Willemskade 27 7902 AV Hoogeveen 

Sporthal de Brug Zondervanstraat 3 7916 PW Elim 

Zwembad Dolfijn Bentincksdijk 4 7902 NA Hoogeveen 

EHBO-vereniging ds. Kooimanstraat 29 7913AW Hollandscheveld 

Centrum voor jeugd en gezin info@cjghoogeveen.nl 0528-233049 

Bureau Jeugdzorg Drenthe  0528-231066 

Yorneo Postbus 114 9400 AC Assen 

 
 

De klachtencommissie 
De vertrouwenspersoon voor de klachtencommissie (zie ook de klachtenregeling in de schoolgids) 
Dhr.Rein van Dijk, 06-15 11 89 03 

 

 

locatie  ouders team 

Hollandscheveld Oostenbrink Sieanne Boertien, Lars van der Las Stien Nagengast, Ryan Prins 

Tiendeveen J.C.Rahder Marian Olde Ingrid Okken 

Elim Vogelvlucht Jolanda Pater, vacature Petra Moes, Guus Mulder 
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De schooltijden: 
 

Schooltijden: maandag t/m vrijdag  8.30 uur – 14.00 uur met een kleine  pauze en een lunchpauze op school 

   

Vakantieoverzicht 
Zoals alle jaren houden we ons aan de afspraken, zoals deze in de gemeente Hoogeveen door alle schoolbesturen in Hoogeveen zijn vastgesteld. Voor de overige 
margeuren zijn binnen Bijeen afspraken gemaakt. Deze kunnen alleen ingezet worden voor studie- of overleg doeleinden en niet als verlenging van een vakantie. 
 
Herfstvakantie 12 oktober 2020 t/m 16 okober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 
Goede Vrijdag en Pasen 2 april 2021 t/m  5 april 2021 
Koningsdag 27 april 2021   
Meivakantie 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren 24 mei 2021   
Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 21 augustus 2021 

Op vrijdag 18 december 2020  en vrijdag 9 juli 2021  zijn alle groepen om 12.00 uur vrij.  
 

Studiedagen team 
Zoals het past bij een team dat zich verder wil ontwikkelen zijn er ook in het komende jaar weer een aantal studie(middagen) waarop  alle kinderen vrij zijn. 
12 augustus 2020  nog vakantie voor de kinderen ☺ 
24 november 2020  alle groepen vrij 
15 februari 2021  alle groepen vrij 
27 mei 2021  alle groepen vrij 

Er zijn nog plannen voor mogelijk 2 studiedagen, maar de data daarvan zijn op dit moment nog niet bekend. 
 

Verlof aanvragen voor de kinderen 
Kort verlof in verband met bijzondere omstandigheden
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden elke dag (op tijd) op school verwacht. Ouders zijn daarom verplicht hun vakanties af te stemmen op de 
vakantieregeling, zoals die door het schoolbestuur hierboven is vastgesteld. 
Voor het aanvragen van een extra dag verlof voor bijv. bijzondere familieomstandigheden (bruiloft, overlijden, huwelijk enz.) zijn op school formulieren te verkrijgen. 
Daarmee kunt u, met vermelding van de reden van de omstandigheden en de datum, verlof voor uw kind(eren) aanvragen.  
Heeft u een andere reden voor het aanvragen van verlof, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de directie. Familieweekenden, weekendje weg e.d. vallen niet 
onder de redenen om verlof aan te kunnen vragen en daar mogen we ook geen toestemming voor verlenen. 
  



Het Hoeltien,  locatie Vogelvlucht 

4    Jaarbijlage schoolgids 2021-2022 

 

Vakantieverlof opnemen buiten de schoolvakanties. 
In verband met werkzaamheden in dienst of een eigen bedrijf kan het voorkomen dat u niet tijdens de zomervakantie met uw kind(eren) op vakantie kunt gaan. De wet 
biedt dan de mogelijkheid van het vakantierooster af te wijken. Dit mag in geen geval tijdens de eerste schoolweken van het nieuwe jaar en ook niet als verlenging van 
een van de andere vakanties. 
Om gebruik te maken van de regeling wordt u verzocht tijdig (minimaal 6 weken vooraf) telefonisch of persoonlijk contact op te nemen met de directeur, zodat deze 
de verder procedure met u kan bespreken. 
Dit verlof kunt u aanvragen door het invullen van het daarvoor bestemde formulier en het overleggen van een werkgeversverklaring.  
 
Uitstroomgegevens  groep 8 van 2017-2020 

 
In het schooljaar 2019-2020 heeft de school door de coronacrisis niet mee kunnen doen aan de Centrale Eindtoets. Daarom kunnen we daar ook geen scores van 
publiceren. In de toekomst zal het toezicht van de Inspectie op de resultaten van de school vanuit een ander kader worden bekeken. Zo hebben alle scholen een 
schoolgewicht toegekend gekregen, waaraan opbrengstnormen verbonden zijn. Volgens deze normen voldoet onze school ruim voldoende aan deze normen en is 
daarmee een van de betere presterende scholen met een vergelijkbaar schoolgewicht.  
 

                    

Advies vervolgonderwijs          

      2017-2018   2018-2019   2019-2020  toelichting       

Praktijkonderwijs             VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

VMBO bblw       3 60%  2 18%   bblw  - basis beroepsgerichte leerweg 

VMBO kblw            3 27%   kblw  - kader beroepsgericht leerweg 

VMBO glw                  glw  - gemengde leerweg 

VMBO tlw  3 33%             tlw  - theoretische leerweg 

TLW/HAVO  2 22%  2 40%  3 27%  HAVO  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

HAVO                   VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  

HAVO/VWO   3 33%       1 9%          

VWO    1 11%       2 18%          

totaal aantal leerlingen  9 100  5 100  11 100%          

In verband met de afronding van de getallen kunnen de totale percentages afwijken.            
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De oud papierinzameling 
Papieractie Samenwerkende Scholen 
Contactadres:  Prieswijk 83,7916 RR Elim 
 
Inzameling oud papier: elke 3e zaterdag van de maand, behalve in de zomervakantie. Dit kan soms afwijken i.v.m. een 
bijzonder weekend, voor de exacte data verwijzen wij naar de bijgevoegde jaarkalender. 
 
Plaats van de containers:  Prieswijk- Oost 
Tijd:    9.00 uur – 11.30 uur 
 
De data vindt op de jaarkalender. 
 

Ouderbijdragen
De school organiseert elk jaar leuke dingen voor de kinderen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Schoolreisjes, Sport- en speldagen en andere uitjes. 
De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden niet vergoed door het ministerie of gemeente. Wij vragen daarom voor ieder kind een bijdrage van de ouders. Er is 
een mogelijkheid deze bijdrage gespreid te betalen.  
De bijdrage is vrijwillig met uitzondering van de bijdrage voor het schoolreisje en schoolkamp. Verdere informatie kunt u vinden in de brochure van de ouderraad. 
Mocht u willen overleggen over de bijdrage of de kosten voor het schoolreisje/kamp, dan kunt u daarvoor terecht bij de penningmeester van de OR of bij de directeur. 
 
Fotograferen en filmen:   AVG? 

Sinds mei 2018 hebben we te maken met de strenge regelgeving rondom het AVG, ook wel de privacywet genoemd. Dat is voor de school soms ook nog zoeken 
naar wat wel en niet toegestaan is bij de publicatie van foto’s. Er vinden op school regelmatig evenementen plaats waarvan wij graag foto’s of een korte video-
opname willen maken. Te denken valt aan inloopavonden, kerstfeest, sinterklaasfeest, sport, projecten of zomaar een leuke foto van b.v. het werken in de 
groep. Het plaatsen van foto’s wordt over het algemeen op prijs gesteld door ouders en belangstellenden, omdat het een leuke indruk geeft van het reilen en 
zeilen binnen de school.  
 
U kunt zelf in Parro aangeven in hoeverre en waarvoor u toestemming wilt geven ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal en gegevens van uw kind. 
Mocht u dat tussentijds willen veranderen, dan kan dat ook. Omdat de school daarvan niet automatische een update krijgt vragen we u om de leerkracht van 
een eventuele wijziging op de hoogte te brengen. 
 
Externe instanties zoals de bibliotheek of een regionale krant kunnen foto’s maken om de school op een positieve manier in het zonnetje te zetten. 
Ook andere ouders kunnen bij evenementen foto’s van uw kinderen maken. Wij hebben geen zicht op wat er daarmee gebeurt. We vragen de makers hier 
volgens de algemeen geldende fatsoensnormen mee om te gaan. We kunnen dit echter niet voor 100 % garanderen. 


