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VOORWOORD 

 
Voor u ligt de schoolgids van Openbare Basisschool De Feniks. We geven u in deze 

schoolgids informatie over de manier waarop wij onderwijs geven, wat onze uitgangspunten 

zijn, hoe wij ons onderwijs organiseren en ontwikkelen en wat de resultaten van de afgelopen 

jaren zijn geweest. In deze schoolgids geven wij u ook praktische informatie, bijvoorbeeld over 

de schooltijden, de vakanties, de vrijwillige ouderbijdrage en de communicatie in en met de 

school. De schoolgids is bedoeld voor de ouders/ verzorgers van onze huidige leerlingen èn 

voor ouders/ verzorgers die zich willen oriënteren op de keuze van een school voor hun kind. 

Onze school heeft ook een website met allerlei informatie en het laatste nieuws: 

defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl  

 

Neemt u gerust contact met ons op als u informatie mist in deze schoolgids of over bepaalde 

onderwerpen meer wilt weten. En u bent natuurlijk altijd welkom om een bezoekje aan de 

school te brengen of een dagdeel mee te draaien. Daarvoor kunt u contact opnemen met de 

directeur.  

 

Vriendelijke groeten,  

ook namens het team en de Medezeggenschapsraad,  

Micha Galdermans,  

Directeur OBS De Feniks  

m.k.h.galdermans@o2g2.nl 

https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
mailto:m.k.h.galdermans@o2g2.nl
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1. OVER ONZE SCHOOL 

Openbare Basisschool De Feniks  

Maresiusstraat 22 

9746 BJ Groningen 

050-3210430 

defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl  

info@defeniks.o2g2.nl 

 

Directeur Micha Galdermans 

m.k.h.galdermans@o2g2.nl 

 

1.1. Openbaar Onderwijs 

Groningen 

De Feniks maakt deel uit van Openbaar 

Onderwijs Groningen. Hiertoe behoren 19 

basisscholen, 4 scholen voor speciaal 

onderwijs en 12 scholen voor voortgezet 

onderwijs in de stad Groningen. Daarnaast 

zijn er nog twee bovenschoolse 

voorzieningen: een Internationale 

Schakelklas en een OPDC/ Rebound/ 

TTVO. 

Openbaar Onderwijs Groningen  

Leonard Springerlaan 39 

9727 KB Groningen 

Postbus 744 

9700 AS Groningen  

050-3210300 

info@o2g2.nl 

www.openbaaronderwijsgroningen.nl 

 

1.2. Directie en MT  

OBS De Feniks wordt aangestuurd door de 

directeur, Micha Galdermans.  Zij is op 1 

juni 2021 begonnen op de Feniks. De 

directeur is integraal verantwoordelijk voor 

de school. Zij wordt geadviseerd en 

bijgestaan door het managementteam dat 

bestaat uit de bouwcoördinatoren en de 

intern begeleider.  Samen werken zij aan 

de ontwikkeling en organisatie van de 

school. 

1.3. Groepen  

OBS De Feniks telt op 1 augustus 2021 220 

leerlingen. We hebben in totaal 13 groepen: 

drie combinatiegroepen 1/2 en daarnaast 

één groep 3, één combinatiegroep 3/4, één 

groep 4, één groep 5, één groep 6, twee 

groepen 7 en één groep 8. De groepen 1 

t/m 4 vormen de onderbouw en de groepen 

5 t/m 8 vormen de bovenbouw. Op de 

website 

defeniks.openbaaronderwijsgroningen.

nl  kunt u zien welke leerkrachten aan deze 

groepen lesgeven en wie op welke dag 

werkt.  

 

1.4. Medewerkers 

Onze school beschikt over een enthousiast 

team met veel ervaring. Naast de directeur 

zijn er 23 leerkrachten en 

onderwijsassistenten. De intern begeleider 

houdt zich vooral bezig met de 

leerlingenzorg. Bij de vakken 

humanistische en godsdienstige vorming 

HVO/GVO en bij spel en beweging/ 

bewegingsonderwijs krijgen de leerlingen 

les van een vakleerkracht. De onder- en 

bovenbouw hebben elk een eigen 

coördinator.  Dit is een leerkracht met een 

extra taak.  

Diverse leerkrachten hebben zich 

gespecialiseerd. Zo is er op school een 

gedragsspecialist en een 

taal/leesspecialist. We hebben ook een 

conciërge en een administratief 

medewerker. Op de website 

defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl 

kunt u de namen en e-mailadressen van 

alle medewerkers vinden. 

 

1.5. Verlof personeel 

Ook leerkrachten kunnen ziek worden of 
zijn soms om een andere dringende reden 
afwezig. Dan wordt er altijd gezocht naar 
passende vervanging. We hebben 
daarvoor diverse opties: de 
vervangingspool van Openbaar Onderwijs 

https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
mailto:info@defeniks.o2g2.nl
mailto:m.k.h.galdermans@o2g2.nl
mailto:info@o2g2.nl
http://www.openbaaronderwijsgroningen.nl/
https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
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Groningen, een ambulante leerkracht 
neemt de groep over, een leerkracht die 
een lio-stagiaire heeft neemt een andere 
groep over of een parttime leerkracht kan 
en wil extra werken. Het lukt vrijwel altijd om 
op deze manier goede vervanging te 
regelen. In periodes van griep merken wij 
ook dat het lerarentekort een probleem is. 
Dan moeten wij soms kiezen voor een 
noodoplossing. De intern begeleider of de 
directeur neemt een groep over (dit gebeurt 
maximaal twee dagen per jaar), een lio-
stagiaire of een derdejaars stagiaire neemt 
de groep over (dat kan ook op een dag 
waarop er geen stage is). Als ook dat niet 
lukt wordt een klas verdeeld over de andere 
groepen. Dit gebeurt maximaal één keer 
per week, er is een verdelingsplan 
aanwezig. Als ook dat niet meer kan wordt 
het onderwijsondersteunend personeel 
gevraagd om een groep over te nemen. Op 
dat moment is er geen sprake meer van 
onderwijs maar van opvang. U mag dan uw 
kind thuishouden. We verzorgen deze 
opvang maximaal één dag, daarna vragen 
wij u om uw kind thuis te houden. 

 

1.6. Academische 

opleidingsschool 

OBS De Feniks is een academische 

opleidingsschool. Dit wil zeggen dat wij 

stagiaires opleiden die hun opleiding 

volgen aan de PABO. Zij lopen stage en 

doen ook praktijkonderzoek. Dit is erop 

gericht om het onderwijs steeds verder te 

verbeteren. Onze school draagt 

onderzoeksvragen aan. Door de 

samenwerking met de Hanzehogeschool 

zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen in het onderwijs. Petra van 

Dijk is de coördinator. Zij begeleidt de 

studenten in hun stage en onderzoek. Meer 

informatie over de academische 

opleidingsschool kunt u lezen op onze 

website.  

 

1.7. Schoolgebouw 

Wij beschikken over een ruim en modern 

schoolgebouw met voldoende lokalen voor 

alle groepen.  We beschikken ook over een 

eigen bibliotheek, een speellokaal voor de 

kleuters, en een gymlokaal. 

Onze school is onderdeel van 

Vensterschool De Gravenburg en staat op 

een prachtige locatie met veel groen en 

ruimte om de school. We delen het gebouw 

met CBS De Aquamarijn en met de 

kinderopvangorganisaties Kids First, De 

Gravenburger en SKSG Lancelot. Doordat 

we samen in hetzelfde gebouw zijn 

gehuisvest is het makkelijker om met elkaar 

samen te werken. 

 

1.8. Situering van de school 

 

De wijk Gravenburg is een relatief jonge 

wijk in het Zuidwesten van de stad 

Groningen, dicht bij Hoogkerk. De wijk is 

ruim van opzet, er is veel groen. De meeste 

leerlingen komen uit Gravenburg maar we 

zien ook dat ouders uit andere wijken 

kiezen voor OBS De Feniks. Aanvankelijk 

woonden er vooral gezinnen met jonge 

kinderen in Gravenburg. Inmiddels zijn er 

ook veel gezinnen met kinderen in de 

leeftijd van het voorgezet onderwijs. Dit 

vertaalt zich in een lichte daling in het 

leerlingenaantal van onze school.   

 

1.9. Samenwerking met 

externe instanties 

In het belang van onze leerlingen werken 

wij niet alleen samen met ouders en 

verzorgers maar ook met instanties rond 

het kind: 

- WIJ Gravenburg 
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- Accare 

- Lentis 

- OCRN 

- Molendrift 

- MJD 

- Jeugdbescherming Noord 

- Veilig Thuis Groningen 

- Logopedisch Centrum 

- GGD 

- RID 

- Cedin 

 

Drie keer per jaar overlegt de intern 

begeleider met de jeugdverpleegkundige 

van WIJ Gravenburg. Door de korte lijnen 

kan er op elk moment met elkaar overlegd 

worden als dat nodig is.. Voor 

ouders/verzorgers bestaat de mogelijkheid 

om eens per maand via een 

inloopspreekuur contact te zoeken met de 

Jeugdverpleegkundige op school.  

2. WAAR DE FENIKS 

VOOR STAAT 

2.1. Missie van de school 

Als samenleving in het klein werken wij 

vanuit de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om onze leerlingen 

het beste onderwijs te geven dat we 

kunnen bieden. Het is ons doel om 

leerlingen de kennis en vaardigheden te 

leren die zij nodig hebben in een snel 

veranderende wereld en ze makkelijk door 

te laten stromen naar een passende vorm 

van vervolgonderwijs. We willen met een 

professioneel team de kinderen leren wie 

ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. 

Daarom is ons motto: 

OBS de Feniks: een school waar je je 

vleugels uit kunt slaan. 

 

2.2. Onze Visie 

Onze visie op lesgeven: 
Lesgeven is de kern van ons werk. Daarbij 
is de kwaliteit van de leerkracht van het 
grootste belang. Wij vinden het belangrijk 
dat wij als team blijven leren om ons te 
blijven ontwikkelen en verbeteren ten 
behoeve van het leren van onze kinderen.  
 
Onze visie op leren:  
Leren wordt beïnvloed door veel aspecten. 
Onder andere door vertrouwen, autonomie, 
zin en betekenis, reflectie en feedback. Het 
team van de Feniks speelt hierin een grote 
rol. Ons doel is om het leren zoveel 
mogelijk te beïnvloeden door een omgeving 
te creëren waarin de kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen, waarin de omgeving rijk 
en betekenisvol is en waar reflectie en 
feedback een grotere rol gaan spelen.  
 
Onze visie op persoonlijke ontwikkeling:  

De voortdurend veranderende wereld 

vraagt van onze medewerkers en kinderen 

een houding waarin zij relevante informatie 

kunnen vinden, deze op waarde kunnen 

beoordelen, kunnen verwerken en 

doorgeven. Vaardigheden als 

samenwerken, kritisch denken, 

probleemoplossend vermogen en 

zelfregulering zijn hierin van belang. Wij 

vinden het belangrijk dat wij ons hierin 

ontwikkelen en het de kinderen kunnen 

leren. Persoonlijke ontwikkeling, 

eigenaarschap en duurzaam leren gaan 

hier hand in hand. 

 

2.3. Onze kernwoorden 

De kernwoorden voor ons onderwijs zijn: 

- Ik leer hier met plezier.  

- Ik heb respect voor de ander. 

- Ik leer hier mezelf kennen. 

 



 

 

 

6 

2.4. Levensbeschouwelijke 

Identiteit 

Onze school is een openbare school en 

heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet 

dit 'algemeen toegankelijk'. De openbare 

school is daarom hét voorbeeld van ‘de 

samenleving in het klein’. Hier worden 

leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op 

hun rol in de samenleving. Onze school 

geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de 

manier waarop zij omgaat met de 

leerlingen, ouders, personeelsleden en de 

omgeving van de school. De leerkrachten 

spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol. 

Het karakter van onze school wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de 

kernwaarden van het openbaar onderwijs: 

• Op de openbare school spelen 

levensovertuiging, etniciteit of seksuele 

geaardheid geen rol bij toelating.  

• Op de openbare school is er respect 

voor ieders mening en wordt de 

diversiteit aan opvattingen aangegrepen 

om van elkaar te leren.  

• De openbare school biedt ruimte voor 

elke levensbeschouwing en godsdienst. 

 

3. SCHOOLKLIMAAT 

3.1. De Vreedzame School  

Op De Feniks werken wij met De 

Vreedzame School. Dit is een methodiek 

die bijdraagt aan een goed pedagogisch 

klimaat en die de leerlingen voorbereidt op 

deelname aan de maatschappij als 

bewuste en verantwoordelijke burgers.  Dit 

zien wij als voorwaarde voor een goede 

ontwikkeling van elke leerling. We vinden 

het belangrijk dat kinderen leren dat zij 

goed met zichzelf en met anderen in de 

wereld omgaan (dichtbij en ver weg). 

Tijdens de lessen en op allerlei andere 

momenten begeleiden de leerkrachten de 

kinderen in het ontwikkelen van sociale en 

maatschappelijke competenties. Zij leren 

om goed te zorgen voor zichzelf, voor 

elkaar en voor de samenleving. Omdat wij 

samen met de andere partners in ons 

gebouw een Vensterschool zijn stemmen 

wij de thema’s van de Vreedzame School 

af met de SKSG en Kids First. Zo is er voor 

de leerlingen een duidelijke doorgaande lijn 

van school naar de BSO.  

 

3.2. Sociale veiligheid  

Vanzelfsprekend werken wij er elke dag 

aan dat leerlingen zich op school prettig en 

veilig voelen. Daarom zorgen de 

leerkrachten voor een gestructureerde en 

veilige omgeving waarin elke leerling zich 

gezien weet. Elke leerkracht geeft het 

goede voorbeeld. Vanuit De Vreedzame 

School wordt er actief beleid gevoerd om 

pesten te voorkomen. En als dit onverhoopt 

toch voorkomt, dan lossen we dit zo snel 

mogelijk op. Hiervoor gebruiken we de 

Steungroepaanpak. Deze aanpak is erop 

gericht om het gepeste kind te 

ondersteunen om zich weer veilig en 

gewaardeerd te voelen op school. Als er 

sprake is van pestgedrag op school is de 

eigen leerkracht het eerste aanspreekpunt. 

Cobie Jansen is de gedragsspecialist 

binnen onze school. Zij is de anti-pest 

coördinator. De leerlingen (en hun 
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ouders/verzorgers) kunnen ook altijd bij 

haar terecht. c.jansen@o2g2.nl Tea 

Jaarsma is de intern begeleider en ook 

vertrouwenspersoon op De Feniks, zowel 

voor leerlingen als ouders/verzorgers. 

t.jaarsma@o2g2.nl.  

Twee keer per jaar wordt de sociale 

veiligheidsbeleving gemeten door middel 

van een vragenlijst voor de leerlingen van 

groep 6, 7 en 8. Daarnaast komt het 

onderwerp regelmatig aan de orde tijdens 

gesprekken in de hele groep of met een 

deel van de groep. Het anti-pestprotocol en 

het veiligheidsbeleidsplan zijn beiden te 

vinden op onze website 

defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl. 

  

3.3. De Gezonde School  

Op OBS De Feniks is er veel aandacht voor 

bewegen. Alle leerlingen krijgen 

bewegingsonderwijs van een 

vakleerkracht. We hebben buiten op het 

plein en om de school veel ruimte voor 

sport en spel. In onze lessen besteden we 

ook aandacht aan relaties en lichamelijke 

en seksuele ontwikkeling. We zijn ook 

bewust bezig met een gezonde leefstijl en 

voeding. Deze onderwerpen komen vaak 

extra aan de orde tijdens projectweken. Het 

vignet van De Gezonde School is in juni 

2020 aan De Feniks toegekend.  

 

4. ONS ONDERWIJS  

4.1. Groepsplannen en 

instructie  

Op de Feniks werken wij met het 

jaarklassensysteem. Dit betekent dat 

leerlingen worden ingedeeld op leeftijd. 

Natuurlijk zijn er binnen een groep altijd 

verschillen tussen leerlingen. Daarom 

brengen wij de ontwikkeling van de 

leerlingen goed in beeld en weten wij van 

elk kind wat het niveau is en wat de 

onderwijsbehoeften zijn Per vakgebied 

maakt de leerkracht een groepsoverzicht, 

gebaseerd op deze gegevens. Hierin staat 

onder meer welke leerlingen de 

basisinstructie volgen, wie na een verkorte 

instructie snel aan het werk kunnen en 

welke leerlingen na de basisinstructie nog 

een verlengde instructie krijgen. De 

instructies zijn altijd opbrengstgericht: we 

weten wat het doel is van de les en daar 

wordt naar toegewerkt.  

 

4.2. Het jonge kind 

In groep 1 en 2 wordt er vooral thematisch 

gewerkt. De methode Onderbouwd dient 

als basis, verder werken de leerkrachten 

zelf thema’s uit waarin de doelen voor die 

periode aan bod komen. De thema’s sluiten 

aan bij de belevingswereld van jonge 

kinderen. In deze groepen is spel nog erg 

belangrijk. Daarom wordt er in de klas veel 

gespeeld, zowel in de hoeken als met 

ontwikkelingsmaterialen uit de kasten. Ook 

buitenspelen en gymmen staan dagelijks 

op het programma. We hebben een ruim 

speellokaal, waarin de leerlingen naar 

mailto:c.jansen@o2g2.nl
mailto:t.jaarsma@o2g2.nl
https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
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hartenlust kunnen bewegen, dansen en 

zingen. Spelenderwijs worden de 

leerlingen voorbereid op het leren lezen, 

schrijven en rekenen.  De ontwikkeling van 

de leerlingen wordt gevolgd door middel 

van het leerlingvolgsysteem van 

Onderbouwd.   Daarnaast wordt de toets 

Fonemisch Bewustzijn gebruikt.  

 

4.3. Onderwijstijd  

Onze leerkrachten zorgen voor doelmatig 

klassenmanagement, zodat de 

onderwijstijd efficiënt benut wordt. De 

lessen beginnen en eindigen op tijd. Er 

wordt hard en serieus gewerkt op een 

aantrekkelijke manier. De leerkracht zorgt 

voor afwisseling in werkvormen en 

bezigheden en maakt het onderwijs voor de 

leerlingen aantrekkelijk. Alle leerlingen van 

onze school krijgen elk jaar 940 uur les. De 

fruit- en lunchmomenten worden gezien als 

onderwijstijd. Daarom is hier vaak een 

passende activiteit aan gekoppeld zoals 

voorlezen, Jeugdjournaal kijken of 

discussiëren.  

 

4.4.  Lesmethodes 

Door het gebruik van actuele lesmethodes 

zorgen wij voor een goede opbouw van de 

leerstof, verdeeld over de leerjaren. 

Bovendien werken wij met deze methodes 

aan de kerndoelen voor het primair 

onderwijs. Bij diverse vakgebieden hebben 

de mogelijkheid om de leerstof digitaal te 

verwerken en de stof te oefenen en te 

herhalen. De meeste methodes hebben 

ook materiaal voor een aantrekkelijke 

instructie op het digibord. 

 

4.5. Basisvaardigheden 

In groep 3 staat het leren lezen centraal. 

We gebruiken de methode Veilig Leren 

Lezen, de nieuwe Kim-versie. Hier horen 

veel afwisselende materialen bij, zodat de 

kinderen steeds op een andere en 

aantrekkelijke manier met lezen bezig zijn.  

Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen 

verder ontwikkeld door middel van de 

methode Estafette. Natuurlijk lezen de 

kinderen ook veel uit de prachtige boeken 

in onze bibliotheek. We stimuleren dat 

leerlingen veel leesplezier ervaren. 

Daarom wordt er ook in alle groepen 

regelmatig voorgelezen.  
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Voor taal gebruiken wij de methode Staal 

en voor spelling worden onderdelen van 

Taalactief gebruikt. Waar nodig gebruiken 

wij aanvullende materialen zoals de Hak- 

en plaktrein. Bij de keuze van de oefenstof 

zijn de doelen uit de leerlijn leidend.  

Begrijpend lezen is ook een belangrijk 

basisvak. Hiervoor gebruiken we de 

methode Nieuwsbegrip, die uitgaat van 

actuele teksten en differentiatie in de 

verwerking. De leerlingen vinden het filmpje 

bij de actualiteit van de les vaak boeiend.  

Vanaf groep 6 wordt naast Nieuwsbegrip 

ook Blits gebruikt om de 

studievaardigheden te ontwikkelen.  

 

Voor rekenen en wiskunde gebruiken we 

de methode Rekenrijk. Tegenwoordig is het 

realistisch rekenen kenmerkend voor het 

rekenonderwijs. Daarnaast besteden wij 

ook veel aandacht aan het oefenen en 

automatiseren van de sommen.  

Hoewel in onze maatschappij steeds 

minder geschreven wordt door het gebruik 

van moderne communicatiemiddelen 

vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen 

een mooi en leesbaar handschrift 

ontwikkelen. Daarom geven we schrijfles 

aan groep 3 t/m groep 6 . We gebruiken 

daarbij de methode Pennenstreken. 

 

4.6. Engels  

In samenwerking met de andere scholen 

van Openbaar Onderwijs Groningen is er 

een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor 

Engels in de groepen 1 tot en met 8. Deze 

leerlijn sluit aan op de leerlijn van het 

voortgezet onderwijs. Het accent van de 

Engelse lessen ligt op spreken en luisteren. 

We richten ons daarbij ook op het durven 

spreken en op het plezier van 

communiceren in het Engels. Als kapstok 

voor de lessen Engels wordt in alle groepen 

Join In gebruikt.  

4.7. Wereldoriëntatie 

Wij geven aardrijkskunde aan de hand van 

de methode De blauwe Planeet. Voor 

geschiedenis gebruiken wij De Speurtocht. 

Voor natuuronderwijs maken wij gebruik 

van Naut en kijken wij ook op de 

schooltelevisie naar De Buitendienst.  De 

methode Naut wordt ook gebruikt voor het 

vak Wetenschap en techniek. 

Verkeersonderwijs wordt gegeven door 

middel van de materialen van Veilig 

Verkeer Nederland: Op voeten en fietsen. 

De oudere leerlingen gebruiken de 

Jeugdverkeerskrant. Alle leerlingen worden 

voorbereid op het theoretisch 

verkeersexamen in groep 7 en het 

praktisch verkeersexamen in groep 8.  
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4.8. Creatieve vakken  

Ook voor de creatieve vakken tekenen en 

handvaardigheid kunnen wij gebruik maken 

van een methode: Uit de kunst. De 

vakleerkracht voor bewegingsonderwijs 

gebruikt in de lessen de methode 

Basislessen Bewegingsonderwijs. De 

vakleerkracht voor humanistische/ 

godsdienstige vorming maakt gebruik van 

eigen materialen. 

 

4.9. Kunst en Cultuur  

De werkgroep Kunst en cultuur zorgt ervoor 

dat er elk jaar een aantrekkelijk aanbod is 

om de leerlingen kennis te laten maken met 

kunst en cultuur. Dit gebeurt zowel binnen 

als buiten de school. De leerlingen 

verdiepen zich in schilderijen en beelden, in 

muziek en dans en ze zijn bezig met taal. 

Elk jaar wordt er een open podium 

georganiseerd, waar de leerlingen zelf 

mogen optreden. De leerlingen van groep 8 

voeren samen de eindmusical uit. Steeds 

opnieuw blijkt hoeveel talent onze 

leerlingen hebben! 

  

4.10. Digitale geletterdheid 

Wij gebruiken vanaf groep 1 een 

doorgaande leerlijn voor digitale 

geletterdheid. ICT-basisvaardigheden zijn 

in onze samenleving onmisbaar, daarom 

laten wij hier onze leerlingen al jong mee 

kennismaken. In de afgelopen jaren zijn 

diverse aantrekkelijke materialen 

aangeschaft. Hiermee kunnen de 

leerlingen onder meer: 

- Filmpjes maken met een green screen, 
- Stopmotionfilmpjes maken, 
- Apps ontwikkelen, 
- Vloggen, 
- Programmeren. 
 
Digitale geletterdheid krijgt ruime aandacht 

tijdens projectweken. Daarnaast 

ontwikkelen de leerlingen digitale 

vaardigheden tijdens de gewone lessen. 

Mediawijsheid is een belangrijk thema als 

het gaat om digitale vaardigheden. Inger 

Koorenhof is deelprojectleider, zij begeleidt 

de leerkrachten in digitale geletterdheid. 

 

4.11. Bewegingsonderwijs 

Al onze leerlingen, ook de kleuters, krijgen 

twee keer per week les van een vakdocent. 

Deze geeft les volgens de methode 

Basislessen Bewegingsonderwijs. 
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Regelmatig komen er gastdocenten van 

sportverenigingen om les te geven in 

bijvoorbeeld judo en badminton.  

We hebben een eigen gymlokaal en 

speellokaal maar ook buiten de school 

wordt er volop gebruik gemaakt van de 

bewegingsruimte. Zo doen de leerlingen 

vanaf groep 3 mee aan de Daily Mile. Dit 

houdt in dat de leerlingen een kwartier 

bezig zijn met rennen of joggen rond de 

school. De impact is groot: doordat 

kinderen in beweging zijn neemt niet alleen 

hun conditie toe maar ook hun 

concentratievermogen. Bovendien heeft de 

Daily Mile een positief effect op hun 

stemming, gedrag en algemeen 

welbevinden. Onze schoolpleinen zijn zo 

ingericht dat de leerlingen uitgedaagd 

worden om te bewegen. Ook in de klas 

wordt er veel bewogen tijdens en tussen de 

lessen door.  

 

4.12. Humanistische 

vorming/ Godsdienstig 

vormend onderwijs 

Leerlingen in groep 7 kunnen kiezen voor 

één lesuur per week humanistische 

vorming of godsdienst. We maken hiervoor 

gebruik van het Dienstencentrum GVO en 

HVO, zodat een vakdocent bij ons op 

school de lessen verzorgt.  

 

4.13. Plusgroep 

Openbaar Onderwijs Groningen 

organiseert plusklassen voor leerlingen 

met (vastgestelde) hoogbegaafdheid. In de 

Plusgroep komen kinderen van 

verschillende scholen samen. Zij krijgen les 

over uitdagende onderwerpen. Door dit 

specifieke aanbod worden de leerlingen 

uitgedaagd en kunnen zij hun talenten 

ontwikkelen.  Zij kunnen één keer in de 

twee weken naar de Plusklas. De Feniks is 

één van de locaties voor de Plusklas voor 

leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 

5. KWALITEITSZORG  

5.1. Schoolplan 2019-2023 

Op onze website vindt u ons vierjarig 

beleidsplan. Hierin beschrijven wij hoe wij 

vanuit onze visie en missie het onderwijs 

vormgeven en wat in deze vier jaren de 

speerpunten zijn in de schoolontwikkeling. 

Elk schooljaar maken wij ook een jaarplan, 

waarin de doelen worden uitgewerkt. 

Tussentijds en aan het eind van het 

schooljaar vinden evaluaties plaats. De 

directeur rondt het schooljaar af met een 
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jaarverslag. Het hele team is betrokken bij 

de ontwikkeling van ons onderwijs.  

 

5.2. Schoolontwikkeling 

2020-2021 Terugblik 

Vanuit het schoolplan hebben de volgende 

onderwerpen centraal gestaan in de 

schoolontwikkeling: 

a. Lezen: We zorgen dat we de leerlingen 

nog beter in beeld krijgen, zodat het 

leesonderwijs goed kan worden 

afgestemd op wat elk kind nodig heeft. 

Daarnaast gaan we de leerlingen leren 

reflecteren op hun eigen lezen.  

Evaluatie:  

b. Onderzoek van het rekenonderwijs. De 

resultaten zullen gebruikt worden voor 

verbetering van het rekenonderwijs in 

het volgende schooljaar.  

Evaluatie:  

c. Engels: de nadruk wordt gelegd op 

internationalisering voor de bovenbouw 

en visualisering in de onderbouw. Het 

team wordt geschoold in 

spreekvaardigheid en vocabulaire.  

Evaluatie: Dit is deels gelukt.  

d. Digitale geletterdheid: de leerkrachten 

worden geschoold in het maken van 

goede lessen en in het integreren van 

digitale geletterdheid in andere 

vakgebieden.  

Evaluatie: Digitale geletterdheid heeft 

nu ook een structurele plek in het 

onderwijs in groep 1, 2 en 3. Hierdoor is 

er een doorgaande lijn. Alle leerlingen 

hebben digitale vaardigheden ingezet 

tijdens het thuis-onderwijs in de lock-

downperiode.  

e. Gezonde school: We ontwikkelen 

lessen over gezonde voeding.  

Evaluatie: Dit is deels uitgevoerd. 

f. Rapport: we oriënteren ons op de 

mogelijkheden van een nieuw rapport, 

wat een jaar later gebruikt kan worden.  

Evaluatie: Door corona hebben we hier 

onvoldoende aan kunnen werken. 

g. Overgang groep 2-3. We werken aan 

een soepeler overgang van de 

kleuterperiode naar het meer schoolse 

leren in groep 3.  

Evaluatie: 1 

h. Samenwerking: We bouwen de 

contacten met de peuterspeelzaal en 

de BSO uit.  

Evaluatie: Peuters hebben drie 

ochtenden meegedraaid op school. 

Daarna is dit stopgezet vanwege 

corona. De ervaringen zijn positief. Het 
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contact tussen leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers is nu 

intensiever doordat men elkaar kent.  

i. Professionele cultuur: 

Leerkrachten gaan bij elkaar kijken in 

de klas om van elkaar te leren.  

Evaluatie: Door opnieuw een lock down 

en het verplicht werken in ‘bubbels’ 

vanwege corona is dit niet gelukt. 

 

5.3. Schoolontwikkeling 

2021-2022 Jaarplan  

In ons jaarplan voor het schooljaar 2021-

2022 staan de volgende speerpunten om 

ons onderwijs te ontwikkelen: 

- De didactiek van het technisch lezen 

wordt verbeterd. Het team krijgt hierin 

scholing.  

- We verbeteren de overdracht van 

groep 2 naar groep 3.  

- De verbeteren de korte zorgcyclus. 

- We ontwikkelen een nieuw rapport.  

- In het team maken we gebruik van 

elkaars kwaliteiten.  

- We gebruiken een digitaal systeem 

voor het vastleggen van de 

professionele ontwikkeling van 

leerkrachten.  

- De directeur en de intern begeleider 

leggen flitsbezoeken af tijdens de 

lessen.  

- We organiseren kijkochtenden voor 

peuters om een doorgaande lijn te 

realiseren.  

- We borgen onze 

kwaliteitsontwikkeling. 

- We maken gebruik van feedback en 

reflectievaardigheden.  

 

6. VOLGEN VAN DE 

ONTWIKKELING  

6.1. Leerlingvolgsysteem 

Cito 

Elke leerling van De Feniks wordt vanaf de 

eerste dag goed gevolgd in de 

ontwikkeling. Allereerst gebeurt dit doordat 

de leerkracht dagelijks ziet hoe het met de 

leerling gaat. Daarnaast gebruiken wij bij 

onze methodes toetsen, die weergeven of 

de leerling de lesstof van die periode heeft 

begrepen. Als het nodig is, legt de 

leerkracht de lesstof nog een keer uit en 

oefent de leerling hier weer mee. Twee 

keer per jaar nemen wij toetsen af uit het 

Cito Leerlingvolgsysteem. Dit zijn methode-

onafhankelijke toetsen voor groep 3 tot en 

met 8, die aangeven op welk niveau de 

leerling zit. We gebruiken de toetsen voor 

rekenen-wiskunde, technisch lezen en 

begrijpend lezen, spelling en voor groep 7 

en 8 ook de werkwoordspelling. De toetsen 

uit het Cito-LOVS laten ook zien of de 

leerling voldoende groei heeft 

doorgemaakt, passend bij zijn of haar 

mogelijkheden. Na het afnemen van alle 

toetsen volgt er een groepsbespreking, 
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waarbij de leerkracht en de intern 

begeleider samen kijken naar de resultaten 

van de groep en van de individuele 

leerlingen. Als de resultaten tegenvallen, 

wordt een analyse uitgevoerd om de 

oorzaak te vinden, zodat er gericht gewerkt 

kan worden aan verbetering. Alle 

toetsresultaten worden met de 

ouders/verzorgers besproken. Aan het 

einde van de basisschool maken alle 

leerlingen de Centrale Eindtoets van Cito. 

De intern begeleider, Tea Jaarsma, is de 

spil in de leerlingenzorg. Zij ondersteunt de 

leerkrachten om elke leerling zo goed 

mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. 

 

6.2. Sociaal emotionele 

ontwikkeling  

Niet alleen de cognitieve ontwikkeling van 

onze leerlingen wordt structureel gevolgd, 

we kijken ook naar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij het 

instrument SCOL. Twee keer per jaar vult 

de leerkracht een observatielijst in. Vanaf 

groep 6 krijgen de leerlingen ook zelf deze 

vragenlijst om in te vullen. De resultaten 

worden besproken door de leerkracht en de 

intern begeleider.  Als de resultaten hiertoe 

aanleiding geven, worden er afspraken 

gemaakt hoe de individuele leerling of de 

hele groep ondersteund kan worden.  

 

6.3. Extra ondersteuning  

Om verschillende redenen kan het zo zijn 

dat een leerling extra ondersteuning nodig 

heeft om zich naar vermogen te 

ontwikkelen. Voor sommige leerlingen 

betekent dit dat zij het programma van de 

groep loslaten en een eigen leerlijn krijgen, 

bijvoorbeeld voor rekenen. Het kan ook zijn 

dat een leerling gebaat is bij specifieke 

begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld 

dyslexie, dyscalculie, gedrag of sociaal-

emotionele ontwikkeling. Dan wordt er voor 

deze leerling een Ontwikkelingsperspectief 

(OPP) geschreven. In het OPP  staat 

beschreven wat de doelen van de leerling 

zijn en op welke manier de school hierbij 

extra ondersteuning biedt. We betrekken 

ouders/ verzorgers altijd bij het OPP. Twee 

keer per jaar worden zij uitgenodigd voor 
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een evaluatiegesprek. Waar nodig kan de 

school externe deskundigheid inroepen.  

 

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

hebben wij beschreven welke expertise wij 

zelf in huis hebben en welke extra 

ondersteuning wij zelf aan onze leerlingen 

kunnen bieden. Zo hebben wij al goede 

ervaringen opgedaan met de extra 

ondersteuning aan leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis, leerlingen met 

een visuele beperking, leerlingen met het 

Syndroom van Down, leerlingen met lichte 

gedragsproblematiek en leerlingen met een 

fysieke of verstandelijke beperking of een 

chronische ziekte. Wij krijgen voor deze 

leerlingen ambulante begeleiding van 

experts van Kentalis, Visio of vanuit het 

Samenwerkingsverband.  

 

Wij hebben in ons SOP ook beschreven 

waar de grenzen van onze mogelijkheden 

liggen. Het SOP wordt jaarlijks herzien. U 

kunt het vinden op onze website 

defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl   

6.4. Passend Onderwijs  

In Nederland hebben wij het beleid dat 

leerlingen zoveel mogelijk onderwijs volgen 

op reguliere scholen, ook als zij een 

beperking hebben of een specifieke 

onderwijsbehoefte. Dit betekent dat elke 

school de inspanningsplicht heeft om naar 

mogelijkheden te zoeken om dit te 

realiseren. Uit voorgaande beschrijving 

blijkt ook dat wij hiertoe bereid zijn. Ook 

kinderen met een beperking of extra 

ondersteuningsbehoefte zijn bij ons 

welkom.  Onze school maakt deel uit van 

het Samenwerkingsverband SWV  PO 

20.01 (subregio Stad/Haren). In dit SWV 

zitten scholen voor basisonderwijs en 

speciaal onderwijs. Zij delen hun expertise. 

Zie voor meer informatie ook 

www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-

PO20-01 Vanuit het 

Samenwerkingsverband kan er ook extra 

ondersteuning geboden worden op onze 

school. Een leerling krijgt dan een 

arrangement, dit wil zeggen dat er (tijdelijk) 

een extra onderwijsassistent wordt ingezet 

of dat er een ambulante begeleider op onze 

school komt om de leerkracht te adviseren 

over het onderwijs en de begeleiding van 

deze leerling. Als een leerling zich op de 

Feniks ook met extra begeleiding niet goed 

genoeg kan ontwikkelen, kan er een 

verwijzing volgen naar het speciaal 

(basis)onderwijs. Het 

Samenwerkingsverband moet hiervoor een 

beschikking afgeven. Er is een landelijke 

website van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap over Passend 

Onderwijs: www.passendonderwijs.nl Ook 

op www.passendonderwijsenouders.nl is 

informatie te vinden over de 

samenwerkingsverbanden en over 

Passend Onderwijs. Alle ouders en 

verzorgers kunnen ook contact opnemen 

met het Steunpunt Passend Onderwijs, een 

onderdeel van informatiepunt 5010: 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-

povo.nl   

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
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Natuurlijk kunt u met al uw vragen ook bij 

de directeur terecht. 

 

 

  

 

6.5. Schooladvies 

Voortgezet Onderwijs  

In groep 8 krijgen alle leerlingen een advies 

voor het voortgezet onderwijs.  Hiervoor 

gebruiken wij onder meer de 

Plaatsingswijzer. Zie ook 

www.plaatsingswijzer.nl In de 

Plaatsingswijzer worden de resultaten van 

de Cito-toetsen van groep 6, 7 en 8 

gebruikt. Het gaat dan om de toetsen voor 

rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend 

lezen. Hierdoor is niet meer de Centrale 

Eindtoets bepalend voor het advies. Een 

eindtoets geeft een momentopname weer 

terwijl de Plaatsingswijzer gebruik maakt 

van de resultaten van drie jaar.  

Het schooladvies komt tot stand door 

middel van de Plaatsingswijzer en de 

ervaring en kennis die wij in de loop der 

jaren over uw kind hebben opgedaan. Op 

deze manier doen wij meer recht aan de 

leerling en de wijze waarop deze zich in 

acht jaar tijd heeft ontwikkeld. De leerkracht 

van groep 8 bespreekt het schooladvies in 

januari met de leerling en zijn of haar 

ouders/ verzorgers. Deze zorgen zelf voor 

de aanmelding op een school voor 

voortgezet onderwijs. In april maken de 

leerlingen de Centrale eindtoets van Cito. 

Bijna altijd bevestigt deze toets het advies 

van de leerkracht. Mocht de leerling de 

Centrale Eindtoets veel beter gemaakt 

hebben dan verwacht, dan mogen de 

ouders/verzorgers het advies van de 

leerkracht naast zich neerleggen en hun 

kind op een hoger niveau van voortgezet 

onderwijs aanmelden. Op onze website 

vindt u meer informatie over de aanmelding 

bij het voortgezet onderwijs. De leerlingen 

van De Feniks kiezen voor diverse scholen 

voor voortgezet onderwijs in de stad 

Groningen. We werken met al deze scholen 

samen en zorgen voor een goede 

overdracht.  

 

7. RESULTATEN VAN ONS 

ONDERWIJS  

7.1. Schoolweging 

Jaarlijks berekent het Centraal Bureau voor 
de Statistiek de schoolweging. Hiervoor 
wordt gekeken naar zes kenmerken van de 
ouders. Dit gebeurt anoniem, de school 
heeft hier geen inzicht in. Onderstaande 
tabel geeft de schoolweging van de laatste 
drie jaren voor De Feniks weer: 
  

Schooljaar Schoolweging 

2020-2021 24,85 

2019-2020 24,99 

2018-2019 25,01 

 
De schoolweging is een getal tussen 20 en 

40. Hoe hoger de score, hoe lager de 

http://www.plaatsingswijzer.nl/
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verwachte resultaten van de leerlingen en 

hoe meer belemmerende factoren. Hoe 

lager de score, hoe hoger de verwachte 

resultaten van de leerlingen en hoe meer 

bevorderende factoren. De gemiddelde 

schoolweging van de laatste drie jaren is 

voor de Feniks 24,95.  Dit is een redelijk 

gemiddelde ten opzichte van andere 

scholen in Nederland.  

 

7.2. Trendanalyses  

Wij zijn er voortdurend op gericht dat onze 

leerlingen veel leren. Daarom kijken wij 

structureel naar de opbrengsten van de 

Cito-toetsen. We bespreken de resultaten 

die op groepsniveau en op schoolniveau 

zijn behaald. Deze trendanalyses helpen 

ons om te zien op welke onderdelen wij ons 

onderwijs nog verder kunnen verbeteren.  

 

7.3. Schoolverlaters  

De leerlingen van groep 8 maken de 

Centrale Eindtoets van Cito. Deze 

eindtoets geeft ons inzicht in de 

opbrengsten van acht jaar basisonderwijs 

op de Feniks. Daarom kijken wij ook goed 

naar deze opbrengsten op schoolniveau en 

analyseren wij waar nog verbetering van 

ons onderwijs mogelijk is. Om dezelfde 

reden volgen wij onze oud-leerlingen ook 

drie jaar lang in het voortgezet onderwijs.  

7.4. Centrale Eindtoets 

2021  

In 2021 hebben 33 leerlingen uit groep 8 de 

Centrale Eindtoets van Cito gemaakt. De 

gemiddelde score is 533,4. Het landelijk 

gemiddelde is 534,5. Dit jaar scoren wij dus 

iets onder dit landelijk gemiddelde. 

Vanwege de wereldwijde coronapandemie 

is ook onze school in januari en februari 

2021 dicht geweest. De leerkrachten 

hebben in die periode onderwijs op afstand 

gegeven. De kwaliteit van dit online 

onderwijs was goed, mede door de inzet en 

de digitale vaardigheden van de 

leerkrachten van groep 8. Toch zien we dat 

voor diverse leerlingen het thuisonderwijs 

niet het gewenste effect heeft gehad in 

vergelijking met gewoon fysiek onderwijs 

op school.  In verband met corona is er in 

2020 geen eindtoets afgenomen.  

 

Waar gaan onze schoolverlaters in 2021 

naar toe?  

Vervolgonderwijs Aantal leerlingen  

VMBO-BB-KB 5 

VMBO-KB 1 

VMBO-KB/TL 4 

VMBO-TL 6 

VMBO-TL/HAVO 10 

HAVO 2 

HAVO/VWO 2 

VWO 3 
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8. OUDERS/VERZORGERS 

8.1. Contacten  

 We zien ouders/verzorgers als 

gelijkwaardige gesprekspartners in het 

contact over de ontwikkeling en het 

welbevinden van hun kind. We vinden 

goede contacten over het kind op school en 

thuis van belang. Samen komen we verder!    

Ouders-verzorgers kunnen altijd contact 

opnemen met de leerkracht van hun kind. 

Als het een korte vraag of mededeling 

betreft, kunnen zij de leerkracht voor- of na 

schooltijd aanspreken. Zij kunnen ook 

bellen of een e-mail sturen. De e-

mailadressen van alle medewerkers zijn te 

vinden op de website. Als de leerkracht iets 

met ouders/verzorgers wil bespreken, zal 

deze contact met hen opnemen.  

 

8.2. Ouderavonden  

Aan het begin van elk schooljaar worden 

alle ouders/ verzorgers uitgenodigd voor 

een informatieavond in de groep van hun 

kind. Drie keer per jaar worden alle ouders/ 

verzorgers uitgenodigd voor een gesprek 

met de leerkracht over de ontwikkeling van 

hun kind. Vanaf groep 6 kunnen de 

leerlingen hier ook zelf bij aanwezig zijn. 

Het eerste gesprek in oktober is bedoeld 

om de leerling en zijn/haar 

ouders/verzorgers zo goed mogelijk te 

leren kennen. In februari staat de 

ontwikkeling en de vorderingen van de 

leerling centraal. In juni wordt besproken 

hoe de voortgang van de ontwikkeling 

verloopt en komt de overgang naar de 

volgende groep aan de orde. Natuurlijk zijn 

ouders/ verzorgers ook altijd welkom voor 

tussentijdse gesprekken. Bij nieuwe 

leerlingen in groep 1 worden de ouders/ 

verzorgers na vier weken uitgenodigd om te 

bespreken hoe het gaat. Bij voorstellingen 

en presentaties door hun kind worden 

ouders/verzorgers uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn.  

 

8.3. Nieuwsbrief 

Vier keer per jaar verschijnt er een 

nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Zij 

kunnen zich hiervoor aanmelden via de 

website. De nieuwsbrieven zijn ook altijd op 

de website terug te vinden.   

 

8.4. Mijn School 

Mijn School wordt gebruikt om 
ouders/verzorgers op de hoogte te brengen 
van actuele zaken. Dit betreft met name 
berichten over de groep, soms betreft het 
ook berichten over de hele school. Via de 
mail krijgen ouders/verzorgers een seintje 
dat er een bericht klaarstaat. In MijnSchool 
zijn ook foto’s te vinden van activiteiten op 
school. Deze worden bewust in een 
beschermde omgeving geplaatst. Het 
delen van deze foto’s op social media is in 
verband met de privacy niet toegestaan. 
Voor meer informatie over MijnSchool kunt 
u terecht bij Inger Koorenhof 
i.p.koorenhof@o2g2.nl Onze website geeft 
veel informatie, ook over uiteenlopende 
onderwerpen. 

8.5. Ouderraad OR 

De ouderraad van de Feniks speelt een 

belangrijke rol bij allerlei activiteiten die op 

school plaatsvinden. De directeur overlegt 

regelmatig met de Ouderraad over zaken 

die de school betreft. Meer informatie kunt 

u verkrijgen bij de voorzitter Linda van der 

mailto:i.p.koorenhof@o2g2.nl
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Klok. De Ouderraad van De Feniks is 

aangesloten bij de Vereniging van 

Openbaar Onderwijs.  

 

8.6. Ouderhulp 

Heel veel activiteiten op De Feniks zouden 
niet op dezelfde manier kunnen 
plaatsvinden zonder de hulp van 
ouders/verzorgers. Enkele voorbeelden: 
 
- De schoolbibliotheek  
- Feesten zoals Sint-Maarten, 

Sinterklaas, kerstmis,  
- Evenementen 
- Avondvierdaagse 
- Excursies  
- Voorstellingen  
- Workshops en presentaties 
- Meedenken over de ontwikkelingen 

van het onderwijs.  
 
In het afgelopen jaar konden diverse 
activiteiten niet doorgaan vanwege Corona. 
We hopen dat er in dit nieuwe schooljaar 
weer volop mogelijkheden zijn om met 
ouders samen te werken bij de vele 
activiteiten. 
 

8.7. Medezeggenschapsraad 

MR 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 

drie ouders en drie leerkrachten. Deze 

worden benoemd na verkiezingen. De MR 

overlegt met de directeur over belangrijke 

zaken zoals het schoolplan, het jaarplan, 

de schoolorganisatie, het personeelsbeleid 

en de formatie.  De MR heeft 

instemmingsrecht of adviesrecht, 

afhankelijk van het onderwerp. De MR kan 

de directeur ook ongevraagd advies geven. 

De vergaderingen van de MR vinden zes 

keer per jaar plaats en zijn openbaar. U 

bent van harte welkom om een vergadering 

bij te wonen. De MR maakt elk jaar een 

jaarverslag over het gevoerde beleid van 

de MR. Meer informatie kunt u navragen bij 

de voorzitter Marcel van den Berg. De MR 

van De Feniks  is ook vertegenwoordigd in 

de GMR, de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van Openbaar 

Onderwijs Groningen. Hier komen 

onderwerpen aan de orde en worden 

beslissingen genomen over allerlei zaken 

die voor alle PO scholen van Openbaar 

Onderwijs Groningen gelden.  

 

8.8. Geschillenregeling  

Als in de besluitvorming over een 

onderwerp geschillen binnen de 

medezeggenschapsraad (MR) ontstaan, 

regelen we dit volgens het reglement van 

de MR. Verschillen van mening tussen MR 

en bestuur lossen we op volgens de 

daarvoor geldende procedures, vastgelegd 

in de wet. 

 

8.9. Klachtenregeling voor 

ouders/verzorgers  

Wij doen te allen tijde ons best om elke 

leerling een zo fijn mogelijke basisschooltijd 

te bieden.  Heeft u vragen over de manier 

waarop wij omgaan met pesten op school? 

Bent u het niet eens met de gang van zaken 

op school? En komt u er met de leerkracht 

van uw kind zelf niet uit? Wij hanteren dan 

het volgende stappenplan:  

• Stap 1: Klacht bespreken met de 

betrokken persoon. 

• Stap 2: Indien stap 1 niet naar 

tevredenheid wordt opgepakt, klacht 

bespreken met de directeur. 

• Stap 3: Indien stap 2 niet naar 

tevredenheid wordt opgepakt, klacht 

bespreken met het schoolbestuur. 

• Stap 4: Indien stap 3 niet naar 

tevredenheid wordt opgepakt, klacht 

voorleggen aan de (landelijke) 

Klachtencommissie. 

 

Als het overleg op school geen oplossing 

biedt, kunt u een klacht indienen bij het 

College van Bestuur van OOG (p/a postbus 

744, 9700 AG Groningen). De 

klachtencoördinator van Openbaar 

Onderwijs Groningen, De heer A. van 
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Schaik (tel: 088-3688800) kan u informeren 

over de procedure. Mocht deze stap nog 

niet tot een bevredigende oplossing leiden, 

dan kan formeel een klacht ingediend 

worden bij de Landelijke 

Klachtencommissie. Openbaar Onderwijs 

Groningen is aangesloten bij de Stichting 

Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 

AD Utrecht. Voor klachten over seksuele 

intimidatie kunt u het best één van de 

vertrouwensartsen van de GGD benaderen 

(050-3674000) of bellen met de 

Vertrouwensinspecteur (0900-1113111).  

Voor meer informatie over de 

klachtenprocedure kunt u terecht bij de 

directeur Micha Galdermans. Zie ook: 

https://o2g2.nl/klachtenregeling. 

 

9. FINANCIEN 

9.1. Vrijwillige ouderbijdrage 

Onze school vraagt ouders een vrijwillige 

ouderbijdrage om extra activiteiten te 

kunnen organiseren. Deze activiteiten zijn 

een belangrijke aanvulling op ons 

verplichte onderwijsprogramma. Voor de 

ontwikkeling van onze leerlingen vinden we 

het belangrijk dat iedereen hieraan mee 

kan doen. Het niet betalen van de vrijwillige 

ouderbijdrage, leidt dan ook niet tot 

uitsluiting van leerlingen voor deze 

activiteiten. De hoogte van de vrijwillige 

ouderbijdrage en de besteding ervan wordt 

vastgesteld in overleg met de MR. In het 

schooljaar 2021-2022 is het bedrag €20,00. 

De afgelopen jaren heeft onze school de 

vrijwillige ouderbijdrage onder meer 

gebruikt voor de Koningsspelen, Pasen, 

Kerstfeest, Sinterklaasfeest en de laatste 

schooldag. Wij vragen ouders/verzorgers 

ook om een vrijwillige bijdrage voor de 

schoolreis. Dit bedrag varieert en is 

afhankelijk van de aangeboden activiteit, 

locatie en groepsgrootte. 

 

9.2. Stichting Leergeld  

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen 
om financiële redenen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk 
aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen 
mee laten doen! 
Via 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij 

deze kinderen kansen om te kunnen 

deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee 

een springplank, waardoor zij opbloeien, 

kennis en vaardigheden ontwikkelen en 

eigenwaarde krijgen. Ouders en verzorgers 

kunnen voor hun kind bij Stichting Leergeld 

een aanvraag indienen via de website 

http://www.leergeld.nl/ en telefonisch op 

088-2308820 (bereikbaar van ma t/m vr 

van 9.30-12.00 uur).  

 

9.3. Sponsoring 

Onze school kan extra geld ontvangen via 

sponsoring. In ruil voor reclame geeft een 

bedrijf of instelling dan goederen, diensten 

of geld aan de school waarmee extra 

schoolactiviteiten en buitenschoolse 

activiteiten gerealiseerd kunnen worden. 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet 

worden blootgesteld aan ongewenste 

reclame, liggen de afspraken rond 

sponsoring vast in een door de 

Rijksoverheid opgesteld convenant. 

Sponsoring op school mag alleen met 

instemming van de MR (art. 10 lid f, WMS). 

Klachten over eventuele sponsoring kunt u 

indienen via de klachtenregeling van onze 

school.  

 

9.4. Schoolverzekering 

Alle leerlingen zijn via het bestuur 

verzekerd voor reizen in schoolverband. 

Ook de begeleiders zijn verzekerd. De 

leerlingen zijn niet verzekerd voor schade 

aan hun kleding bij activiteiten die tot het 

reguliere onderwijsprogramma horen. 

Voorbeelden daarvan zijn buitenspelen, 

techniek en handvaardigheid.  

https://o2g2.nl/klachtenregeling
http://www.leergeld.nl/
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10. PRAKTISCHE ZAKEN 

10.1. Schooltijden  

Wij hebben een continurooster, dat 

betekent dat alle leerlingen op school 

blijven eten en elke dag dezelfde 

schooltijden hebben. Dit geeft de leerlingen 

structuur en duidelijkheid. Door de kortere 

middagpauze zijn de leerlingen elke 

middag eerder vrij.  Alle leerlingen hebben 

’s ochtends een kwartier pauze, ze eten 

dan ook fruit en drinken wat en gaan naar 

buiten. In de middagpauze lunchen de 

leerlingen samen met de leerkracht. 

Daarna gaan zij ook buitenspelen.  

Schooltijden groep 1 t/m 8 

Maandag tot en 

met vrijdag 

8.30 – 14.00 uur 

 

De eerste bel gaat om 8.20 uur. 

Ouders/verzorgers mogen dan hun kind 

naar de groep brengen. De lessen 

beginnen om 8.30 uur. Voor schooltijd en in 

de pauzes is er toezicht op het plein.  

 

10.2. Vakanties en 

margedagen  

OBS De Feniks volgt het vakantierooster 

van Openbaar Onderwijs Groningen:  

 

Schoolvakanties 2021-2022 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober  
 

Kerstvakantie 25 december t/m  
9 januari  
 

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari  
 

2e Paasdag  18 april  

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 
 

Hemelvaart  26 t/m 29 mei 

2e Pinksterdag  6 juni  

Zomervakantie 16 juli t/m  
28 augustus 
 

 

Onze school heeft ook een aantal 

margedagen, waarop de leerlingen vrij zijn 

en het team bezig is met nascholing en 

andere onderwijskundige zaken.  

 

De leerlingen zijn vrij op deze 

margedagen:  

Woensdag  22 september 2021 

Vrijdag  19 november 2021 

Maandag 6 december 2021 

Vrijdag  4 februari 2022 

Vrijdag 18 februari 2022 

Woensdag  9 maart 2022 

Maandag 

Dinsdag  

13 juni 2022 

14 juni 2022  

Vrijdag  15 juli 2022  

 

10.3. Voor- en naschoolse 

Opvang 

OBS De Feniks werkt in de voor- en 

naschoolse opvang samen met Kids First, 

De Gravenburger, SKSG Lancelot, De 

Jonge Helden en Kruimeltje.   Ook in 

vakanties en op margedagen kunnen 

leerlingen hier terecht. Ouders/verzorgers 

maken zelf afspraken met deze 
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kinderopvangorganisaties. Aan de opvang 

zijn kosten verbonden.  

 

10.4. Privacy 

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om 

met de gegevens van onze leerlingen.  

In het kader van de wet AVG Algemene 

Verordening Gegevensbescherming heeft 

Openbaar Onderwijs Groningen voor al 

haar scholen een privacyverklaring 

opgesteld. Deze kunt u vinden op onze 

website.  

 

10.5. Ziekmelding  

Als uw kind ziek is, wilt u de ziekmelding 

dan voor schooltijd via de mail doorgeven 

aan de leerkracht van uw kind? De email 

adressen van de leerkrachten kunt u vinden 

op onze website.   

 

10.6. Leerplicht 

Alle kinderen in Nederland hebben het 
voorrecht dat zij naar school kunnen om 
onderwijs te volgen. Hierdoor kan elk kind 
zich ontwikkelen en dat is een groot goed. 
We hebben in ons land vastgelegd dat 
onderwijs niet vrijblijvend is. Alle kinderen 
vanaf vijf jaar zijn leerplichtig.  Als een 
leerling ongeoorloofd afwezig is, is de 
school verplicht om de leerplichtambtenaar 
hiervan op de hoogte te stellen. 

 

10.7. Verlof buiten de 

vakanties 

In bijzondere situaties kan de directeur 
verlof toekennen conform de leerplichtwet. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om 
familieomstandigheden, verhuizing, 
huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, enz. 
Ouders/verzorgers kunnen voor het 
aanvragen van verlof een formulier 
downloaden via onze website 
defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl   
Ouders/verzorgers die vanwege hun 

beroep niet in staat zijn om in de reguliere 
schoolvakanties op vakantie te gaan 
kunnen toestemming vragen om maximaal 
10 aaneengesloten dagen verlof te vragen. 
Deze vakantie mag niet in de eerste twee 
weken van het schooljaar vallen. De 
directeur van de school kan hierover meer 
informatie verstrekken. 
  

https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html

