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Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen, 
Hierbij ontvangt u de samengevoegde  schoolgidsbijlage en de jaarkalender voor het schooljaar 2021-2022. We hebben geprobeerd alle data die op dit moment 
bekend zijn en die voor u van belang zijn in een kalender te zetten en deze te combineren met de schoolgidsbijlage.  
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat je van alles kunt plannen, maar dat het niet vanzelfsprekend is dat het kan doorgaan. Het komende jaar zullen we vast 
en zeker nog met maatregelen rondom Corona te maken krijgen. Dat heeft ons er niet van weerhouden mooie plannen voor het nieuwe jaar te maken. Toch vragen 
we u er rekening mee te houden dat sommige activiteiten niet of later zullen plaatsvinden. Maar, waar en hoe dan ook mogelijk, we willen er een mooi jaar van 
maken.

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:      
 Drs. Jacqueline Verheggen 
 Postbus 2113 
 7900 BC Hoogeveen 
 0528-234599 
 www.bijeen-hoogeveen.nl 
 info@bijeen-hoogeveen.nl         

Het team 
 
Marian Bouwens  groep 4/5 
Helga Dersigni   groep 3 
Frieda Hidding   groep 6 
Nicolet Ten Kate  directeur 
Irma Kattouw    onderwijsassistent 
Diana Kleine   groep 3 
Corien Klijnstra   groep 7 

 
Livius Kooij   bewegingsonderwijs 
Sharon Kroesen   groep 1/2  en groep 4/5 
Stien Nagengast  intern begeleider 
Ryan Prins   groep 8 
Sanneke Strous   groep 1/2  
Janneke Sol   groep 7 

 
 
Klachtenregeling/contactpersoon:      Stien Nagengast 

Aanspreekpunt voor leerlingen voor ongewenst en pestgedrag:  Ryan Prins 

 

Medezeggenschapsraad Het Hoeltien; deelraad Oostenbrink 
Oudergeleding: Sieanne Boertien, Lars van der Las 
Personeelsgeleding: Stien Nagengast, vacature 

  

http://www.bijeen-hoogeveen.nl/
mailto:info@bijeen-hoogeveen.nl
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Ouderraad ( per 1 augustus 2021) 
Voorzitter: Natalie Seinen 
Secretaris: Paula Blokzijl 
Penningmeester: Joyce Bijl,  

2e penningmeester: Evelien Benjamins 

Diana Schonewille 

Ilona van der Weide 

Miranda Hooge 

Marisca Kleine 

Anita Duchatteau 

   
Op de zakelijke ouderavond vinden de verkiezingen plaats  volgens het rooster van aftreden of tussentijds aftreden. U krijgt daarvoor een uitnodiging. 
 
 

Instanties betrokken bij de school:
Jeugdgezondheidszorg     
GGD   Stephensonstr. 1 7903 AS Hoogeveen  
SWW      Postbus 131  7900 AC Hoogeveen      
Sporthal de Marke     Otto Zomerweg 69     7913 AG Hollandscheveld        
Zwembad Dolfijn       Bentincksdijk 4       7902 NA Hoogeveen  
EHBO vereniging        ds. Kooimanstraat 29     7913 AW Hollandscheveld      
CJG           info@cjghoogeveen.nl 0528-23 30 49  
Schoolmaatschappelijk werk Mirte Bleijenberg www.cjghoogeveen.nl 0528 233049 
Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
 

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

Schooltijden 
Vanaf 2019-2020 hanteren we de schooltijden van het 5-gelijke-dagen model 

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

 

 

mailto:info@cjghoogeveen.nl
http://www.cjghoogeveen.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Vakantieoverzicht en overige vrije dagen/uren 
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 18 oktober  t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 
Goede Vrijdag en Pasen 15 april t/m  18 april 2022 
Meivakantie (inclusief Koningsdag) 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 
Pinksteren 6 juni   
Zomervakantie 18 juli  t/m 26 augustus 2022 

 
Op vrijdag  24 december 2021 en vrijdag  15 juli 2022  zijn om 12.00 uur alle groepen vrij.  
 
Studiedagen team 
Studiedag Bijeen   19 januari 2022  alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Studiemiddagen team   12 oktober 2021 alle kinderen om 12.00 uur vrij 
     14 februari 2022 alle kinderen om 12.00 uur vrij  
     12 april 2022  alle kinderen om 12.00 uur vrij 

alleen onderbouw  16 maart 2022  groep 1 t/m 4 de hele dag vrij 
 
 
 
Marge-uren    24 december 2021 vanaf 12.00 uur alle groepen vrij 
     15 juli 2022  vanaf 12.00 begint voor alle groepen de Zomervakantie! 
 
 
 

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. 
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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 (grijze) formulier en het overleggen van een werkgeversverklaring.  
Zie ook: www.obsoostenbrink.nl/schooltijden/  
 
 

Activiteitenrooster: 
Behalve de bijlage van de schoolgids vindt u hierna de jaarkalender. Op deze kalender staan zoveel mogelijk activiteiten vermeld. Realiseert u zich wel dat het niet 
altijd even gemakkelijk is om een jaar van tevoren alles te plannen. 
 

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 op vrijwillige basis, u bent dus niet verplicht deze (geheel) te betalen.  
Omdat de school extra kosten moet maken voor het organiseren van de schoolreizen en het schoolkamp vinden we het wel heel 
fijn als  u daarvoor de bijdrage betaalt.  
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. 
  

http://www.obsoostenbrink.nl/schooltijden/
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Eindtoets 
Spannend is het altijd weer als de uitslag van de Centrale Eindtoets binnenkomt. De score wordt niet meer alleen gebruikt voor de beoordeling van een school. Er 
wordt nu ook gekeken wel percentage van de kinderen de referentieniveaus hebben gehaald.  
 

Score eindcito 
Groep 8 

Ondergrens 
schoolgroep 

Onze score   Score eindcito 
Groep 8 

Ondergrens 
schoolgroep 

Onze score 

2018 530,1 533.1   2020 Geen gegevens  

2019 530,0 533.6*   2021 nvt 535,9 

 
De  
 
Uitstroomgegevens 
Onze leerlingen uit groep 8 zijn de afgelopen jaren uitgestroomd naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

 2019  2020 2021 

V.S.O./Praktijkonderwijs     

Basis Beroeps   8%  6% 

Basis- en Kader Beroeps 8% 8% 19% 

Kader Beroeps 8% 8%  

Kader/theoretische leerweg 12% 42% 19% 

 2019 2020 2021 

Theoretische leerweg 33%  - 6% 

Tl/Havo 12%  - 19% 

Havo 4%  - 6% 

Havo /V.W.O.  4% 25% 19% 

V.W.O.   8% 17% 6% 

Door de afronding op hele getallen is het totaal van de percentages niet altijd 100% 
De uitslag van 2021  en de daar aan gekoppelde schooladviezen liggen binnen de verwachtingen die de school heeft gehad. De leerlingen hebben zich in de 
achterliggende jaren in de verwachtte richting ontwikkeld. Dit blijkt uit de scores in het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 en het definitieve advies voor het VO. 
 
 
 
Fotograferen en filmen:   AVG? 
Sinds mei 2018 hebben we te maken met de strenge regelgeving rondom het AVG, ook wel de privacywet genoemd. Onze leerlinggegevens zijn veilig opgeslagen in 
Parnassys. Alleen als dat wettelijk toegestaan is geven we gegevens door aan andere instanties. Zo wisselt de school regelmatig de leerlinggegevens uit met DUO. Dat is 
verplicht want ze zijn de basis voor de bekostiging van de school. 
Bij het gebruik van  beeldmateriaal van een kind of een groep kunnen de ouders aangeven voor welke doelen de school die mag gebruiken. U kunt aan het begin van 
het schooljaar in Parro aangeven of u daarin iets wilt wijzigen of niet. Als u niets registreert, zal de school er alles aan doen uw kind niet herkenbaar in beeld te tonen. 
Helaas hebben we niet alles in de hand, omdat er ook beeldmateriaal door anderen gemaakt wordt tijdens activiteiten. Wilt u zelf foto’s maken van een evenement, 
hou er dan rekening mee dat niet alle ouders willen dat hun kind herkenbaar in beeld komt. 


