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1. Voorwoord 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor u ligt de bijlage informatiegids en jaarkalender van KC De Klimtoren. In de bijlage 

informatiegids vindt u belangrijke en praktische informatie en in de jaarkalender de 

planning voor het nieuwe schooljaar.  

 

We hebben deze kalender zorgvuldig samengesteld en de data met zorg bepaald. 

Desondanks kan het gebeuren dat we een wijziging moeten aanbrengen in de loop van 

het schooljaar. Indien mogelijk stellen we u daarvan vroegtijdig op de hoogte via de 

nieuwsbrief. 

 

Naast deze bijlage en jaarkalender ontvangt u per twee weken onze nieuwsbrief De 

Uitkijkpost. Hiermee informeren wij u over actuele zaken en onderwerpen. Ook de 

eventuele wijzigingen in de jaarkalender vindt u hierin. 

 

Verder kunt u ons volgen op onze facebookpagina De Klimtoren en op de website. U kunt 

hier leuke items met informatie en foto’s vinden.  

 

Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids 

die u op onze website www.obsdeklimtoren.nl kunt vinden. Daarnaast kunt u de 

algemene schoolgids van Stichting Wolderwijs vinden op de website van Stichting 

Wolderwijs (www.wolderwijs.nl). 
 

Mede namens het team wens ik iedereen een goed en leerzaam schooljaar 2021-2022 

toe. 

 

Karin Hartman 

Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.obsdeklimtoren.nl/
http://www.wolderwijs.nl/
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2. Adressen en communicatie 

 
Adres    

KC De Klimtoren   

Drogteropslagen 57    

7705 PD Drogteropslagen  

 

Tel. 0523-614130 

Email: directeur.klimtoren@wolderwijs.nl 

 

Directeur: Karin Hartman 06-13608109 

Locatiecoördinator/waarnemend directeur: Natalie Lanjouw 

Website: www.obsdeklimtoren.nl 

Facebook: obs De Klimtoren  

 

Schoolbestuur 

Stichting Wolderwijs    Algemeen directeur: Berien Bakker 

Schoolstraat 1    Tel. 0528-741706 

7921 AV Zuidwolde     Email: Berien.bakker@wolderwijs.nl 

0528-741700 

onderwijs@wolderwijs.nl 

opvang@wolderwijs.nl  
 

 

Leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel 

 

Anja Baay 

Joyce Stapel  

Frank Boerrigter 

Ineke Boshove 

Gerdo van Dalen 

Karin Hartman 

Anita Hoekstra 

Natalie Lanjouw 

Geertje van der Linden 

Riana van der Vlist  

Tineke Velthuis 

Joanne Baron (peuterspelen Linde) 

Heleen Kremer (peuterspelen Linde) 

 

Het personeel is bereikbaar via de mail. De mailadressen bestaan uit de  

voor- en achternaam met als toevoeging @wolderwijs.nl    

(voorbeeld: anja.baay@wolderwijs.nl) 
 

Ouderportaal 

Alle ouders van leerlingen vanaf groep 1 t/m 8 hebben een inlogmogelijkheid voor het 

ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. U vindt hier informatie over de 

ontwikkeling van uw kind(eren). Inloggegevens zijn op te vragen bij de directeur.  

 

 
3. Schooltijden, vakanties en roosters 
  
 

Schooltijden en continurooster 

De school heeft een continurooster, alle leerlingen eten op school. Alle groepen gaan van 

8:30 t/m 14:00 uur naar school. Groep 1 en 2 zijn donderdag- en vrijdagmiddag om 

12:00 uur vrij. De kinderen mogen ’s morgens vanaf 8:15 uur op school komen. Vijf 

mailto:Berien.bakker@wolderwijs.nl
mailto:onderwijs@wolderwijs.nl
mailto:opvang@wolderwijs.nl
mailto:ineke.deklimtoren@xs4all.nl
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minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel en dan kunnen de leerlingen 

naar binnen. Bij de tweede bel moeten de kinderen in de klas zijn, dienen benodigde 

spullen al op tafel te liggen en starten de lessen.  

De leerlingen hebben pauze van 10:15 uur tot 10:30 uur en van 12:00 tot 12:30 uur. 

Tijdens de middagpauze eten de leerlingen samen met de leerkracht. Daarna is er ruimte 

voor spelen.  

 

Vakanties en vrije dagen 

 
Herfstvakantie Ma 18 oktober t/m vrij 22 oktober 2021 

Kerstvakantie Ma 27 december t/m vrij 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Ma 21 februari t/m vrij 25 februari 2022 

Goede vrijdag + Pasen Vrij 15 april t/m ma 18 april 2022 

Meivakantie Ma 25 april t/m vrij 6 mei 2022 

Hemelvaart Do 26 mei en vrij 27 mei 2022 

Pinksteren Ma 6 juni 2022 

Zomervakantie Ma 18 juli t/m vrij 26 augustus 2022 

 

Margedagen (leerlingen vrij) 

Wolderwijsdag   Woensdag 23 maart 2022 

Planningsdag  Woensdag 25 mei 2022 
 

Peuterspeelzaal (locatie: Linde)  

Dinsdag  en Donderdag    

8.30 – 11.30 uur  2 en 3 jarige  Joanne Baron  

Heleen Kremer  

 

HVO  

Maandag    

HVO 12.30 – 13.15  5/6/7/8 Gwendy Velthuis 

 

Gym  

Dinsdag   

8:45-9:30 5/6/7/8 Gerdo van Dalen 

9:30-10:15 1/2/3/4 Gerdo van Dalen 

 

Donderdag   

10:15-11:00 3/4/5 Eigen leerkracht  

11:00-11:45 6/7/8 Eigen leerkracht  

 1/2 spel- en 

bewegingsactiviteiten op school  
Eigen leerkracht  

 

Muziek  

Vrijdag   

8:30 -  9:15 3/4/5 Frank Boerrigter 

9:15 – 10.00  1/2 Frank Boerrigter 

10:15 - 11:00 6/7/8 Frank Boerrigter 
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4. Lunchen op school en traktaties 
 

Lunch 

Alle leerlingen eten om 12:00 uur in hun eigen groep met een leerkracht. De leerlingen 

nemen zelf een lunchpakketje mee. Na het eten zullen zij, wanneer het niet te hard 

regent, een frisse neus halen op het speelterrein. Om 12:30 uur wordt het programma 

hervat.  

 

Traktaties 

Wij promoten gezonde voeding. Ouders zijn uiteraard verantwoordelijk voor de voeding 

van hun kind. Wanneer kinderen trakteren, bv. wanneer zij jarig zijn, dan hopen we op 

een gezonde, eenvoudige traktatie. Ook voor het team!  

 

  

5. Ziektemelding en verlofaanvraag 
 

Melding ziekte en absentie 

Wanneer uw kind ziek is en niet in staat is om naar school te komen, dan verwachten wij 

dat één van de ouders dit voor 8.30 uur telefonisch aan de school doorgeeft.  

Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, proberen we eerst de ouders te 

bereiken. We vragen u dan of u uw kind van school komt ophalen. We sturen zonder 

overleg met ouders geen leerlingen naar huis. Wanneer we niemand kunnen bereiken, 

waar de zieke leerling tijdelijk kan worden opgevangen, blijft de leerling op school. Als 

medische verzorging onmiddellijk nodig lijkt, wordt de huisarts ingeschakeld. Uiteraard 

brengen we u hiervan vervolgens zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 

Schoolverzuim 

In de leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de 

taak van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind ieder dag naar school gaat. Bij 

geregeld terugkerende absentie wordt contact met de ouders opgenomen om het te 

bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan 

een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet 

toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Voor het verkrijgen van verlof 

moet altijd tijdig contact worden opgenomen met de directeur van de school. 

 

Buitengewoon verlof 

Soms zijn er omstandigheden waardoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor 

zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van bepaalde religieuze 

feestdagen, de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan en andere 

gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie, gezinsuitbreiding 

en verhuizing. 

 

Extra verlof voor vakantie 

Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden 

gegeven als door de aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet ten 

minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan. 
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6. Groepsindeling leerkrachten  
 

   
 Groep 1/2 Groep 3/4/5  Groep 6/7/8  

Maandagmorgen  Riana  Joyce  Natalie   

Maandagmiddag  Riana  Joyce  Natalie   

Dinsdagmorgen  Riana  Joyce  Ineke  Gym door Gerdo  

Dinsdagmiddag  Riana  Joyce  Ineke   

Woensdagmorgen  Riana/Geertje Joyce/Anja  Ineke   

Woensdagmiddag  Geertje  Joyce  Ineke   

Donderdagmorgen   Geertje  Joyce/Anja  Ineke  Anita: IB 

Donderdagmiddag  X Joyce/Anja Ineke  Anita: IB 

Vrijdagmorgen  Geertje  Joyce/Anja Natalie  Frank geeft muziek  

Vrijdagmiddag  X  Anja Geertje  Natalie: loco-taken  

                       
Overig 

 

Karin Directie 

 

2 dagen 

Anita IB 

 

Donderdag  

Natalie  Locatiecoördinator 

 

Vrijdagmiddag  

Gerdo  

 

Vakleerkracht gym Dinsdagmorgen 

Frank Vakleerkracht muziek 

 

Vrijdagmorgen 

Tineke Conciërge 

 

Dinsdag en donderdag 

Heleen  Pedagogisch medewerker  Dinsdag en donderdag  

Locatie: Linde  

Joanne  Pedagogisch medewerker  Dinsdag en donderdag  

Locatie: Linde  

 

 

Bovenop de basis(groepsorganisatie) zetten we leerkrachten in op basis van specifieke  

deskundigheid. Deze inzet komt ten goede aan alle leerlingen.  

 

Riana:  NME-coördinator, IPC-coördinator  

Geertje: Inzet op ICT/dyslexie/spelling  

Ineke:  Leerlijn sociaal- emotionele ontwikkeling 

Anja:  Coördinator cultuur en leescoördinator.  

Anita:  Coördinator meerbegaafdheid en Kanjertraining 

Natalie: locatie-coördinator  

Joyce:  specialist bewegingsonderwijs 

Renate Tissing (KC De Bosrand): Taalcoördinator 

Betty Linthorst (KC De Bosrand): Rekencoördinator 

 

Taakbeleid: 

Elke medewerker vervult binnen de school diverse taken. Elk jaar wordt de taakverdeling 

opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. De beschrijving van deze taakverdeling is op 

aanvraag ter inzage. 
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G.V.O. en H.V.O. 

De ouders van leerlingen in de groepen 5 t/m 8 kunnen aangeven of hun kind 

godsdienstlessen (G.V.O.) of lessen  humanistisch vormingsonderwijs (H.V.O.) wil 

volgen. Het komende schooljaar gaan de GVO lessen niet door i.v.m. te weinig opgave. 

 

Gwendy Velthuis verzorgt de H.V.O. lessen (zie punt 3. Schooltijden, vakanties en 

roosters). 

 

7. Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) 

 
De MR is een wettelijk verplichte geleding met formele bevoegdheden en bestaat uit twee 

ouders en twee teamleden. De MR heeft instemmingsrecht over het beleid van de school 

en geeft advies volgens een vastgesteld reglement. 

De GMR, is net als de MR, een wettelijk verplichte geleding die advies- en 

instemmingsrecht heeft over het beleid van de Stichting Wolderwijs volgens een 

vastgesteld reglement. Van elke school heeft één lid zitting in de GMR. Voor De Klimtoren 

is dat Floris van Lint. 

 
Leden 

Marja Reijnders  lid oudergeleding 

Floris van Lint  lid oudergeleding 

Ineke Boshove         lid personeelsgeleding 

Natalie Lanjouw       lid personeelsgeleding 
 

Uw vragen en opmerkingen zijn welkom! 

 

 

8. Ouderraad (OR) 
 
Onze school heeft een OR die zelfstandig, maar ook in samenspraak met het team, 

directie en ouders, diverse activiteiten organiseert en bij activiteiten helpt op school. 

 

Leden 

Nicole Stroeve   Nikki Looman-Hoolwerf 

Maarten van Noorden  Kristie Wienk  

Melissa Zagers-Buitenhuis  Daniëlle Krul  

Loes Veenstra  

 

De OR heeft een eigen emailadres: ordeklimtoren@gmail.com 

Uw vragen en opmerkingen zijn welkom! 

 
 

9. Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage 
 

De OR beheert het ouderfonds. Hierin wordt per schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage 

gestort. T.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage zijn er wettelijke regels. Onze school benut de 

ouderbijdrage voor de organisatie van allerlei activiteiten, zoals sint- en kerstviering, 

voorleesontbijt, feestelijke ouderavond, sportdagdeelname, afscheid groep 8, jubilea enz. 

Een ouderbijdrage is ten alle tijden vrijwillig. Ouders kunnen dus zonder opgaaf van 

reden de keuze maken om de bijdrage niet te betalen. Daarvoor is geen 

bezwaarprocedure nodig. 
 

• De ouderbijdrage van 1 kind is €10, elke volgende kind is €5.  

• De kosten voor schoolkamp zijn €50, voor schoolreis €15. 
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10. Contactmomenten 
 

Aan het begin van het schooljaar is er een contactmoment voor alle ouders en leerkracht. 

Dan is het vooral de leerkracht die luistert naar wat ouders te vertellen hebben over hun 

kind en hoe het de start van het nieuwe schooljaar heeft ervaren. Vanuit dit moment 

wordt een nieuwe afspraak naar behoefte gemaakt.   

Het is de bedoeling dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hierbij aanwezig zijn, 

omdat dit een positief effect heeft op de mate waarin ze de verantwoordelijkheid nemen 

voor zichzelf en hun motivatie. Voor de leerkrachten is het fijn dat de leerlingen 

rechtstreeks aangeven waarmee, waarbij en op welke manier zij ondersteuning nodig 

hebben.  

De leerkrachten bereiden zich zorgvuldig voor op deze contactmiddag/avond.  

 

 

11. Verantwoording onderwijstijd 
 

Sinds 1 augustus 2006 geldt de schooltijdenwet. Deze wet schrijft voor dat kinderen in 

acht jaar basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs dienen te volgen. Hierbij geldt dat 

een kind in de eerste vier schooljaren minstens 3520 uur en in de laatste vier schooljaren 

minstens 3760 uur onderwijs dient te ontvangen. In totaal hoort in 8 leerjaren 7520 uren 

gemaakt te worden. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan 22 uur per week naar 

school, de kinderen van de groepen 3 t/m 8 25 uur per week. Uitgaande van een 

gemiddeld schooljaar van 39,5 weken, ontvangt uw kind op De Klimtoren voldoende 

onderwijs. Mocht u inzage willen hebben in de urenberekening, dan kunt u contact 

opnemen met de directeur.  

 
 

12.  Resultaten eindtoets en uitstroom voortgezet onderwijs  
 
Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 de nieuwe Centrale 

eindtoets van Cito. Vanaf het schooljaar 2020-2021 nemen wij de eindtoets Route 8 af. 

De uitslag hiervan is in het onderstaande schema te zien. 

 

Eindtoets  2018-2019 

Centrale 

eindtoets cito  

2019-2020 2020-2021 

Route 8  

Ongecorrigeerde standaardscore 539,7 Geen 

eindtoets 

afgenomen 

ivm geen 

leerlingen in 

groep 8 

206,1 

(voldoende) Landelijk gemiddeld behorende bij 

de schoolgroep 

536,2 

Inspectienorm behorende bij de 

schoolgroep (ondergrens) 

534,2 

Bovengrens inspectie behorende 

bij de schoolgroep 

538,2 

 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 kijkt de Onderwijsinspectie op een nieuwe manier 

of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke 

referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Voor 

meer informatie en inzicht in dit nieuwe onderwijsresultaten model verwijzen wij u graag 

door naar de site van de Onderwijsinspectie.  De Klimtoren scoort voldoende.  
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Vanaf het schooljaar 2018-2019 publiceren wij geen uitstroomgegevens meer van de 

leerlingen in verband met privacy, omdat het leerlingaantal van groep 8 minder dan 5 

leerlingen is.  

 

         


