Picto Schoolgids 2021-2022

De School
Adres
Obs de Brink,
Locatie Hesselanden
Wilhelmsweg 85A
7814 VG Emmen

Telefoonnummer
0591-673062

De Hesselanden
De school
De Hesselanden is een locatie van Openbare Daltonschool De Brink. De Hesselanden is een openbare
school en is een school voor kinderen die wonen op de gezinslocatie van het COA in Emmen.
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar die langer dan één jaar in Nederland zijn gaan naar de
Hesselanden. Op de Hesselanden zijn 7 groepen.
De Hesselanden valt onder Openbaar Onderwijs Emmen.
Onderwijs op de Hesselanden
De Hesselanden is een reguliere school. Kinderen krijgen les in de volgende vakken:
 Taal en woordenschat
 Rekenen
 Technisch lezen
 Begrijpend lezen
 Wereldtijd
 Handvaardigheid en tekenen

 Muziek
 Gym
We willen ervoor zorgen dat de kinderen op de Hesselanden zo snel mogelijk kunnen aansluiten bij de
leerlingen in hun leeftijdsgroep.
Schoolplan
Het komende schooljaar gaan we aan de volgende dingen werken:
 Wereldtijd  We ontwikkelen een leerlingvolgsysteem voor Wereldtijd.
 Rapport  We maken een rapport dat u, als ouder goed begrijpt.
 PAD  We gaan met het hele team een cursus volgen waar we leren om de kinderen goed te
begeleiden op sociaal-emotioneel gebied.
 Taalvriendelijke school  We worden een Taalvriendelijke school. Dat betekent dat we alle
talen die de leerlingen spreken accepteren.
VVE
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die op de gezinslocatie van het COA in Emmen wonen is er de
mogelijkheid om naar voorschool de Hesselanden te gaan. Aanmelding gaat via het COA.

De leerkrachten
De juf in de klas
Uw kind zit in een groep. Deze groep heeft 1 of 2 leerkrachten.
Soms is er ook een onderwijsassistent. En soms is er een stagiaire.
Er zitten ongeveer 15 leerlingen in 1 groep.
Extra teamleden voor begeleiding
Leerkrachten krijgen hulp van de intern begeleider. De intern begeleider helpt ook ouders
en kinderen. We noemen de intern begeleider ook de IB’er.
De IB’er is Aline Garming.
De school wordt geleid door de directie.
Judith van de Vooren is de locatiedirecteur.
Tanja Paton doet de administratie.

Schooltijden - groep 1
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zaterdag
Saturday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zondag
Sunday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Schooltijden - groep 2
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday
Zaterdag
Saturday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zondag
Sunday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Schooltijden - groep 3-4
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday
Zaterdag
Saturday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zondag
Sunday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Schooltijden - groep 3-4 ECAH
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday
Zaterdag
Saturday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zondag
Sunday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Schooltijden - groep 5-6
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday
Zaterdag
Saturday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zondag
Sunday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Schooltijden – groep 7-8
Maandag
Monday
Dinsdag
Tuesday
Woensdag
Wednesday
Donderdag
Thursday
Vrijdag
Friday
Zaterdag
Saturday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Zondag
Sunday

GEEN SCHOOL / NO SCHOOL

Meenemen naar school
Voor het fruit eten
Het fruit

Wel

Het drinken

Niet

Sport

het shirt

de broek

de sokken

de schoenen

de tas

Ziek?

Afmelden voor half 9

Bellen naar school

Is uw kind ziek?

U moet voor 8.30 uur
naar school bellen.

0591-673062

Afspraak

Vertellen op school

U kunt het ook tegen
de juf zeggen op school
Vertellen op school

Bruiloft,
begrafenis,
vakantie,
dokter,
tandarts,
advocaat?
Heeft u een belangrijke
afspraak?

U moet verlof
aanvragen op school.

Kinderen moeten elke dag op school komen. Is uw kind er niet zonder reden dan bellen we de
leerplichtambtenaar.

De zorg voor de kinderen
Intakegesprek
Als u uw kind wilt inschrijven maak dan een afspraak op school. We stellen u vragen
over uw kind en u krijgt een rondleiding door de school.
Zorgbordsessies
Twee keer per jaar bespreken de leerkrachten met de intern begeleider en/of de
directeur alle kinderen van de groep. Ze praten dan over hoe het gaat met technisch
lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen, etc. Maar ze praten ook over de
emotionele ontwikkeling van het kind en hoe het kind zich sociaal redt in de klas.
Logopedist
Als blijkt dat het kind hulp nodig heeft bij de uitspraak van de taal dan is er in de
school een logopediste aanwezig. Natuurlijk wordt deze hulpvraag eerst met de ouders
besproken.
Hoe gaan we om met gegevens?
Van iedere leerling hebben we een inschrijfformulier, een kopie van de legitimatie, een
mapje aantekeningen en een ontwikkelingsperspectief. We werken op een veilige server.
We delen de gegevens van uw kind (in PDF) met de vervolgschool. Zij weten dan hoe de
ontwikkeling was en wat de scores zijn.

U mag altijd deze documenten inzien. Alle teamleden kunnen deze documenten ook inzien.
Leerlingen en anderen niet.
We bewaren deze gegevens 10 jaar. Daarna zijn de leerlingen uit het onderwijs en
hoeven we niet meer te ondersteunen.
Aanvullende zorg
Soms is er meer zorg nodig. De IB’er overlegt dan met onze contactpersoon van de
consultatiegroep. Ze vraagt dan altijd uw toestemming. Soms is er onderzoek nodig. En
soms schakelen we het samenwerkingsverband van de gemeente Emmen en de gemeente
Borger-Odoorn in, SWV22.02.
Uitstroom
Voor een goede uitstroom naar het voortgezet onderwijs kijken we naar wat een
leerling presteert op school. We kijken naar de leerprestaties en naar het idee dat we
hebben van het niveau van de leerling.
Elke leerling maakt een NT-2 toets om te bepalen hoeveel ondersteuning de leerling
nodig heeft qua Nederlandse taal.
We geven na overleg met de ouders, de leerkracht, de IB-er, de begeleider passend
onderwijs van de consultatiegroep en de directeur een passend advies.

De ouders

Wij nemen de tijd voor ouders. Voor elke leerling voeren we een uitgebreid
intakegesprek.
Wij vinden het belangrijk dat we elkaar begrijpen daarom is de inzet van een tolk
mogelijk.
Brieven van school naar huis zijn in korte zinnen + picto’s.
De mening van ouders is belangrijk
Wij luisteren naar ouders
We zien ouders graag in de school
Ouders kunnen meehelpen met klusjes
U kent uw kind goed.
Wij willen graag dat u ons helpt.
Vertel ons als uw kind niet gelukkig is.
Vraag ons als u iets wil weten.
Zeg ons als wij het anders moeten doen.
Wacht niet.
Bel, sms, app, mail of kom langs!

Klachten
Het kan zijn dat u niet blij bent met hoe u of uw kind wordt
behandeld. Gaat u dan eerst naar de leerkracht, de IB-er, Aline
Garming (a.garming@oo-emmen.nl), of naar de directeur, Judith van de
Vooren (j.vandevooren@oo-emmen.nl).
Komt u er niet uit met ons, dan kunt u contact opnemen met het
bestuur van Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) waar de Hesselanden
onder valt.
Contactpersoon OOE : Wichard Vorsterveld (w.vorsterveld@oo-emmen.nl)
Komt u er niet uit met OOE? Dan kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 162
3440 AD Woerden
0348 40 52 45
www.lgc-lkc.nl
Vertrouwenspersoon
Bij klachten over geweld en seksuele intimidatie of misbruik kunt u contact opnemen met
de vertrouwenspersoon. Dit is Aline Garming. (a.garming@oo-emmen.nl)

Judith van de Vooren
Locatieleider

Aline Garming
IB’er

Lisa Brauckman
Groep 1

Sharon Fiege
Groep 2

Dianne Dijenborgh
Groep 2

Sanne Eelsing- Berends
Groep 2

Lysette van der Kolk
Ondersteuning Groep
1/2

Serena Mos-Reins
Groep 3/4

Annette Lambers Wittendorp
Groep 3/4 ECA H

Malon Tapper-Hassing
Groep 3/4 ECA H (en

Carine ReindersSchippers
Groep 5/6

Hester Tent
Groep 5/6 (en 3)

Angela Bruins
Groep 7/8

Danique van der Sleen
Onderwijsassistent

Jorike Miedema
Onderwijsassistent

7/8)

Karin de Boer
Onderwijsassistent

Tanja Paton
Administratie

Schoolvakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:
Vrije dagen:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Vrije dag:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Vrije dag:
Zomervakantie:

16 t/m 24 oktober 2021
14 en 15 december
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 t/m 27 februari 2022
30 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
27 april t/m 8 mei 2022
27 mei 2022
6 juni 2022
29 juni 2022
16juli t/m 29 augustus 2022

Social media
Website:
www.hesselanden.nl
@hesselanden

