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We horen bij Op Kop, een stichting voor openbaar onderwijs in 
de Kop van Overijssel. Op Kop heeft 20 scholen. Binnen Op Kop 
kunnen we veel van elkaar leren, gebruik maken van vakmen-
sen en onderwijsontwikkelingen samen volgen en vormgeven.

Missie en visie:
Missie:
Samen werken aan individuele groei.

Visie:
Wij zijn een school waar een juiste balans is tussen individuele 
groei en je samen met anderen ontwikkelen. Wij geloven erin 
dat je leert als je betrokken bent. De maatschappij vraagt om 
ondernemende mensen, die hun eigen keuzes durven te ma-
ken en die trots zijn op wie ze zijn. Niemand is hetzelfde en 
daarom werken wij altijd vanuit authenticiteit.

Belofte aan het kind:
Wij vinden het belangrijk wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. 
Naast de lesdoelen werk je aan je persoonlijke doelen (ieder 
kind heeft zijn eigen talenten). Je doet het niet alleen, maar 
samen met de andere kinderen, leerkrachten en je ouders.

OBS DE ROLPAAL staat voor:
Gepersonaliseerd onderwijs:
n Elke leerling krijgt een passende aanpak.
n Elke 10 weken een coachgesprek tussen leerling, leerkracht 

en ouder.

Kwaliteit:
n Wij bieden goed onderwijs voor de gehele ontwikkeling van 

de leerlingen.
n De resultaten bij rekenen, taal en lezen zijn meetbaar goed.
n Er wordt continu gewerkt aan verbetering van onze kwali-

teit.

Openheid:
n Wij staan voor openbaar onderwijs.
n Wij werken en leren samen; met elkaar, met leerlingen, met 

ouders en met de buurt.
n Onze communicatie is open, transparant en met korte lij-

nen.

Democratisch burgerschap:
n Leerlingen kunnen samenwerken, overleggen, democra-

tisch besluiten nemen en verantwoording nemen.
n Iedereen voelt zich veilig, voelt zich gehoord en kan zich la-

ten horen.
n Geschillen worden op respectvolle manier opgelost met een 

win-win-resultaat voor ogen.

Wij kunnen dus zeggen:
De Rolpaal, goed voor iedere leerling!

Een moderne school
Vanuit bovenstaande kernwaarden ontwikkelen wij ons on-
derwijs om de leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor de 
wereld van morgen.
De wereld verandert snel. Elk mens levert een bijdrage aan 
deze wereld en moet in staat zijn om zich aan te passen aan 
veranderingen en hierin je eigen koers te kiezen. Daarom le-
ren onze leerlingen de volgende vaardigheden:
n Samenwerken
n Communiceren
n Creatief denken
n Kritisch denken
n Problemen oplossen
n Sociale en culturele vaardigheden
n Omgaan met ICT



Moderne middelen
Iedereen vanaf groep 3 krijgt van school een eigen iPad. Deze 
iPad is door school ingericht voor educatief gebruik. Dagelijks 
gaat de iPad mee naar huis, want leren hoeft na schooltijd niet 
op te houden.

Iedere leerling is uniek
We maken op de iPad zoveel mogelijk gebruik van adaptieve 
programma’s. Tijdens het werken houdt het programma bij 
hoe de leerling het doet en past meteen het volgende werk aan. 
Zo werkt iedereen altijd op zijn/haar eigen niveau!

Elke 10 weken past de leerkracht het Individuele Ontwikke-
lingsplan (IOP) aan. De leerkracht bespreekt dat met de leer-
ling en de ouders. Leerling, ouders en de leerkracht denken 
allemaal mee over wat de leerling gaat leren en hoe.

Op De Rolpaal leert iedereen de verplichte basisschoolvakken, 
maar de leerlingen worden ook gestimuleerd om hun eigen ta-
lenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die voor 
de wereld van morgen van groot belang zijn.
 
Bijzonderheden van De Rolpaal
Coachgesprekken
De leerkracht heeft elke 10 weken met de leerling een gesprek 
over hoe het leren gaat. De ouder zit daarbij.

De kring
We zitten dagelijks in de kring. Hier leren we met, maar ook van 
elkaar. We regelen er allerhande zaken, op een democratische 
manier. In alle groepen zijn leerlingen bij toerbeurt kringleider.

De leerlingenraad
Iedereen komt eens aan de beurt om in de leerlingenraad te 
zitten. Samen met leerlingen uit alle groepen vergaderen ze 
over allerlei onderwerpen die de leerlingen aangaan. Iedereen 
heeft een stem en de leerlingen leren vergaderen, voorzitten 
en notuleren.

De klassenkas
Elke klas beheert een eigen potje geld. De klas beslist zelf wat 
de klas hiermee doet.

Het dagboek
Bij de deur staat het dagboek. Hierin worden na de kring ge-
beurtenissen van de dag opgeschreven, getekend of geïllus-
treerd met een foto.

De Vreedzame School
We werken structureel met een methode voor sociaalemotio-
nele ontwikkeling en democratisch burgerschap. Er zijn we-
kelijkse lessen en dagelijks komen de geleerde vaardigheden 
terug. Bijvoorbeeld in de samenwerking, het omgaan met con-
flicten en de inzet van mediatoren om dit op te lossen, overleg 
in de kring en samen beslissingen nemen.

Leerlingpodium
Elke groep verzorgt één of meer optredens per schooljaar, op een 
vrijdag om 13.15 uur. Ouders, familie en vrienden van die groep 
en de andere leerlingen van De Rolpaal mogen komen kijken.

Zelf een grote toneelvoorstelling maken
Op onze jaarlijkse feestavond is er in De Ploats een voorstelling 
die voor het grootste deel door de leerlingen zelf is bedacht en 
gemaakt. De bovenbouwleerlingen schrijven het script voor de 
rode draad van het toneelstuk. Alle leerlingen treden in het 
stuk op. Groep 8 verzorgt deze avond nog een eigen deel waar-
in zij hun afscheid van school vormgeven.

Ouderbetrokkenheid
Ouders en verzorgers (hierna samengevat onder de term ‘ou-
ders’) zijn onze partners in onderwijs en opvoeding. Zij wor-
den volledig geïnformeerd en denken met ons mee.

Hallo Wereld
De leerkrachten van de Rolpaal en de HVO/GVO-docenten gaan 
samenwerken bij de lessen godsdienst- en humanistisch vor-
mingsonderwijs, burgerschap, sociaal emotionele vorming en 
geestelijke stromingen. Een belangrijk motief hiervoor is dat 
in die samenwerking onze leerlingen nog beter kennis kunnen 
gaan maken met de wereld om zich heen.

Hoe ziet een lesdag eruit?
We werken in drie stamgroepen, waarin de verschillende jaar-
groepen met elkaar hun lokaal delen. Groep 1-2 noemen we 
de onderbouw (OB), groep 3-4-5 noemen we de middenbouw 



(MB) en groep 6-7-8 noemen we de bovenbouw (BB). 
Het kan ook zijn dat leerlingen bepaalde lessen volgen bij leer-
lingen uit een andere groep of uit een andere bouw. Dat is dan 
het beste om op het eigen niveau te leren.

Schooltijden:
Van 8.15 uur tot 13.45 uur.
Elke dag dezelfde lestijden en veel vrije tijd in de middag!
Groep 1-2 heeft op woensdagmiddag om 12.00 uur vrij.

Voor schooltijd:
n Vanaf 8.05 uur mogen leerlingen op school komen. Ze mo-

gen nog even buiten spelen of binnenkomen.
 De jas kan aan de kapstok en de tas in een vak. De jas mag 

ook in het vak als dat wenselijk is.
 De leerlingen van de OB en MB die naar binnen komen, gaan 

meteen naar hun klas. In de klas kunnen ze iets aan hun 
tafel doen tot het tijd is. 

 Ouders mogen voor schooltijd ook even de klas in.

Start om 8.15 uur:
n De leerlingen en de leerkrachten gaan aan het werk. We be-

ginnen bijna altijd met de kring.

Kring:
n In de BB starten de kringleiders om 8.15 uur de kring. In 

alle groepen gaan we meerdere keren per dag in de kring en 
hebben de kringleiders een speciale taak.

Basisvakken:
n Rekenen, lezen en taal doen we zoveel mogelijk ’s ochtends.
 Soms is er instructie nodig van de juf, soms werken leerlin-

gen zelfstandig en soms werken ze samen.
 Of een leerling bij de instructies moet zijn, ligt aan wat is 

afgesproken dat de leerling gaat leren.
n Met onze eigen Bibliotheek op School werken we dagelijks 

aan leesmotivatie, taalvaardigheid, woordenschatontwik-
keling en mediawijsheid. De kindercollectie wordt jaarlijks 
gemonitord en uitgebreid, iedereen heeft een bibliotheek-
pas en ze kunnen op alle schooldagen boeken lenen.

Stilte-atelier:
Wanneer leerlingen geen instructie volgen en ze willen stil, 
zelfstandig werken, dan kan dat in het stilte-atelier. Dat is 
in onze hal. Hier werkt iedereen aan zijn/haar eigen werk en 
word je niet afgeleid, want het is er muisstil.

Samenwerken:
Wanneer leerlingen werk samen met iemand willen maken, 
kan dat fluisterend in het eigen lokaal. Ze kunnen ook een sa-
menwerkplek in de school opzoeken.

Andere vakken:
n ‘s Middags reserveren we tijd voor creatieve vakken en 

voor wereldoriëntatie. Dat zijn de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en maatschappijleer samen.

n Onze leerlingen leren schrijven in blokschrift. Leerlingen 
die dat willen en kunnen, mogen leren aan elkaar te schrij-
ven. Leren schrijven start met potlood. In groep 4 krijgen 
alle leerlingen een pen van school. Deze wordt voorzien van 
een naamsticker. Wie zijn pen kwijt raakt moet zelf voor een 
nieuwe zorgen.

n Muziekles krijgen de leerlingen van een vakdocent en van 
hun eigen juf. Een paar keer per jaar mag je optreden.

n Toneelspelen komt door het jaar heen geregeld aan bod. 
Meestal als de groep bezig is met een bepaald project of oe-
fent voor een voorstelling.

n Alle groepen hebben twee keer per week gym in de gymzaal. 
De OB speelt/gymt van de meivakantie tot de herfstvakan-
tie buiten. De MB en BB heeft van mei t/m september zwem-
les. De ouderraad bekostigt deze lessen.

n Elke week zijn er lessen van De Vreedzame School, hier le-
ren we over hoe we goed met elkaar om kunnen gaan.

n We geven Engelse les in alle groepen, 2 keer per week.
n Iedere week zijn er lessen Hallo wereld voor de  groepen 1 

t/m 8.
n In alle groepen komt verkeersonderwijs aan bod.

Pauze om 10.30 uur:
Vlak voor de pauze eet en drinkt iedereen wat. De meesten ne-
men fruit mee, we geven als school de voorkeur aan een gezon-
de pauzehap. Alle groepen spelen tegelijk buiten.



Middagpauze om 12.00 uur:
Om 12.00 uur eten, daarna een kwartier naar buiten. Alle leer-
lingen spelen tegelijk buiten, onder toezicht van een leerkracht. 

Uit school:
Om 13.45 uur staan ouders/verzorgers in de hal te wachten op 
de leerlingen, als de leerling niet alleen naar huis gaat.

Hulp van onze ouders
Door het jaar heen is een aantal bijzondere activiteiten waarbij 
we steunen op de hulp van ouders.

Oud papier
Alle ouders worden ingedeeld in het rooster om te helpen oud 
papier op te halen. Als een ouder verhinderd is, moet deze zelf 
voor vervanging zorgen. We halen oud papier op samen met 
ouders van de Jeugdclub. De opbrengst wordt verdeeld en 
komt ten goede van de kas van de ouderraad.

Pleinschoonmaak
Omdat we het plein voor onze leerlingen het hele jaar netjes 
willen hebben, doen we een beroep op de ouders om te helpen 
met de pleinschoonmaak.

Kerstmarkt
Onze kerstmarkt is een gezellige bijeenkomst met muziek, 
eten en mooie spullen om te kopen. Ouders helpen met de or-
ganisatie, lekkernijen maken, verzorging van de muziek, het 
opzetten en afbreken van de markt, het bemannen van de kra-
men, etc. Het deel van de opbrengst waarvoor de ouders zich 
inzetten, komt ten goede van de ouderraadskas.
Het geld dat de leerlingen deze avond verdienen, wordt aan 
een goed doel geschonken. Om en om kiezen we een doel wat 
dicht bij huis ligt of juist wat verder weg.

Afgelopen jaren kwam de opbrengst ten goede aan Kika, voed-
selbank Steenwijkerland, een school in Afrika, het zwembad 
(2x), het Gildenhuys in Blokzijl en giro 555.

Rommelmarkt
Elk jaar organiseert de rommelmarktcommissie een grootse 
rommelmarkt in Blokzijl. Dit is een bijzonder gezellige activi-
teit en het brengt veel geld binnen voor de ouderraad.

Van alle ouders wordt gevraagd om mee te helpen met:
n spullen ophalen bij alle inwoners van Blokzijl en directe bui-

tenwegen;
n spullen sorteren in de boerderij van juf Janny;
n rommelmarkt opbouwen;
n achter de kramen staan;
n rommelmarkt opruimen;
n de catering voor alle helpers.
Na de rommelmarkt is er een gezellige nazit met alle helpers.

Feestavond
Elk jaar houdt onze school een zelfgemaakte toneelvoorstel-
ling in De Ploats. Alle groepen treden op. Groep 8 krijgt hierin 
een bijzondere plek, zij bereiden in het geheim een eigen af-
scheidsvoorstellinkje voor.
Voor de feestavond vragen wij de volgende hulp:
n Ouders die groep 8 begeleiden met hun stukje.
n Decorstukken knutselen op de werkavond.
n Opbouwen van het podium en de zaal.
n Hulp bij het schminken.
n Prijzen aanleveren voor de loterij.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt georganiseerd door ouders van beide 
basisscholen in Blokzijl. De Blokzijlse leerlingen lopen samen.
Als u uw zoon/dochter opgeeft voor de avondvierdaagse, wordt 
aan u gevraagd wanneer u eventueel kunt helpen met rijden 
en begeleiden van de lopers. Onze Ouderraad bekostigt de deel-
name aan de avondvierdaagse.

Groepsouders
Elke groep heeft één of twee groepsouders. Zij helpen de leer-
krachten met praktische zaken, zoals het regelen van vervoer 
bij een groepsuitje. Ze zorgen er ook voor dat de algemene 
ruimtes gezellig worden aangekleed.

Cultuur- en natuurlessen
Geregeld gaat de groep naar een culturele voorstelling in het 
theater of de groep heeft een excursie in de natuur.
Voor deze activiteiten hebben we ouders nodig die de leerlin-
gen daarheen rijden en begeleiden.



Luizencontrole
Een groep ouders controleert na elke vakantie de hele school 
op luizen. Deze dag geen gel in het haar a.u.b. Als er luizen zijn 
gevonden, vinden in de betreffende groep nacontroles plaats.
Van ouders verwachten we dat zij het direct op school melden 
als er thuis luizen zijn gevonden.

Commissies en overlegorganen
Onze ouders nemen zitting in de volgende commissies of over-
legorganen:
n De Ouderraad (OR) helpt met organiseren van allerlei extra 

activiteiten voor de leerlingen.
n De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid 

van school.
n De Rommelmarktcommissie organiseert elk jaar een groot-

se rommelmarkt in Blokzijl, t.b.v. van onze school.
n De Kerstmarktcommissie organiseert elk jaar een gezellige
 kerstmarkt.
Daarnaast is er nog een aantal taken die ouders binnen de 
school vervullen. 

Handig om te weten
Bij elke maand van deze kalender staat informatie die voor 
u op dat moment belangrijk is om te weten. Hieronder staan 
zaken die voor het hele schooljaar gelden. Lees ook vast alle 
informatie bij de maanden van het jaar door, dan komt u niet 
voor verrassingen te staan.

Apparaten mee naar school
De iPad wordt elke dag thuis opgeladen en gaat elke dag mee 
naar school. Alle ouders en leerlingen ondertekenen een con-
tract waarin staat hoe je met je iPad om moet gaan.
Neem geen mobiele telefoon, spelcomputer o.i.d. mee naar 
school. Ze mogen de gehele schooldag niet gebruikt worden. 

Moet de leerling toch een mobieltje mee voor na schooltijd, dan 
wordt deze tijdens de schooldag bewaard bij de leerkracht.

Computergebruik
Het begeleiden en opvoeden in verantwoord computer- en in-
ternetgebruik ligt voor het grootste deel thuis, omdat de mees-
te leerlingen daar veel tijd op het web doorbrengen. Op school 
wordt er ook gebruik gemaakt van internet. Dit gaat natuur-

lijk heel makkelijk met een eigen iPad. We besteden daarom op 
school ook aandacht aan goed internetgebruik. Ook komt het 
gebruik van sociale media aan de orde op school, o.a. tijdens de 
lessen van De Vreedzame School. Zie ook ons internetprotocol 
op de website.

Rijden bij uitstapjes
Als ouders met leerlingen rijden voor een schoolactiviteit, ver-
wachten we van hen dat ze een inzittendenverzekering hebben!
De schoolreisjes zijn vaak verder dan 20 km. We begroten dan 
de reiskosten die ouders maken (€0,19 p. km.). Betreffende 
ouders zijn vrij om deze vergoeding wel of niet aan te nemen.

Foto- en filmmateriaal van leerlingen
We vragen ouders schriftelijk om toestemming voor gebruik 
van beeldmateriaal, voor bijvoorbeeld deze kalender of voor 
facebook. Op internet verbinden we geen namen aan foto’s. Als 
een naam toch nodig is, gebruiken we alleen de voornaam.

Gymkleding
De OB heeft alleen gymschoenen nodig. De schoenen blijven op 
school.
Vanaf de MB gymmen we in gymkleding, die wekelijks mee 
naar huis gaat om te wassen. De BB neemt ook een handdoek 
mee voor het douchen. Deodorant mag alleen mee in de vorm 
van een roller.

Rook- en alcoholvrije school
Alle schoolactiviteiten vinden plaats in een rookvrije omgeving.
Er wordt daarom in de school, voor de school en op het plein 
niet gerookt. Bij klassenuitjes of bijvoorbeeld een sportdag 
wordt ook niet in het zicht van leerlingen gerookt. Er wordt 
ook geen alcohol gedronken tijdens schoolactiviteiten.

Trakteren
Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de groep. Het gaat 
ook langs bij de andere leerkrachten. We hebben een voorkeur 
voor gezonde traktaties.

Verkeer voor de school
Mocht u uw kind met de auto brengen of halen, parkeer dan 
niet recht voor school, want dat maakt de verkeersituatie ge-
vaarlijk.



Klachtenregeling
Een klacht begint meestal met iets waarover u zich zorgen 
maakt of vraagtekens bij zet.
In zo’n situatie kunt u de volgende stappen volgen:
1. Stap met uw zorg naar de betreffende persoon.
2. Komt u er samen niet uit, betrek dan de directeur erbij.
3. Als dit geen bevredigende oplossing biedt, zijn er verschil-

lende mensen/instanties die u kunnen helpen, afhankelijk 
van de situatie:
a. de schoolcontactpersoon
b. een lid van de MR
c. de regionale vertrouwenspersoon
d. het bevoegd gezag van ‘Op Kop’
e. de klachtencommissie
f. een vertrouwensinspecteur

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over deze 
klachtenregeling en over de rol van de verschillende personen 
en instanties.

Informatie van school
Tweewekelijkse nieuwsbrief:
Elke twee weken krijgt u een digitale nieuwsbrief. U moet zich 
hierop abonneren door u aan te melden op onze website. De 
nieuwsbrieven kunt u ook nalezen op de website of op het ou-
derprikbord in de school.

Groepsmail:
De groepsleerkrachten sturen per mail regelmatig informatie 
over hun groep naar de betreffende ouders.

Mail aan alle ouders:
Wanneer er aanleiding is om alle ouders ergens over te infor-
meren, doen we dat meestal per mail.

Papieren informatie:
Soms geven we informatie op papier mee, meestal wanneer er 
een strookje ingeleverd moet worden. Dit melden we in de di-
gitale nieuwsbrief.

ONZE LEERLINGENZORG
Wij hebben op school een ‘Zorgplan’. Hierin staat uitgebreid 
beschreven hoe wij uw kind volgen en begeleiden en voor een 
passende aanpak zorgen. Delen hieruit, die
van belang zijn voor ouders, staan op onze website. Hier wor-
den enkele punten kort beschreven:

Nieuwe leerlingen
U bent altijd welkom om op school te komen kennismaken en 
in de klassen te kijken.
Aanmelden gaat met een formulier. De school krijgt dan enige 
tijd om te beoordelen of onze school uw kind goed onderwijs 
kan bieden. Bij vrijwel alle aanmeldingen is dit het geval en 
wordt uw kind ingeschreven.
Vlak voordat uw kind 4 wordt, draait het maximaal 3 dagen 
mee. In die periode komt de leerkracht op huisbezoek. Er 
wordt een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf gevraagd.
Oudere leerlingen kunnen ook instromen bij ons op school. Er 
is dan altijd van tevoren een gesprek tussen school en ouders. 
Ook wordt contact opgenomen met de vorige school. We kunnen 
en willen geen leerlingen weigeren. Als onze school niet de zorg 
kan bieden die uw kind nodig heeft, dan helpen wij met zoeken 
naar een passende plek binnen onze organisatie ‘Op Kop’.

Leerlingvolgsysteem en Citotoetsen
Wij volgen de leerresultaten van uw kind door te observeren 
en te toetsen.
Een deel hiervan bestaat uit Citotoetsen, die worden vanaf 
eind groep 2 elk half jaar afgenomen. De Citotoetsen gaan over 
rekenen, lezen en taal. Citotoetsen geven een beeld van het ni-
veau van uw kind t.o.v. het gemiddelde van alle leerlingen in 
Nederland. We gebruiken ook andere middelen, zoals een ob-
servatiesysteem bij groep 1 en 2 en methode gebonden toet-
sen.

Gesprekken met de leerkracht(en)
Elke 10 weken wordt er een coachgesprek gepland. Dit gesprek 
draait om de leerling. We hebben een protocol coachgesprek-
ken op onze site staan.
Als daar aanleiding toe is, kan een extra gesprek worden ge-
regeld.



Overgaan, doubleren of versnellen
Het belangrijkste is dat iedereen zich ontwikkelt volgens zijn/
haar eigen ontwikkelingslijn. Je kunt dus met het ene vak op 
een ander niveau werken dan met het andere vak.
Officieel zit je wel in een bepaalde groep en in principe ga je elk 
jaar naar de volgende groep. Soms is er een reden om langer in 
een groep te blijven, of juist sneller door te stromen. Hiervoor 
gebruiken we criteria die omschreven staan in ons Zorgplan. 
Kijk hiervoor op onze website.

Zorg voor leerlingen met speciale behoeften
Elke leerling moet op zijn/haar niveau kunnen werken, of dat ni-
veau nu op, onder of boven dat van een ‘gemiddelde leerling’ ligt.
Leerlingen met speciale behoeften bieden wij zorg op maat. De 
meeste leerlingen krijgen die zorg op maat gewoon in de klas.
Voor sommige leerlingen wordt een deskundige ingezet, met het 
doel dat de leerkracht in de klas verder kan met de leerling.
Een leerling die meer voorzieningen op school nodig heeft, 
wordt besproken door de Commissie van Arrangeren van Op 
Kop. Zij bepaalt wat vanuit Op Kop betaald kan worden. Op 
Kop bekostigt dit uit de gelden voor Passend Onderwijs.
Wanneer we ondanks deze maatregelen een leerling onvol-
doende kunnen helpen, kan hij of zij aangemeld worden bij het 
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
Alle stappen die wij nemen gaan in nauw overleg met de ouders.
We streven ernaar om alle leerlingen op te vangen op onze 
school.
In ons Zorgplan staat een uitgebreide beschrijving van de stap-
pen die wij nemen bij een leerling met speciale behoeften. Ook 
staat hierin hoe wij omgaan met langdurig zieke leerlingen. Op 
onze website kunt u meer informatie vinden.

De begeleiding naar het voortgezet onderwijs
De leerkracht van groep 8 begeleidt de leerlingen zo goed mo-
gelijk naar het voortgezet onderwijs en geeft een onderbouwd 
advies. Bij de definitieve schoolkeuze speelt een aantal facto-
ren mee:
n Resultaten van de Cito-toetsen (ook die van de voorgaande ja-

ren)
n Werkhouding
n Zelfstandigheid
n Motivatie van de leerling en de ouders
n Sociaal-emotionele ontwikkeling
n Andere factoren (bijvoorbeeld de thuissituatie)

Vanaf eind groep 7 werken we stapsgewijs naar een advies en 
de aanmelding toe. Tijdens de informatieavond in de boven-
bouw krijgen ouders deze stappen op papier mee. 

Waar onze leerlingen naar toe gaan 
De afgelopen schooljaren hebben wij onze leerlingen van
groep 8 verwezen naar:

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
VWO/Gymnasium 4 4 3 5 1 2 2 2
HAVO/VWO 1 2 1    1 1
HAVO 5 3 3 2 4 2  1
VMBO - theoretisch 2 3 1 2 2   
VMBO - kader 1 1 2    1 
VMBO - basis    1    1
VMBO - LWOO  3      

Als het niet goed gaat…
Als school hechten we veel waarde aan de sociale veiligheid 
voor leerlingen,  leerkrachten en ouders. Daarom hebben we 
een Veiligheidsplan (staat op onze website) en werken we met 
de aanpak van De Vreedzame School.
Daarbij voeren wij het beleid uit voor onze leerlingen met spe-
ciale behoeften, wat uiteraard ook geldt voor leerlingen met 
speciale behoeften ten aanzien van hun gedrag.

Wanneer desondanks toch sprake is van ongewenst gedrag 
door een leerling waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan 
derden is toegebracht, hanteren wij een protocol.
Uitgebreide omschrijvingen hiervan vindt u op onze website.

Onze kwaliteitszorg
Wij willen onze kwaliteit in de gaten houden. Daarom krijgen 
alle onderdelen van de school eens in de zoveel tijd een ‘check-
up’. Vergelijk het maar met een autokeuring: bij alle verschil-
lende onderdelen wordt gekeken of de kwaliteit daarvan nog in 
orde is, of dat er iets aan deze kwaliteit gedaan moet worden.
Wij controleren zelf onze kwaliteit, maar Op Kop, ouders en 
leerlingen doen dat ook. 

Vakanties, vrije dagen en leerlicht
Met de schooltijden en de vrije dagen die wij hanteren komen 
we op het wettelijk aantal uren onderwijs dat de leerlingen 



moeten volgen. Verlof van school wordt alleen in bijzondere 
gevallen gegeven. We houden ons hierbij aan de regels van de 
leerplichtwet, omdat:
n we het recht op onderwijs heel belangrijk vinden;
n we willen uitdragen dat wij de schoolgang en leren belang-

rijk vinden voor iedereen;
n eenduidig omgaan met de afspraken, voor iedereen, de 

saamhorigheid in de school bevordert.
Neem op tijd contact op met de directie als u verlof moet aan-
vragen. Op onze website vindt u meer over de regels rondom 
verlof, de leerplicht en hoe ons lesrooster daarop is aangepast.

Welke informatie kunt u op onze site 
vinden?
n Begeleiding naar het voortgezet onderwijs
n Buitenschoolse opvang
n Klachtenregeling
n Luizenprotocol
n Op Kop, informatie over onze stichting
n Oud papier-rooster
n Schoolplan 2015-2019
n Schoolreisjes, organisatie en kosten
n Schooltijden
n Schorsing en verwijdering van leerlingen, regelgeving
n Schrijven met potlood en pen, beleid
n Sponsoring-beleid
n Vakantierooster en urenberekening
n Veiligheidsplan
n Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
n Verzekeringen
n Vrijwillige ouderbijdrage
n Ziekmelden en verlofregelingen
n Zorg voor leerlingen met speciale behoeften
n Zorgplan, onderdelen hieruit

Bereikbaarheid
Onder schooltijd is de school bereikbaar via het telefoonnum-
mer van de school.
In de avonduren en in de weekenden kunt u bij calamiteiten 
de directeur bereiken op zijn privé-nummer. Indien de directie 
niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met één van de an-
dere teamleden.

In de vakantie kunt u tijdens kantooruren, bij ernstige gebeur-
tenissen, het stafbureau van Op Kop bellen op het telefoon-
nummer 0521-362520.

School:
OBS De Rolpaal
Groenestraat 32
8356 DB Blokzijl
0527–291627
info@rolpaal.nl
www.rolpaal.nl

Team:
Meintho Krol
(directeur a.i.)
0628066949

Joke Verhage
(leerkracht onderbouw)

Kim Dedden
(leerkracht onderbouw)

Annemieke de Groot
(leerkracht middenbouw)
(Interne Begeleider)

Froukje Guldemond
(leerkracht middenbouw)

Janny Eissen
(leerkracht bovenbouw)

Joke Klinkert
(interieurverzorgster)

Yvonne Ariessen
(administratie)

Marja de Boer
(kookles)
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Daphne jarig

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Dani en
Rens jarig

Jade jarig

Ella jarig Ruben jarig Team op school Oud papier



Na elke vakantie worden de kinderen 
donderdags op luizen en neten gecontro-
leerd. Wilt u op deze dag de kinderen met 
gewassen haar en zonder gel naar school 
laten gaan?

Zet u in de kalender wanneer u aan de 
beurt bent voor het ophalen van het oud 
papier?

De MB doet mee aan de Jantje Beton-ac-
tie (lotenverkoop) en de BB doet mee aan 
de Kinderpostzegelactie.
De helft van de opbrengst van de Jan-
tje Betonactie komt ten goede aan onze 
school. Wij kopen daarvan speelmateriaal 
voor op het plein.

September
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School
begint weer

September
‘18

 Prinsjesdag

HerfstStudiedag team 
Alle kinderen vrij 

Leerlingenraad

Luizenpluizen

Oud papier

Leerlingenraad

Mats jarig

Start
kinderpostzegels

Sem van Z jarig Kinderpodium mb

Sam jarig

Bela jarig

MR vergadering



De algemene ouderavond is een belang-
rijke vergadering voor alle ouders. Daar 
krijgt u  nuttige informatie en beslist u 
mee over de hoogte en de besteding van 
de vrijwillige ouderbijdrage. We verwach-
ten dat er van elk gezin een ouder aanwe-
zig is.

Deze of volgende maand kunt u in uw 
mail de rekening van de ouderraad voor 
de vrijwillige ouderbijdrage verwachten. 
Lees meer op onze website.

De Schutsluis organiseert jaarlijks een 
hardloopwedstrijd waaraan onze leerlin-
gen vrijwillig mogen deelnemen.

Oktober
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HERFSTVAKANTIE

04 05

=

  Dierendag

Start
kinderboekenweek 
t/m 14 oktober

Klok naar
wintertijd

Oud papier
Sem K jarig

Leerlingenraad

Ouderavond

Jaarvergadering 
19.30

Dag van
de leraar

Leerlingenraad Kinderpodium OB

Schutsluisloop

Milosz jarig
Lola jarig

Tycho jarig Dion jarig Fayen jarig



We maken met de OB en MB op school 
een lampion voor Sint Maarten. U moet 
zelf voor het stokje met lampje zorgen. 
We hopen dat de oudere kinderen met 
de jongere willen lopen zodat ze voor de 
jongsten een goed voorbeeld zijn.

De kerstmarkt komt eraan. We hebben 
uw hulp nodig voor de organisatie! U 
kunt intekenen op de lijst op de deur van 
de hal bij de voordeur en het prikbord in 
de hal bij de kleuters. Zie ook elders in 
deze schoolgids.

Voor de ouders van groep 7 en 8 is er een 
voorlichtingsavond over het voortgezet 
onderwijs. Op deze avond presenteren 
verschillende VO-scholen hun werkwijze.
We organiseren deze avond samen met De 
Schutsluis en daarmee is de locatie wisse-
lend op een van beide scholen. Dit jaar is 
de voorlichtingsavond op de Rolpaal.

Als Sinterklaas in het land is, komen ou-
ders van groep 1 t/m 5 op de werkavond 
om de school in Sinterklaasstemming te 
brengen.

November
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Sint Maarten

Leerlingenraad

Larim jarig

OB en MB 
Werkavond Sint

Leerlingenraad

Oud papier

Tijs vd H. jarigJens jarig

Luizenpluizen

Juf janny jarig

MR vergadering



Sinterklaas komt een ochtend op bezoek. 
De OB en MB hebben een spelletjesoch-
tend met Sint en de Pieten. De BB is deze 
dag bezig met hun surprises.

De BB verzorgt het kerstdiner. De kinde-
ren van de OB en MB hebben die middag 
vrij. Om 17.30 worden alle leerlingen op 
het kerstdiner verwacht.

Ouders van onze nieuw ingestroomde 
leerlingen èn van onze schoolverlaters, 
worden uitgenodigd bij het kerstdiner.

December
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D

ecember
‘18

Sinterklaas

Kerstmarkt

Winter

Gr 1 t/m 5
middag vrij

1730: Kerstdiner

Juf Silvia jarig

KERSTVAKANTIE
1e kerstdag 2e kerstdag

Sinterklaasfeest 
school

Kinderpodium BB

Indy jarig Leerlingenraad Vanaf 12.00 uur 
alle leerlingen vrij 
start kerstvakantie

20



Als we in de gelegenheid zijn, doen we 
mee aan de Blokzijlermerentocht.
Ouders schaatsen dan mee om groepjes te 
begeleiden.

De IJsclub organiseert bij goed vriesweer 
een ijsmiddag voor de basisschoolkinde-
ren.

De onderbouw van beide scholen en de 
peuterspeelzaal organiseren samen een 
voorleesactiviteit tijdens de nationale 
voorleesdagen.

Er is een schoonmaakavond voor het 
lokaal en de spullen van de OB. We ver-
wachten dat er van elk OB-gezin iemand 
helpt. Als u niet op de avond zelf kunt 
komen, kunt u materiaal meenemen om 
thuis schoon te maken.

Januari
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KERSTVAKANTIE
Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

Cito week 1

MR vergadering

Cito week 2

Leerlingenraad Studiedag
Alle leerlingen vrij

Nationale
voorleesdagen

Oud papier

Nationale voor-
leesochtend

Oud papier

Hanne jarig

Louis jarig



Heeft u nog leuke kleinigheden die als 
prijsje kunnen dienen voor de loterij op 
de feestavond? Houd dat alvast apart 
voor school.

De kinderen van groep 8 en hun ouders 
kunnen alvast nadenken over hun groep 
8-stukje op de feestavond.

Februari
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Valentijnsdag

VOORJAARSVAKANTIE

Laurie jarig

Collin jarig

Nationale
voorleesochtend

Oud papierLouis jarig

Leerlingenraad

Deze week 
voorbereidingen 

feestavond 

MR vergadering



Deze maand kunt u de rekening van 
school verwachten van de schoolreisjes.

Op onze Open Dag is iedereen welkom om 
in onze school en in de klassen te komen 
kijken.

Op de werkavond voor de feestavond hel-
pen ouders om decorstukken
te maken. Voor iedereen is er wel een 
passend klusje.

Als het decor wordt opgebouwd voor de 
feestavond, komen ouders helpen met 
het klaarzetten van de podiumdelen, de 
stoelen en de decorstukken.

Maart
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Lente

Klok naar
zomertijd

=
Leerlingenraad

Carnaval Carnaval

Daimy jarigLeerlingenraad

Stijn P jarig

Open ochtend op 
de Rolpaal

Julia jarigJuf Froukje jarig

Luizen Pluizen

Jolijn jarig

Kinderpodium OB Juf Kim jarigDeze week:
Project

Feestavond

Hille jarig



Binnenkort kunt u een telefoontje van de 
rommelmarktcommissie verwachten met 
de vraag welke hulp u kunt bieden bij de 
rommelmarkt. De rommelmarkt heeft de 
inzet van alle ouders nodig om doorgang 
te kunnen vinden.

We doen mee aan de Koningsspelen. Dit is 
een sport- en spelochtend voor alle leer-
lingen. Hulp van ouders is nodig.

De leerlingen uit de OB en MB maken een 
cadeautje voor moederdag.
In de bovenbouw zorgen we ervoor dat de 
leerlingen die dat willen, een cadeautje 
kunnen maken.

April
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Koningsdag

Quinty K jarig

18
22 23 24 25 26 27 28

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

1e Paasdag

2e Paasdag

Veerle jarig

Koningsspelen

MEIVAKANTIE

Goede Vrijdag

Alle leerlingen vrij

Leerlingenraad Paaslunch

Oud papierYenn jarig 19.00 opbouwen 
feestavond

Feestavond

Marlinde jarig

Carst jarig

MR vergadering



Op 4 mei doen leerlingen van beide basis-
scholen op vrijwillige basis mee aan de 
herdenking van de gevallenen. Ze leggen 
kransen bij het Joods monument en de 
graven van de soldaten.

Zodra het weer het toelaat en het zwem-
bad geopend is, krijgen de leerlingen van 
de MB en BB elke week zwemles.

Onze leerlingen mogen meedoen met de 
avondvierdaagse. De organisatie
en de begeleiding ligt in handen van de 
ouders van beide basisscholen. De OB 
loopt 1 dag 2-3 km, de MB 4 dagen 5 km 
en de BB 4 dagen 10 km.

Mei
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18
29 30 01 02 03 04 05

Moederdag

Dodenherdenking

Oud papier

Thijs N. jarig

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

MEIVAKANTIE

Avond4daagse

VrijLeerlingenraad

Meester Meintho 
jarig

Layla jarig

Avond4daagse Avond4daagseAvond4daagse

Leerlingenraad

MR vergadering

Fabienne jarig



Alle kinderen uit de OB en MB maken een 
cadeautje voor vaderdag. In de boven-
bouw zorgen we ervoor dat de kinderen 
die dat willen, een cadeautje kunnen 
maken.

De schoolfotograaf komt. Let op de 
nieuwsbrief voor de exacte datum.

Deze maand is er weer een schoon-
maakavond, dit keer voor de OB èn MB. 
Zie bij januari.

De OB en MB hebben deze maand elk hun 
eigen schoolreisje. Aan groepsouders 
wordt gevraagd mee te gaan als er ouder-
hulp nodig is, evt. aangevuld met andere 
ouders die dat willen.

De bovenbouw gaat 3 dagen op kamp. De 
leerkracht benadert zelf ouders om mee 
te gaan als begeleiding.

Juni
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22
1e Pinksterdag

Hemelvaartsdag

17 18 19 20 21 22 23

Kinderpodium MB

Zomer

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

Leerlingenraad

Cito week 1

MR vergadering

Cito week 2

Niek jarig

Vaderdag

Vrij

Luizen Pluizen

Oud papier

 Juf Annemieke 
jarig

Luuk jarig

Leerlingenraad

Suikerfeest

Feest blokzijl

Quinty L. jarig

Leerlingenraad Kinderpodium BB Muziekpodium 
Blokzijl



In de laatste schoolweek organiseren we 
een leuke activiteit om met groep 8 te 
doen. We nemen die avond ook samen 
met hun ouders officieel afscheid van 
onze schoolverlaters.

Tijdens het wisseluur in de laatste 
schoolweek gaan de kinderen naar de 
stamgroep waarin ze volgend schooljaar 
komen.

De laatste schooldag van het schooljaar 
is een feestje. Ouders van de ouderraad 
helpen dit te organiseren en we vragen 
hiervoor ook enkele andere ouders.

Juli
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ZOMERVAKANTIE
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ZOMERVAKANTIE

Kinderpodium OB

Kaya jarig

Afscheid groep 8

Steijn H. jarig
Noud jarig

Oud papier

Groep 8 vrij 

Wisseluurtje

Schoonmaakavond 
OB en MB

Laatste
schooldag

Vanaf 12 uur alle 
leerlingen vrij

Vera jarig Laura jarig Thomas en
David jarig


