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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. 

We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de 
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld in juni 2021 met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van gbs de Driesprong,

Anneke Vredeveld

Voorwoord
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Contactgegevens

Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"
Martin Luther Kingweg 46
9403PA Assen

 0592372295
 https://noorderbasis.nl/gbsdedriesprong
 gbsdedriesprong@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Anneke Vredeveld a.vredeveld@noorderbasis.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

227

2020-2021

Onze leerlingen komen uit de wijken 'Marsdijk' en 'Peelo'. Het leerlingenaantal van de Driesprong is nu 
twee jaren stabiel en we hopen dat dit zo blijft. Wij starten in seizoen 2021 - 2022 met negen groepen. 

Wij verwachten dat ongeveer 210 leerlingen leerlingen de school bezoeken op 1 oktober 2021

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 3.981
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe..

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

een leerplek voor iedereen

van elkaar lerenwaar wij in geborgenheid

samen willen groeien in kind van God zijn

Missie en visie

Onze school is een gereformeerde basisschool. Een school die oorspronkelijk door de ouders is gesticht. 
Deze ouders wilden destijds dat hun kinderen gereformeerd onderwijs kregen in de lijn van de 
opvoeding thuis en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

De ouders en het personeel willen leven en werken vanuit Gods Woord en de drie formulieren van 
eenheid. Daarin vinden wij de grondslag voor ons dagelijks leven en voor ons werk als bijbelgetrouwe 
christenen in onze samenleving. 

Samen bouwen wij verder op dit fundament en willen wij het christen-zijn in de praktijk voorleven aan 
de kinderen. 

Daar mag u ons op aanspreken. Dit maakt ons tot een eigen erkende richting in het onderwijs. 

Anno 2019 komen leerlingen uit verschillende gezindtes naar de Driesprong. Naast de Gereformeerde 
Kerk (vrijgemaakt) zijn ook kinderen uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, de Baptistengemeente, Assen Zoekt, en de (Vrij) Evangelische gemeente 
vertegenwoordigd. 

Iedereen die instemt met de ouderverklaring is van harte welkom. Zie bijlage.

Van nieuwe leerkrachten wordt verwacht dat zij de medewerkersverklaring ondertekenen. Zie bijlage. 

Identiteit

Elk jaar werken we als school met het jaarthema van NoorderBasis. Dit jaarthema wordt in hetzelfde 
schooljaar op alle scholen van NoorderBasis gehanteerd. Bij week- of maandopeningen en vieringen 
besteden we er gedurende het schooljaar aandacht aan. Tijdens dit schooljaar 2021-2022 is het 
thema ‘Op reis'. Als christenen zijn wij altijd op reis met en naar een toekomst met onze Hemels Vader. 
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BEWEGINGSONDERWIJS

De gymlessen worden op dinsdag en woensdag gegeven door een vakleerkracht gymnastiek. Alle 
groepen krijgen les van deze vakleerkracht met uitzondering de groepen 1/2a en 1/2b die zo mogelijk 
lessen krijgen van een bevoegde leerkracht bewegingsonderwijs. De gymlessen worden gegeven in de 
"Marsdijkhal".

Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen veel bewegen worden de grote groepen van onze 
school opgedeeld in twee groepen tijdens het bewegingsonderwijs door de vakleerkracht.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegings onderwijs
3 u 15 min 3 u 15 min

Spel en Kunstzinnige 
orientatie 7 u 22 min 7 u 22 min

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen 
2 u 20 min 2 u 20 min

geestelijke stroming
1 u 15 min 1 u 15 min

orientatie op jezelf en de 
wereld 1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

We besteden een groot deel (meer dan 50%)van de beschikbare uren aan de kernvakken lezen, taal en 
rekenen. N.a.v. leerlijnen in ons Leerling Volg Systeem evalueren we per groep of er meer of minder 
aanbod nodig is. Deze evaluatie wordt halfjaarlijks gehouden met de intern begeleider en de directie.

In de groepen 1 en 2 werken de groepen met thema's en lopen de vakken door elkaar heen. We houden 
per leerling bij hoe de ontwikkeling verloopt aan de hand van leerlijnen vanuit ons Leerling Volg 
Systeem. We bieden ook Engelse lessen aan om een doorgaande lijn bij dit vak door de hele school te 
waarborgen

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
1 u 45 min 3 u 10 min 4 u 55 min 3 u 25 min 4 u 15 min 4 u 20 min

Taal
6 u 45 min 4 u 55 min 5 u 35 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 35 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 u 45 min 5 uur 5 u 20 min 5 u 30 min 6 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 3 uur 3 uur 4 uur 3 u 15 min 2 u 50 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 10 min 1 u 30 min 2 u 10 min 2 uur 2 uur 1 u 50 min

Bewegingsonderwijs
2 u 50 min 2 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 30 min 2 u 05 min 2 u 10 min 2 uur 1 u 55 min

Engelse taal
20 min 20 min 30 min 45 min 45 min 45 min

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Aparte kamer voor secretaresse.
• Aparte kamer voor intern begeleider. 
• Aparte kamer voor directeur.
• Op de eerste verdieping hebben wij vier grote kamers waar onze onderwijsassistentes werken 

met kinderen. 

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Het team van de Driesprong had in vergelijking met het landelijk gemiddelde meer 35 - 45 jarige 
collega's. 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers lag iets onder het landelijk gemiddelde. 

Wij zijn blij dat wij met ingang van augustus 2021 twee twintigers als collega mogen verwelkomen op 
onze school. 

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor de leerlingen in groep 1/2 met bijvoorbeeld een 
taalachterstand zetten wij onderwijsassistenten in om leerlingen in kleine groepjes te kunnen begeleiden . 
We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Prokino.

Vroegschoolse educatie is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Kleuters met een 
taalachterstand krijgen dan bijvoorbeeld een aantal uren  per week extra begeleiding. Zo leren ze al 
spelend beter de taal in een kleine groep.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

ICT: wij leren over nieuwe ontwikkelingen en gaan verder nadenken over het gebruik van onze nieuwe 
Chromebook en iPad en besluiten hoe en in welke groepen wij deze nieuwe middelen een plek geven 
binnen ons onderwijs. We willen zo min mogelijk werken met werkboeken en waar mogelijk digitale 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

NoorderBasis heeft een coördinator die alle vervangingen regelt m.b.v. vaste invallers. In tijden van 
bijvoorbeeld een griepgolf is het lastig om alle vacatures in te vullen. Door coronaperikelen worden 
afwezige leerkrachten zo mogelijk vervangen door beschikbare onderwijsassistenten van de school. 

Bij ziekte van een leerkracht hanteren wij de volgende procedure:

• Bij een duobaan wordt de duo collega gebeld.
• Een van onze vaste invallers wordt ingeschakeld.
• Een beschikbare vervanger uit een centrale vervangerspool van de NoorderBasis wordt gebeld. 

Mocht dat niet lukken dan hebben de leerlingen die dag geen les. De ouders krijgen daar middels onze 
app PARRO bericht van. 

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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verwerking inzetten (Toets materialen Engels en Nederlands). Per twee leerlingen beschikken we 
binnenkort over 1 device. 

Wij gaan aan de slag met de uitgangspunten van leerKRACHT: de stap voor stap aanpak naar beter 
onderwijs en volgen teambreed scholing om deze werkwijze te implementeren. 

Alle leerkrachten beschikken over voldoende vaardigheden om goede instructie te geven en delen deze 
kennis met elkaar d.m.v. klassenbezoeken

Het aanbod voor leerlingen die meer kunnen is helder en staat beschreven in Parnassys ons Leerling 
Volg Systeem. Wij streven naar (tussen- en eind-)resultaten van onze leerlingen die ten minste 
bevinden op het verwachte niveau , op grond van onze leerling populatie, en houden onze administratie 
van de zorg bij, afgestemd op de zorgperiodes.

Wij helpen leerlingen die achterstanden hebben opgelopen door thuisonderwijs individueel of in een 
kleine groep en beschrijven dit in de zogenaamde schoolscan. Hierin wordt beschreven hoe wij NPO 
gelden besteden

Wij willen toekomstige collega's  goed begeleiden en streven naar voldoende geschoolde teamleden 
die zich werkplek coach mogen noemen.

We gaan werken op De Driesprong met Stichting leerKRACHT om onze doelen te behalen. We 
organiseren wekelijks bordsessies, we bereiden onze lessen voor volgens EDI en gaan lessen van elkaar 
bezoeken. We betrekken onze leerlingen bij de doelen die we in de klas hebben gesteld.

We leren van en met elkaar binnen NoorderBasis door interne audits en door deelname aan 
intervisiegroepen 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Een keer in de twee weken ontvangen wij cognitief getalenteerde kinderen van "de Cirkel", "de Parel" 
(allen Assen) en "de Lichtkring" (Zuidlaren) en 'Piet Prins' (Stadskanaal). Dit vindt plaats in onze school 
en valt onder de Plusklas van onze vereniging NoorderBasis. 

Wij hebben een hoogbegaafdheidsspecialist, tevens onze IB-er. Zij is gestart in maart 2020 op De 
Driesprong

In de onderbouw hebben onze collega's de cursus 'hoogbegaafdheid bij kleuters' afgerond. Leerlingen 
uit de kleutergroepen die meer kunnen krijgen wekelijks uitdagende lessen aangeboden en worden 
geholpen bij het leren leren.

De Driesprong heeft een vaste intern begeleider die drie dagen aanwezig is. Daarnaast is er 
Bovenschools een Onderwijs Ondersteunings Team beschikbaar met orthopedagogen, ambulant 
begeleiders en een psycholoog. 

Verder werken er vijf onderwijsassistenten en hebben verschillende leerkrachten een specialisatie in 
o.a. gedrag, rekenen en cultuur. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Onderwijsassistent -

Orthopedagoog -

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

Gevorderd talentontwikkelaar -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school
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Anti-pestprogramma

Wij hebben sinds jaar en dag een 'pestprotocol'. Dat heet officieel Protocol voorkoming en bestrijding 
pestgedrag. 

Dit protocol wordt jaarlijks besproken en bijgesteld door het team. 

Sinds 2015 implementeren wij Positive  Behavior Support op de Driesprong. Eerst in samenwerking met 
Yorneo en nu met PBSing. Daarbij hoort een programma pestpreventie dat gericht op op omgaan met 
ongewenst gedrag en daarbij leerlingen, omstanders en leerkracht traint om adequaat om te gaan met 
ongewenst gedrag. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Wij 
enquêteren leerlingen tweejaarlijks d.m.v.ZIEN.

Wij nemen twee keer per jaar de vragenlijsten van ZIEN af in de Driesprong. Deze worden ingevuld door 
leerkrachten. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Beide lijsten leggen wij 
naast elkaar en bespreken we. 

Daarnaast houden wij gedragsincidenten en voorvallen bij, die wij registreren in Swisssuite. Hierdoor 
krijgen wij in beeld waar en wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en wie daarbij betrokken zijn. 
Om zo pro-actief en preventief interventies te kunnen inzetten. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon C. van den Berg ceesvandenberg@home.nl

vertrouwenspersoon A. Wagenaar a.a.wagenaar@home.nl

Wij werken zowel in de 'Gouden Weken' (na de zomervakantie) als in de 'Zilveren Weken ( na de 
kerstvakantie) aan het PBS-onderdeel 'Stop Loop Praat'. Daarnaast kunnen leerlingen anoniem een 
berichtje achterlaten voor de contactpersoon A. Wagenaar.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Zes koffiemorgens
• Ouderavonden en twee winterlezingen
• Oudercontactgesprekken van een kwartier

Excursies, uitstapjes, schoolactiviteiten als Koningsdag, sportdag en pleinfeest en het versieren van 
onze school bij(christelijke) feesten.

Klachtenregeling

Wij hebben ons aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van GCBO (Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs). Deze is te vinden op onze website onder "informatie". 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Berichten en foto's versturen wij wekelijks via de schoolapp Parro.  Tevens kunnen ouders via deze app 
contact opnemen met andere ouders van kinderen uit dezelfde groep. De directie informeert ouders 
middels e-mails en Parro.

Daarnaast kunnen ouders inloggen in het ouderportaal van ParnasSys om de gegevens van hun eigen 
kind in te zien. 

Wij houden jaarlijks een of meerdere ouderavonden en er is met regelmaat gelegenheid om - middels 
Parro - in te schrijven op een spreekavond. 

Als u ons tussendoor even wilt spreken, maak dan gerust een afspraak na schooltijd. 

Twee keer per jaar geven wij een rapport mee, inclusief een portfolio. 

We zijn blij met de ouders van "de Driesprong". 

Zij zijn betrokken als het gaat om praktische hulp en ondersteuning, maar ook als het gaat om 
meedenken, ondersteunen van schoolwerk etc. 

Samen bouwen we aan de toekomst van de kinderen.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

We vragen voor de Tussen Schoolse Opvang een bedrag van € 40,- per leerling per jaar. Deze bijdrage 
wordt betaald aan een vaste groep ouders die de pleinwacht tussen de middag verzorgen. Ouders 
ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per uur.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

Uitsplitsing ouderbijdrage:

• reiskosten evenementen en activiteiten
• vieringen
• avondvierdaagse
• Sinterklaas
• musicalavond
• afscheidscadeau groep 8
• schoolreis
• schoolkamp

De NoorderBasis biedt ouders de mogelijkheid om gespreid te betalen. 

We vragen alle ouders om lid van de vereniging te worden (NoorderBasis). Dit bedrag is €25,- euro. 
Hieruit bekostigen we zaken m.b.t. identiteit. Dit is geen verplichting, maar op basis van vrijwilligheid. 

Voor de volledigheid: voor het eerste kind is de ouderbijdrage 45 euro, tweede kind 35 euro, derde kind 
30 euro, vierde kind 25 euro

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen hun kind 's morgens telefonisch (0592-372295) afmelden. Ouders kunnen ook een Parro 
sturen aan de leerkracht. Wij hebben de afspraak dat als wij om 09.00 uur niets hebben gehoord, wij 
navraag doen bij een broertje of zusje die wel op school is. Als dat niet het geval is bellen wij (mobiel) 
naar huis. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Er is een verlofformulier beschikbaar dat ouders kunnen invullen. Zij krijgen dan binnen een week 
antwoord op hun verlofaanvraag. U kunt dit formulier aanvragen op school, vinden in de hal, maar ook 
op onze website en inleveren bij de administratie. 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito voor de groepen 3-8 

Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. 

Elke groepsleerkracht maakt naar aanleiding van deze toetsen en zijn/haar observaties of andere 
gegevens, een analyse van de groep. 

Deze analyse wordt besproken met de intern begeleider en de directeur. 

Die maken op basis van alle groepsanalyses op hun beurt een schoolanalyse. 

Zo werken wij volgens de principes van 'plan do check act' aan de verbetering van ons onderwijs. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?

5 Ontwikkeling en resultaten

16



Op "de Driesprong" maken onze leerlingen de DIA-eindtoets. We zijn hiermee begonnen in het 
schooljaar 2017/2018. Hierdoor zijn de gegevens van de jaren tot 2016-2017 en vanaf 2017-2018 niet 
direct vergelijkbaar. Daarom is dit in twee grafieken weergegeven.

Onze leerlingen hebben boven verwachting gescoord het afgelopen jaar (mei 2021). De score op de DIA 
eindtoets was 362,4. Wij blijven streven naar verbetering. Niet alleen van de resultaten van de 
eindtoets. Maar ook van de resultaten van de tussentoetsen die in februari en juni in de groepen 1 tot 
en met 7 plaatsvinden. 

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"
95,7%

96,1%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"
56,8%

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Op de Driesprong maakt elke leerling de Centrale Eindtoets. Tenzij zijn of haar leerling kenmerken dat 
niet toelaten. 

In onderstaand overzicht staan de resultaten van de afgelopen jaren. In 2019 was de score op 0,10% na 
voldoende. In 2020 hebben de leerlingen geen eindtoets gemaakt i.v.m. de Lock down op dat moment. 
De leerlingen van groep 8 hebben in mei 2021 een mooie score laten zien.

De Driesprong werkt nauw samen met scholen van voortgezet onderwijs in Assen en omgeving. Deze 
contacten zijn goed en we verzorgen een warme overdracht naar het V.O. Deze scholen voor 
voortgezet onderwijs informeren ons drie jaar lang hoe het met onze oud-leerlingen gaat (rapporten) 
en welke vorm van onderwijs zij genieten. 

De Driesprong maakt gebruik van de website 'www.frieseplaatsingswijzer.nl als het gaat om de 
advisering van de leerlingen uit groep 8.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 3,6%

vmbo-k 3,6%

vmbo-(g)t 25,0%

havo 28,6%

vwo 39,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Respect

VeiligheidVerantwoordelijkheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op "de Driesprong" werken wij vanuit respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Zo hebben wij 
verwoord hoe wij met elkaar willen omgaan. Vanuit onze levensovertuiging geloven wij dat God liefde 
is. Zoals Hij ons liefheeft, zo hebben wij elkaar ook lief. Die opdracht hebben wij meegekregen. 

Als school hebben wij ervoor gekozen om te werken met School Wide Positive Behavior Support. Dat is 
een schoolbrede aanpak die uitgaat van 

1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden

2. Preventief werken

3. Positieve insteek

4. Werken vanuit data
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5. In samenwerking met ouders en zorg (Yorneo)

Dit betekent dat sociale opbrengsten iets van ons allemaal is. Daarin neemt "de Driesprong" het 
voortouw en sluiten wij graag aan bij ouders en zorg. 

Als Driesprong hebben wij tijdens gezamenlijke studiedagen deze waarden bepaald. Elke keer opnieuw 
gaan wij deze waarden bij langs. Zo willen wij werken. SWPBS gaat uit van een paar pijlers:

1. Heb heldere verwachtingen

2. Leer verwachtingen aan

3. Bekrachtig verwachtingen

4. Minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag

5. Hanteer heldere consequenties

Deze aanpak geldt voor alle medewerkers en bevordert de positieve omgang met elkaar. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino , in en buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Prokino De Driesprong: Prokino biedt BSO (4-12 jaar) aan.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:15 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Maandag: Pauzetijd bovenbouw is een half uur later
Vrijdag: 1/2 13 x vrijdagochtend en 3/4 om 11.45 vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 27 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Intern begeleider Maak telefonisch een afspraak 2,5 dagen in de week

Directeur maak telefonisch een afspraak 4 dagen in de week

De ruimtes van Prokino bevinden zich op de benedenverdieping van het schoolgebouw. De 
kleinschaligheid van de locatie draagt bij aan een huiselijke, warme en betrokken sfeer. Uw kind kan 
zich bij ons op zijn of haar eigen tempo optimaal ontwikkelen en wordt hierin begeleid door 
professionele en enthousiaste pedagogisch medewerkers.  

Prokino De Driesprong biedt meer dan alleen reguliere opvang voor kinderen tot 12 jaar. Onder leiding 
van een gekwalificeerd team van pedagogisch medewerkers kan uw kind met leeftijdsgenootjes spelen 
en spelend leren. De locatie is verantwoord ingericht - om te spelen, maar ook te ontspannen. Zowel 
voor de kleintjes als voor de oudere kinderen is er een ruim aanbod aan leeftijdsgericht speelgoed. Voor 
ieder wat wils! 

Samen met ouders. Het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind staat bij Prokino De 
Driesprong voorop. Waar nodig, stimuleren we de kinderen. Contact met u als ouder over het 
welbevinden van uw kind vinden wij van groot belang. U kent uw kind het beste. Tijdens de breng- en 
haalmomenten kunnen we met u de dag van uw kind doorspreken of belevenissen van uw kind 
uitwisselen die voor u of voor ons van belang zijn te weten.

Mocht u een uitgebreider gesprek met de groepsleiding aan willen gaan, dan is er altijd de mogelijkheid 
om hier een afspraak voor te maken.

Er is sinds januari 2020 helaas geen Peuterspeelzaal meer op De Driesprong. Er waren onvoldoende 
nieuwe aanmeldingen om een groep te vormen
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U kunt altijd een afspraak maken met de intern begeleider en/of directeur van "de Driesprong". 

Directie: 0645148012

Intern begeleider: 0681955392
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