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Beste ouders/verzorgers, 
In deze decembernieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen 

van de actualiteiten en ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

Het Integraal Kindcentrum in 

toekomstperspectief 
Wij hebben onze toekomstvisie en ambities beschreven in de startnotitie “Het Integraal 

Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang”. Onze toekomstvisie en 

ambitie hebben de instemming van het management, de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Wij zien met elkaar het belang van de 

ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) voor onze kinderen, ouders, professionals en 

scholen. Het is de richting die we als SOOOG op willen gaan: op weg naar eigentijds 

onderwijs en opvang in toekomstgerichte basisvoorzieningen, waar alle kinderen van 0 tot 12 

(waar mogelijk tot 14) jaar komen om te leren, te ontwikkelen en te spelen. Waar ouders 

elkaar ontmoeten en partner zijn. Het bestuur en de directie van Stichting Kinderopvang 

KiWi en het College van Bestuur van SOOOG hebben in de afgelopen maanden verkennende 

gesprekken gevoerd met als doel de wenselijkheid van vergaande samenwerking te 

onderzoeken. De uitkomst van deze verkenning was positief en heeft geresulteerd in een 

concept intentieovereenkomst ‘Samenwerking Stichting Kinderopvang KiWi en Stichting 

Openbaar Onderwijs Oost Groningen’ die ter advies is voorgelegd aan het management, de 

GMR en de RvT. Allen hebben positief geadviseerd, hetgeen betekent dat de 

intentieverklaring in januari 2018 zal worden getekend. In de intentieverklaring spreken 

beide organisaties uit: 

• De samenwerking tussen Stichting 

Kinderopvang KiWi en SOOOG te willen 

verankeren op bestuurlijk niveau en op 

locatieniveau. 

• Op locatieniveau te willen samenwerken aan de 

ontwikkeling van kindcentra, bij voorkeur zo 

integraal mogelijk.  

• Onder IKC wordt verstaan een voorziening voor 

kinderen van 0 – 12 jaar (waar mogelijk tot 14 

jaar), met een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van 

de volgende uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie, met één integraal 

programma voor spelen en leren, uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers 

onderwijs en kinderopvang, met één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op 

de locatie. 

• Het streven is om de huidige en toekomstige partners en samenwerkingsverbanden onder 

te brengen in deze nieuw te vormen samenwerking. 

Deze samenwerking kan er voor zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft en kan zelfs 

nieuwe perspectieven bieden. 
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Actief met “Fit & Vaardig”!  
Bewegen en leren tegelijk: dat is 'Fit en Vaardig op school' 

(F&V) waarmee de scholen, zo ze wensen, van start (kunnen) 

gaan. Het lesprogramma daagt kinderen uit tot bewegend leren en sluit naadloos aan op de 

belevingswereld van kinderen. Het is wetenschappelijk, onder andere door de 

Rijksuniversiteit Groningen, bewezen dat dit lesprogramma leidt tot betere schoolprestaties, 

betere concentratie en fitte kinderen. De F&V lessen worden drie keer per week in het 

klaslokaal gegeven. In de lessen wordt 10 tot 15 minuten aan taal en 10 tot 15 minuten aan 

rekenen besteed. De oefenstof sluit aan bij de lesmethodes. De nadruk ligt op automatiseren 

en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de 

opdrachten gevisualiseerd. Met het uitvoeren van oefenbewegingen geven de leerlingen 

antwoord op taal- en rekenopgaven. Naast de naschoolse sportactiviteiten en de jaarlijkse 

(TOP)sportclinics worden onze leerlingen met dit programma ook actief in het klaslokaal. 

Actieve kinderen leren immers beter! 

 

Subsidie Impuls Muziekonderwijs 
In ons strategisch beleidsplan “Focus op wat groeien mag” hebben we, als een van onze 

speerpunten, de brede ontwikkeling van onze leerlingen nader beschreven. Naast het 

versterken van bewegen willen we onder andere komen tot versterking van de doorgaande 

leerlijnen op het gebied van muzikale vorming op onze scholen. Om dit mede mogelijk te 

maken willen we samen met een eigen investering gebruik maken van de regeling Impuls 

Muziekonderwijs.  

Zeventien SOOOG-scholen hebben vorig jaar een subsidieaanvraag ingediend bij het “Fonds 

voor Cultuurparticipatie”. Helaas zijn deze aanvragen niet gehonoreerd. De nieuwe 

inschrijving voor een volgende tranche (subsidie vanaf het schooljaar 2018-2019) is op 2 

oktober 2017 gestart. Begin oktober is door een zeventiental SOOOG-scholen een nieuwe 

aanvraag ingediend. Half november hebben al onze zeventien 

scholen een positieve beoordeling op de ingediende aanvragen 

ontvangen. Samen met de Muziekschool (Kunstencentrum de 

Klinker) zullen de scholen de komende jaren invulling gaan geven 

aan de versterking van het muziekonderwijs.  

Donar 
In het kader van het (TOP)sportproject van SOOOG geeft de Groningse basketbalclub Donar 

de groepen 5 tot en met 8 van de openbare basisscholen in de gemeente Bellingwedde, 

Oldambt en Pekela basketbalclinics in de eigen gymzaal. De clinics worden gegeven door een 

ervaren trainer van Donar, in samenwerking met de eigen docenten gymnastiek. Tijdens de 

clinics maken leerlingen spelenderwijs kennis met basketbal door middel van uitdagende 

oefeningen en echte wedstrijden. Naast deze clinics krijgen de deelnemende kinderen een 

toegangskaart voor een wedstrijd van Donar. Met het (TOP)sportproject stimuleren SOOOG 

en Donar kinderen om meer te bewegen en gezonder te leven. Beweging draagt bij aan 

verschillende onderwijsdoelen. Bovendien geeft sport plezier en draagt het bij aan de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM8In4yfLXAhWMPFAKHcQACgYQjRwIBw&url=http://www.heerbeeck.nl/activiteiten/culturele-school/muziek/&psig=AOvVaw1wc4On4_O68ag3D7SSJ9R9&ust=1512553199680806
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verbetering van schoolprestaties. Na de succesvolle samenwerking met 

FC Groningen afgelopen schooljaar, staan we nu op het basketbalveld.  

Privacyreglementen 
SOOOG heeft nieuwe privacyreglementen opgesteld voor zowel leerlingen 

als voor medewerkers. Met deze privacyreglementen geven we duidelijkheid over het beleid 

en de regels van onze organisatie over de omgang met privacy en de verwerking van 

persoonsgegevens van leerlingen (en hun wettelijke vertegenwoordiger) en van 

medewerkers. Deze documenten zijn aangepast aan recente wet- en regelgeving, onder 

andere op het gebied van datalekken. Inmiddels heeft de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad haar instemming verleend aan beide documenten en worden ze 

binnenkort op de website van SOOOG geplaatst. 

Website 
Vorig jaar hebben we als SOOOG onze nieuwe website gepresenteerd. Gedurende dit jaar 

hebben ongeveer 12 scholen een nieuwe website ontwikkeld en in gebruik genomen. 

We hebben ook een koppeling tussen de site van SOOOG en haar scholen ontwikkeld. 

Concreet betekent dit dat het nieuws, de schoolgidsen en de protocollen automatisch via de 

website www.sooog.nl ook worden doorgeplaatst op de sites van de scholen. In 2018 

verwachten we dat de resterende scholen ook de stap naar een nieuwe site maken en 

daarmee gebruik kunnen gaan maken van de koppeling.  

Ouderportaal MijnSchool 
Scholen kunnen, zo ze wensen, ook gebruik gaan maken van “Mijn School”. “Mijn School” is 

een ouderportaal gekoppeld aan de website van de school en is als app beschikbaar voor 

ouders. Ouders kunnen via het portaal informatie op groeps-, bouw- dan wel schoolniveau 

ontvangen. Informatie is ook via de app benaderbaar en kan ook worden gepusht. Ouders 

kunnen zich via het portaal inschrijven voor ouderavonden, reageren op verzoeken, 

enzovoort. Nieuws dat via het ouderportaal wordt verzonden, kan zo wenselijk automatisch 

op de site van de school geplaatst worden. Periodiek kan via “Mijn School” alle informatie 

automatisch worden gebundeld en verwerkt tot een nieuwsbrief, die weer via de mail naar 

ouders wordt verzonden. “Mijn School” is gekoppeld aan ParnasSys van waaruit alle 

correspondentiegegevens van ouders en medewerkers worden ingelezen. 

Informatiefilm van de school 
Scholen die dat wensen kunnen van hun school een informatieve promotiefilm laten maken. 

Een eerste proeve van bekwaamheid van obs de Waterlelie is gereed en staat op de website 

van de school en van SOOOG. https://www.sooog.nl/onze-scholen/cluster-4/obs-de-

waterlelie/. Inmiddels hebben zich ongeveer twaalf scholen aangemeld voor een 

promotiefilm.  

https://www.sooog.nl/onze-scholen/cluster-4/obs-de-waterlelie/
https://www.sooog.nl/onze-scholen/cluster-4/obs-de-waterlelie/
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Zonnepanelen 
De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Zonnepanelen worden gebruikt om de 

energie van het licht van de zon om te zetten in elektriciteit. Het grootste voordeel van deze 

energie is dat ze schoon en duurzaam is en helpt bij de bescherming van ons milieu. Het 

afgelopen jaar zijn we begonnen ons deels in eigen energie te voorzien met behulp van 

zonnepanelen. Op de daken van obs Feiko Clockschool, obs Theo Thijssen, obs Letterwies, 

obs Heiligerlee en obs Houwingaham zijn circa 500 zonnepanelen geïnstalleerd. Binnenkort 

worden obs de Wiekslag, sws de Driesprong en obs Uilenburcht voorzien van zonnepanelen. 

In 2018 zal obs de Linde nog volgen.  

VoIP bellen 
Om de bereikbaarheid van onze scholen te optimaliseren wordt gestart met Hosted VoIP 

bellen. Hosted VoIP bellen is niet anders dan bellen via internet. De telefooncentrale staat in 

de Cloud waardoor je nooit een oproep mist en altijd goed bereikbaar bent. Met Hosted VoIP 

bellen gaan we ook nog eens aanzienlijk besparen op de abonnements- en gesprekskosten. 

De scholen blijven hun huidige nummer(s) behouden. SOOOG is inmiddels gestart met een 

pilot op een tweetal scholen: obs Houwingaham en obs de Kleine Dollard. Binnenkort worden 

deze scholen voorzien van de infrastructuur die geschikt is voor Hosted VoIP bellen. Begin 

2018 staan obs Drieborg, obs de Uilenburcht, obs de Linde, obs Theo Thijssen en obs 

Beukenlaan op het programma om over te gaan. Ons streven is om alle scholen te voorzien 

van VoIP bellen voor de aanvang van de zomervakantie 2018. 

Schoolinrichting en omgeving 
Gedurende dit schooljaar heeft ‘Scholen met Succes’ onder andere obs Heiligerlee, obs de 

Linde, obs Theo Thijssen en obs Drieborg bezocht. “Scholen met Succes” brengt de huidige 

profilering van het schoolgebouw en de bijbehorende schoolomgeving in beeld. Vervolgens 

kijken we of en hoe de school en schoolomgeving een betere representatie kan worden van 

het (gewenste) schoolprofiel. We proberen hierbij ook aansluiting te vinden met eventueel 

op handen zijnde onderhoudsplannen. De fysieke schoolomgeving speelt natuurlijk een 

belangrijke rol in de beleving en het welbevinden van kinderen. Kleur, licht, ordening, 

veiligheid, groen en dergelijke, zijn van invloed op gedrag, communicatie en leerprestaties. 

Nynke Jelles, binnenhuisarchitect voor ‘Scholen met Succes’, voert in overleg met scholen 

het onderzoek uit. In een presentatie van haar bevindingen en adviezen laat ze zien waarom 

en hoe het schoolgebouw en de directe omgeving beter in overeenstemming kunnen worden 

gebracht met het (gewenste) schoolprofiel. 

Actie in primair onderwijs 
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn 

teleurgesteld over het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet 

investeert in primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog 

genoeg en komen veel te laat. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI54S80fDXAhUFEVAKHU2TCXUQjRwIBw&url=https://www.fvov.nl/?cat%3D4&psig=AOvVaw1lhAyhlwc6r5RVfONRpfOo&ust=1512486508896972
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goede leraren hebt. Er dreigt nu een ernstig tekort aan leraren. Daarom maakt het PO-

front zich sterk voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het 

werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het 

is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. 

In het primair onderwijs gebeurt dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De 

actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad 

werken hierbij samen onder de naam PO-front. Wij zien dat leerkrachten grote 

loyaliteit hebben richting leerlingen en begrijpen dat de acties voor het verlagen van de 

werkdruk en verhogen van de salarissen nodig zijn om het beroep van leerkracht voor 

zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Wij hebben begrip voor onze 

leerkrachten, mochten zij besluiten nogmaals te gaan staken. Wij hopen dat voor 

ouders hetzelfde geldt. Het gaat om de toekomst van onze kinderen.  

Beste wensen 
Het jaar 2017 zit er bijna op. Het gebruikelijke moment waarop we even terugkijken op het 

afgelopen jaar en voornemens maken voor het nieuwe jaar. Het was een jaar met lief en 

leed, een jaar waarin weer veel leermomenten hebben plaatsgevonden en waarin veel moois 

tot stand is gekomen. Wij zien het nieuwe jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet. 

Wij bedanken jullie voor jullie bijdrage en inzet en wensen jullie fijne kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


