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   Bijlage schoolgids 

   2022-2023 
 

       locatie Vogelvlucht 
 
 
 

 
 

  

OBS Vogelvlucht  
Adres Ds. Van Elvenstraat 2 

Plaats Elim 

Telefoon 0528-351575 

E-Mail obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl 

Website www.obsvogelvlucht.nl 
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Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen, 
 

U ontvangt de schoolgidsbijlage voor het schooljaar 2022-2023. In de 
schoolgidsbijlage staan allerlei praktische zaken. Op onze website staat de 
volledige schoolgids. 
In Parro staan in de kalender alle belangrijke data gedurende het schooljaar. 
Wellicht komen er nog belangrijke data bij, dit ziet u vanzelf in die kalender. Vaak 
sturen we nog een Parro bericht ter informatie. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicolet ten Kate 
Directeur obs Vogelvlucht 
 
 
BIJeen 
 
Onze school hoort bij de stichting BIJeen die verantwoordelijk is voor het openbaar 
basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen. Bijeen wil samen met al haar scholen 
werken aan Uitdagend Onderwijs!! 
 
Gegevens stichting BIJeen:  Bestuurder:  Ds. J. Verheggen 

Postbus 2113 
7900 BC Hoogeveen 
0528-234599 
www.bijeen-hoogeveen.nl 
info@bijeen-hoogeveen.nl 

 
Teamleden obs Vogelvlucht: 
 
Petra Moes    Groep 1-2-3 
Moniek Oude-Essink   Groep 4-5 
Kimberly de Jong   Groep 4-5 
Hennie Linde    Groep 6-7-8 
Guus Mulder    Groep 6-7-8 
Jennita Metselaar   Onderwijsassistent (begeleiden van leerlingen) 
Livius Kooij    Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Stien Nagengast   Intern begeleider, vertrouwenspersoon klachten 
Nicolet ten Kate   Directeur 
 
 
De vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator voor de kinderen binnen onze school 

is juf Stien, maar kinderen kunnen ook altijd bij hun eigen leerkracht terecht. 

 
 

http://www.bijeen-hoogeveen.nl/
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De klachtencommissie 
 

De vertrouwenspersoon voor de klachtencommissie (zie ook de klachtenregeling in 
de schoolgids): Dhr. Rein van Dijk, 06-15 11 89 03. 
 

 
Schooltijden obs Vogelvlucht 
 
Maandag t/m vrijdag    8.30 uur – 14.00 uur  
 
Onder schooltijd hebben wij een kleine en een grote pauze. Wij geven de voorkeur 
aan fruit, brood en iets te drinken.  
 
 
Ziek melden 
 
Wanneer uw kind ziek is, laat u dit weten aan school. Wij verwachten dan een 
telefoontje tussen 8.00 uur en 8.30 uur. 
 

 

Vakantieoverzicht 
 

Zoals alle jaren houden we ons aan de afspraken, zoals deze in de gemeente 
Hoogeveen door alle schoolbesturen in Hoogeveen zijn vastgesteld.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op vrijdag 23 december 2022 en vrijdag 21 juli 2023  zijn alle groepen om 12.00 
uur vrij.  

 
 

Studiedagen team 
 

Zoals het past bij een team dat zich verder wil ontwikkelen zijn er ook in het 
komende jaar weer een aantal studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn. Tijdens 
deze studiedagen vergadert het team over onderwijsinhoudelijke zaken. 
 
Nu al bekend: 21 september 2022. Meerdere data volgen. 
 

Herfstvakantie 17 oktober - 21 oktober 

Kerstvakantie 26 december - 6 januari 

Voorjaarsvakantie 27 februari - 3 maart 

Goede vrijdag/Pasen 7 april - 10 april 

Meivakantie 24 april - 5 mei 

Hemelvaart 18 mei - 19 mei 

Pinksteren 29 mei 

Zomervakantie 24 juli - 1 september 
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Verlof aanvragen 
 
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden elke dag (op tijd) op school 
verwacht. Ouders stemmen hun vakanties af volgens de vakantieregeling, zoals 
hierboven vermeld. Voor het aanvragen van een extra dag verlof voor bijvoorbeeld 
bijzondere omstandigheden (bruiloft, overlijden, huwelijk enz.) zijn op school 
formulieren te verkrijgen. Bij vragen kunt u afstemmen met de directie. 
 
 
Uitstroomgegevens groep 8 van 2019-2022   

 
Onderstaand ziet u de uitstroomgegevens van leerlingen in groep 8. 
Daarnaast kijken wij naar referentieniveaus. Op schoolniveau hebben wij hier 
normen voor opgesteld, wij monitoren als team de resultaten daarvan. 
 

              

Advies vervolgonderwijs    

      2019-2020   2020-2021   2021-2022   

Praktijkonderwijs        1 20 %    

VMBO bb  2 18 %   1 17 %  1 20 %    

VMBO kb  3 27 %   2 33 %       

VMBO gl       1 17 %  3 60 %    

VMBO tl                 

TL/HAVO  3 27 %  2 33 %       

HAVO                     

HAVO/VWO   1 9 %           

VWO    2 18 %           

totaal aantal leerlingen  11 100 %  6 100 %  5 100 %    

In verband met de afronding van de getallen kunnen de totale percentages afwijken.      

 
VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

BB= Basis Beroeps gerichte leerweg 
KB = Kader Beroeps gerichte leerweg 
GL = Gemengde Leerweg 
TL = Theoretische Leerweg 

 
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
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Medezeggenschapsraad Het Hoeltien  (Hollandscheveld, Elim en Tiendeveen) 
 

 
 

Ouders Team 

Elim, Vogelvlucht Heleen Benjamins 
Marvin Coenraad 

Petra Moes 
Guus Mulder 

Hollandscheveld, 
Oostenbrink 

Lars van der Las 
Vacant 

Ryan Prins 
Stien Nagengast 

Tiendeveen, J.C. Rahder Marian Olde 
 

Ingrid Okken 

 
Voor alle locaties is een deelraad gevormd door eigen vertegenwoordigers. Zij  
vergaderen twee keer per jaar samen en verder op eigen scholen over de 
specifieke locaties. 
 
 
Ouderraad obs Vogelvlucht 
 

Serafine Smit-Njagul (voorzitter) Janny Dammer 

Hillie ten Caat (penningmeester) Heleen Benjamins 

Linda Strijker Rob van der Zee 

Melissa Brader  

 
Op de zakelijke ouderavond vindt de (her)verkiezing van de ouderraadsleden 
plaats. U krijgt hier tijdig een uitnodiging voor. 
 
 
Instanties betrokken bij school 
 
SWW Postbus 131 7900 AC Hoogeveen 
Centrale Bibliotheek Willemskade 27 7902 AV Hoogeveen 
Sporthal de Brug Zondervanstraat 3 7916 PW Elim 
Zwembad Dolfijn Bentincksdijk 4 7902 NA Hoogeveen 
EHBO-vereniging ds. Kooimanstraat 29 7913AW Hollandscheveld 
CJG info@cjghoogeveen.nl 0528-233049 
Yorneo Postbus 114 9400 AC Assen 
Bureau Jeugdzorg Drenthe  0528-231066 

 
 

Ouderbijdrage 
 
Scholen vragen van ouders en verzorgers een vrijwillige bijdrage voor extra 
activiteiten zoals sportdagen, schoolreisjes en Sinterklaas. Deze bijdrage is 
vrijwillig, maar wel nodig om extra activiteiten te kunnen organiseren. Wanneer 
het niet betaald wordt, worden kinderen niet buitengesloten van activiteiten. 
Wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, kunt u contact opnemen 
met de directeur.  
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De oud papierinzameling 
 

Papieractie   Samenwerkende Scholen obs Vogelvlucht en de Palm 
Contactadres:  Prieswijk 83,7916 RR Elim 
 
Inzameling oud papier:  
Elke 3e zaterdag van de maand, behalve in de zomervakantie. Dit kan soms 
afwijken i.v.m. een bijzonder weekend. 
 
Plaats van de containers:  Prieswijk- Oost 
Tijd:    9.00 uur – 11.30 uur 
 
  
Fotograferen en filmen:   AVG 
  
Sinds mei 2018 hebben we te maken met de strenge regelgeving rondom het AVG, 
ook wel de privacywet genoemd. 
 
Er vinden op school regelmatig evenementen plaats waarvan wij graag foto’s of een 
korte video-opname willen maken. Te denken valt aan inloopavonden, kerstfeest, 
sinterklaasfeest, sport, projecten of zomaar een leuke foto van b.v. het werken in 
de groep. Het plaatsen van foto’s wordt over het algemeen op prijs gesteld door 
ouders en belangstellenden, omdat het een leuke indruk geeft van het reilen en 
zeilen binnen de school. 
 
U kunt op school aangeven in hoeverre en waarvoor u toestemming wilt geven ten 
aanzien van het gebruik van beeldmateriaal en gegevens van uw kind. Dit staat op 
ons aanmeldformulier. Mocht u dat tussentijds willen veranderen, dan kan dat ook.  
 
We vragen u om de leerkracht van een eventuele wijziging op de hoogte te 
brengen. 
 
 
PeutersBijeen 
 
Peuters zijn leergierig, willen van alles weten en leren. Ze kunnen niet wachten tot 
ze naar school mogen. Daarom mogen peuters vanaf 3 jaar naar onze school met 
PeutersBijeen.  

Een keer in de maand zijn ze met hun ouder(s) een uurtje welkom op onze school. 
Je mag gerust meerdere ochtenden komen.  

Aanmelden graag via een mailtje naar school: obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl  

De data staan op onze website. 
 
  


