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Stichting PrimAH
Openbare basisscholen in de gemeente Aa en Hunze vallen onder de Stichting PrimAH (Primair
Openbaar Onderwijs Aa en Hunze).
De Stichting PrimAH staat voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat ‘hart voor kinderen en hart
voor personeel’ centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven
verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die in de scholen zichtbaar zijn. In al ons
handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan verbetering van het onderwijs,
met goede schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen als meetbaar gevolg. Dit doen we in een cultuur waarin we open staan
voor nieuwe ideeën en veranderingen.
Adres: Stichting
Postbus 35
9460 AA Gieten
Telefoon: 0592-333800
info@primah.org
www.primah.org

PrimAH

Bezoekadres: Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten

Openbaar onderwijs
Onze school behoort tot de groep openbare scholen in de gemeente Aa en Hunze, van de Stichting
PrimAH. Dit betekent dat:
 wij aandacht hebben voor de levensbeschouwing en maatschappelijke waarden, zoals die
leven in Nederland met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die
waarden;
 wij als school toegankelijk zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of
levensbeschouwing;
 wij onderwijs geven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
Samengevat: wij zijn als openbaar onderwijs pluriform en algemeen toegankelijk.
Rechten en plichten op het gebied van onderwijs
Zowel leerlingen als ouders en school hebben rechten en plichten op het gebied van onderwijs,
samenwerking en ouderbetrokkenheid. Om een zo optimaal mogelijke situatie te bereiken is het van
belang dat ouders, leerling en school op een effectieve manier met elkaar samenwerken. Om
duidelijkheid te bieden binnen deze samenwerking kennen we rechten en plichten voor leerlingen,
school en ouders. In deze schoolgids wordt onderstaande opsomming in verschillende hoofdstukken
nader omschreven.
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1. Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben of 18
jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht.
2. Informatierecht
Ouders hebben recht op informatie over de schoolprestaties van hun kind. De school is verplicht
informatie te verschaffen over de ontwikkeling van je kind.
3. Inspraak en medezeggenschap
In de medezeggenschapsraad (MR) beslissen ouders mee over diverse zaken binnen school of
samenwerkingsverband.
4. Instemmingsrecht
Instemmingsrecht is het recht van ouders om wel of niet in te stemmen met het aanbod van de
school voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en het ondersteuningsaanbod en de plaats
waar het kind onderwijs krijgt.
5. Niet eens met school of klacht over school
Als u ontevreden bent over een situatie op school, dan hebt u het recht om hierover een klacht in te
dienen.
6. Schoolplan
In het schoolplan leest u hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Beschreven
worden het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.
7. Schoolgids
Elke school is verplicht om jaarlijks een nieuwe schoolgids te maken en aan de ouders van de
leerlingen op hun school te verstrekken.
8.Leerlingdossier
Iedere school houdt een leerlingendossier bij over de vorderingen van de leerling.
9. Ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief (een document) wordt na overleg met de ouders vastgesteld over
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of een aangepast onderwijsprogramma volgen.
10. Schorsing en verwijdering
Als schorsen van de leerling al meerdere keren is toegepast of als uw kind iets zeer ernstigs heeft
gedaan (bijvoorbeeld geweldpleging) dan kan de school uw kind van school verwijderen.
11. Privacyregels
PrimAH dient vast te leggen op welke wijze de privacy van de leerlingen en medewerkers
gewaarborgd is. Op school zijn de documenten aanwezig waarin de regels en afspraken zijn
weergegeven.
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