
 

 
 
 
Beste ouders / verzorgers van OBS De Ontdekking, 
 
Na een lekker weekje er tussenuit met de herfstvakantie zijn we weer fris en fruitig 
van start gegaan. Zo langzamerhand komen de donkere laatste maanden van het 
kalenderjaar er al weer aan. De maand december zal zich weer kenmerken door de 
gezelligheid en de traditionele feesten, maar eerst de maand november. 
We zijn in afgeslankte vorm van start gegaan, want in plaats van 4 scholen, bestaat 
de scholengroep Hardenberg vanaf 1 november nog maar uit 3 scholen. De 
Expeditie heeft de deuren gesloten, het gebouw wordt nu ontruimd en per 1 
december officieel terug gegeven aan de gemeente Hardenberg. De gemeente is 
weer eigenaar van het pand als de onderwijsbestemming er af is en dat is het geval 
als er geen lessen meer in worden gegeven. We hebben voor alle kinderen die nog 
op de Expeditie zaten een goede en passende plek gevonden. Een paar kinderen 
zijn uitgestroomd naar het speciaal basisonderwijs, een aantal gaan naar 
christelijke basisschool de Vlinder (die naast de Expeditie staat) en een aantal 
leerlingen zetten hun schoolloopbaan voort binnen de scholengroep Hardenberg, 
om precies te zijn op de Ontdekking. De leerkrachten en onderwijsassistent die 
werkzaam waren op de Expeditie worden elders binnen de scholengroep of Arcade 
ingezet. Allen op plekken in het belang van goed onderwijs voor ieder kind! We 
hebben er alle vertrouwen in dat een ieder (wellicht na een korte periode van 
wennen) op een fijne nieuwe plek terecht is gekomen. 
 
In de maand november staan de adviesgesprekken gepland voor de leerlingen en 
ouders van groep 8. Het advies voor de meest passende vorm van voortgezet 
onderwijs wordt dan besproken. Om een zo volledig mogelijk advies te kunnen 
geven hebben we dit jaar de NIO-toets af laten nemen bij de leerlingen van groep 
8. Deze onafhankelijke testuitslag wordt naast het al bestaande beeld van de 
school gelegd. Om een goed en passend advies te kunnen geven hebben we niet 
alleen onze eigen ideeën nodig, maar helpt het ook om een onafhankelijk beeld 
daarnaast te hebben. Op die manier willen we zo goed mogelijk tegemoet komen 
aan het kennen en kunnen van jullie kinderen. Een passend vervolgadvies vergroot 
de kansen op een succesvol vervolg van het onderwijs op de middelbare school. En 
dat vergroot weer de kansen voor een optimale toekomst en dat is natuurlijk wat 
wij (en ook jullie) de kinderen allemaal gunnen! 
In de afgelopen periode heeft het team zich verdiept in de opbrengsten van het 
onderwijs. De vraag staat centraal: doen we de goede dingen? En: doen we de 
goede dingen goed? Levert ons onderwijs op wat we graag willen, wat jullie van 
ons mogen verwachten en past het bij onze leerlingen? Met elkaar kijken we 
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kritisch naar wat onze leerlingen nodig hebben en hoe wij daar op in kunnen 
spelen. Dat is een heel mooi en boeiend proces en dan blijkt ook direct de 
meerwaarde van het werken in een scholengroep. We zitten dan met zo’n 20 
leerkrachten om tafel, dat is meer dan de 3 of 4 mensen die doorgaans per dag op 
de verschillende scholen zijn. Door de krachten van alle leerkrachten te bundelen, 
weten we meer en samen staan we sterker! Daar gaan jullie kinderen de voordelen 
ongetwijfeld van merken! Het van en met elkaar leren wat we in de klas belangrijk 
vinden, doen we dus zelf als leerkrachten ook.  
 
Daarnaast verdiepen we ons ook gezamenlijk in de taalontwikkeling en wat 
kinderen nodig hebben wanneer de taalontwikkeling niet vanzelf gaat. Heel 
interessant en direct toepasbaar in de groepen. 
Daar waar het voordelen oplevert om samen te werken doen we dat zeker, maar 
we realiseren ons ook dat de specifieke cultuur van de kleine school heel belangrijk 
is en behouden moet blijven. 
Ons motto is dan ook “groot waar het moet en klein waar dat kan” Zo halen we 
voordeel uit onze samenwerking en kunnen de scholen daarnaast lekker “zichzelf” 
blijven.  
 
Heb het goed en blijf gezond. Graag tot ziens op onze scholen. 
 
Vriendelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
directeur scholengroep Hardenberg. 
 
 
Alvast belangrijke data voor december 2022: 
5 december Sinterklaasfeest; kinderen laagland om12.00 uur vrij. Middenland 
en hoogland om 14.30 uur vrij. 
13 december Opa en Oma – koffieuurtje . 
16 december Open middag 
21 december Kerstfeest op obs de Kern en obs ’t Spectrum 
22 december Kerstfeest op obs de Ontdekking 
23 december vanaf 12.00 uur iedereen Kerstvakantie tot en met 8 januari 2023 
 
 
Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 14 tot en met 18 november vinden de voorlopige adviesgesprekken 
plaats voor de kinderen en ouders uit groep 8. Minimaal een week van tevoren 
zullen de tijden worden opengezet via de SU app. 
 



 

Koffie inloopochtend 
Op woensdag 30 november is de koffie inloopochtend. Verdere informatie hierover 
volgt ter zijner tijd via de SU app. 
 
Bericht Vechtdal Tennis 
In de bijlage een uitnodiging met daarin het beweegaanbod van Vechtdal Tennis 
voor basisschool kinderen. 
 
We wensen iedereen een prettig weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Ontdekking 
______________________________________________________________ 


