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De positie van obs Jan Thies in Rolde                                              11-1-12 

 

 

Openbare basisschool Jan Thies verzorgt het onderwijs voor kinderen in de basisschool leeftijd 

voor Rolde en de omliggende dorpen. Met dit document maakt de school duidelijk hoe zij deel 

uitmaakt van de gemeenschap.  

 

In het schoolplan 2011-2015 van obs Jan Thies is onderstaand beleid geformuleerd:  

- Elke school heeft een herkenbare positie in het dorp. 

- We vinden het belangrijk om goede externe contacten te hebben, waardoor de kwaliteit 

van ons onderwijs wordt vergroot.  

            We onderhouden externe contacten met o.a.: Gemeente, Centrum voor Jeugd en  

            Gezin, schoolmaatschappelijk werk, schoollogopedie, Weer Samen Naar School,  

            bureau Jeugdzorg, Jeugd Gezondheids Zorg, Onderwijs inspectie, Kinderopvang  

            Rolde, plaatselijke sportverenigingen en culturele instellingen. 

- Elke school speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp waarin 

zij staat. 

 

Op diverse wijzen en met diverse partners geeft de Jan Thiesschool invulling aan dit beleid. 

  

Voorzieningen 

We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen in het dorp zijn. 

We maken gebruik van de plaatselijke voorzieningen: de bibliotheek, sportcentrum Boerhoorn en 

incidenteel sportpark Boerbos. 

School heeft geen uitgebreide schoolbibliotheek, maar leent de boeken bij de bibliotheek. De 

groepen 1-2 hebben een enkel en de groepen 3 een dubbel abonnement. Elke zes weken worden 

zo’n 700 boeken uitgewisseld. Het bestaansrecht van de bibliotheek wordt daardoor indirect 

beïnvloed. 

Hetzelfde geldt voor het grote aantal gymlessen dat we in de sporthal Boerhoorn geven. 

School gebruikt de gymzaal bijna vier volledige dagen. 

Voor de jaarlijkse sportdag maken we gebruik van de sportvelden van sportpark Boerbos. 

 

Cultuur 

We vinden het belangrijk dat de leerlingen in aanraking komen met alle culturele uitingen en in 

het bijzonder de plaatselijke cultuur. 

- Met de Culturele Vereniging Rolde is overleg over het door hen gefinancierde extra 

aanbod aan Culturele activiteiten voor kinderen. 

- We werken samen met de Stichting Kinderopvang Rolde, de bibliotheek, Stichting 

Welzijn Aa en Hunze om binnen het project KunstKids Rolde buiten schooltijd culturele 

activiteiten voor leerlingen te organiseren op het gebied van de kunstdisciplines Muziek, 

Beeldende vorming, Film/Fotografie, Theater, Dans en Literatuur.  

- De Stichting Roldermarkt stelt elk jaar de feesttent beschikbaar voor het 

podiumprogramma. Alle inwoners zijn welkom om het podiumprogramma bij te wonen. 

- School heeft een afgevaardigde in de Stichting Rossing-Koops. Hierdoor denken we mee 

over de besteding van middelen voor plaatselijk initiatieven 

- We maken, in het kader van Culturele vorming en Natuur en Milieu Educatie gebruik van 

plaatselijke voorzieningen, culturele bezienswaardigheden en natuurgebieden. 

- Met muziekvereniging Euterpe werken we samen om de leerlingen enthousiast te maken 

voor muziek. 

- Het monument bij de Jacobuskerk is geadopteerd en school levert een bijdrage aan de 

jaarlijkse dodenherdenking. 
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Sport 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in aanraking komen met diverse sporten. 

Rolder sportverenigingen bieden we de mogelijkheid om: 

- gastlessen te geven tijdens de gymnastiek-uren 

- activiteiten via het maandbulletin en de FolderThies-bakjes aan te kondigen 

- de organisatie van sportactiviteiten op zich te nemen (handbalvereniging Unitas) 

- gastles bij Sporton. 

 

Sociaal 

De Jan Thiesschool is een belangrijk onderdeel van de dorpsgemeenschap Rolde. 

- School is een belangrijke ontmoetingsplaats in het dorp. 

            Ouders en kinderen ontmoeten elkaar bij school, waardoor de cohesie in het dorp   

            wordt vergroot. 

- Het is vertrekpunt van de jaarlijkse Palm Pasen Activiteit van de OVVR. 

- In het kader van Sint Maarten brengen leerlingen een bezoek aan de bewoners van 

Hendrik Kok. 

- Met Stichting Kinderopvang Rolde werken we samen om voor de kinderen een passend 

dag-arrangement mogelijk te maken: voorschoolse opvang – school – tussenschoolse 

opvang – school – naschoolse opvang. 

 

Religie 

In Rolde is alleen een openbare school gevestigd. Doordat er een duidelijke behoefte is om 

aandacht te besteden aan ‘geloven’, wordt op school de mogelijkheid voor lessen godsdienstige 

vorming geboden. 

De Jacobuskerk is vertegenwoordigd in de commissie godsdienstige vormings onderwijs.  

De Jacobuskerk is de ‘zendende organisatie’.  

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen deze lessen onder schooltijd op vrijwillige basis 

volgen. 

De Jacobuskerk levert een financiële bijdrage om de lessen mogelijk te maken. 

 

Verkeersveiligheid 

Tijdens de spitsuren wordt Rolde overspoeld door veel forensenverkeer. 

De verkeersouders participeren in het overleg met de Gemeente Aa en Hunze over het vergroten 

van de verkeersveiligheid in het dorp voor voetgangers en fietsers.  

 

Middenstand 

We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen in het dorp zijn. Daarom kopen we onze 

boodschappen bij de Roldense middenstand. 

We maken voor excursies gebruik van de mogelijkheid die diverse Roldense bedrijven of 

instellingen ons bieden. 

 

 


