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Voorwoord 
Heeg, juli 2018 
 

Aan de ouders en verzorgers,  
 
Al vanaf 1 januari 2011 maakt C.B.S. It 
Wrâldfinster deel uit van de Stichting 
Palludara, een fusie van de scholen in de 
voormalige gemeente Wymbritseradiel en 
de gemeente Sneek. Onder de paraplu 
van Stichting Palludara vallen  
15 basisscholen. 
 
Sinds 2007 is onze school gehuisvest in 
een nieuw gebouw onder één dak met de 
R.K. Sint Jozefschool. Met een speciale 
‘taart-maak-avond’ voor ouders en het 
‘opsmikkelen’ daarvan door de leerlingen 
hebben we dat 2de lustrum, samen met de 
Jozefschool in september 2017 gevierd.  
 
Wij zijn een school, waar kinderen zich 
thuis en veilig voelen. Wij vinden dit de 
voorwaarde voor een goede leeromgeving, 
waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. 

 
Via de ‘Kanjertraining’ geven wij richting aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze kinderen. U vindt hierbij een voorbeeld van een 
poster die al verwijst naar een veilige, fijne schoolomgeving. Onze school 
mag binnenkort met recht het predicaat ‘Kanjerschool’ voeren! 
 
En wij zijn ook een school voor de ouders en verzorgers. Een school waar 
u, ouders en verzorgers, welkom bent en waar we u nodig hebben om met 
ons te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Samen één doel: de 
kinderen opvoeden en (bege)leiden naar ‘groot worden’, naar volwassen 
worden. ‘Er uit halen wat er in zit’. We hebben u daarbij nodig. Niet alleen 
om iets voor ons te doen, maar ook om samen over het welzijn van uw 
kinderen te praten.  
 
Wij hebben met u de zorg voor de kinderen en gaan de uitdaging aan met 
hen op weg te gaan. Vanuit de veilige schoolomgeving kijken we uit ons 
schoolraam (Wrâldfinster) en verkennen de wereld om ons heen. Gaat u 
met ons mee? 
 
Wilt u meer weten, de deur staat open: komt u binnen! Voor een langer 
gesprek kunt u een afspraak maken met de leerkracht, intern begeleider of 
schoolleider.  
Van harte welkom! 
 
Tot ziens,  
namens het schoolteam, directeur 
Willem Wendelaar Bonga 
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1. DE SCHOOL 
1.1 Schoolgebouw 

 
 
Sinds 20 augustus 2007 zijn wij gevestigd in dit schoolgebouw. Een modern 
gebouw, dat alle mogelijkheden biedt om het onderwijsconcept van 
gedaltoniseerd onderwijs vorm te kunnen geven.  
In maart 2012 is de school uitgebreid met zevende lokaal. De groepen 1, 2 
en 3 vindt u in 2018-2019 op de benedenverdieping. Groep 4 t/m 8 werken 
op de bovenverdieping. 
Op de beneden- en de bovenverdieping is een onderwijsplein 
gerealiseerd, waar leerlingen zelfstandig hun werk kunnen doen. Het 
onderwijsplein heeft een centrale functie in het gebouw. De deuren van de 
groepslokalen zijn dermate groot, dat er voortdurend contact is met de 
leerlingen op het onderwijsplein. 
Het gebouw is voorzien van een optimale ICT-infrastructuur: digitale 
schoolborden, werken met een (Snappet-)tablet voor taal-, lezen en 
rekenen, een computeropstelling op het onderwijsplein en losse tablets en 
laptops daar waar het kan en gewenst is. 
Het speelplein en de ‘avonturentuin’ rondom de school biedt een scala van 
mogelijkheden om te kunnen spelen.  

 
1.2 Het klimaat van de school 
Erg belangrijk vinden wij een goede 
sfeer op school. We zijn ondertussen al 
op weg om via de Kanjertraining een 
echte kanjerschool te worden. Zie 
hoofdstuk 8.3. Een positieve sfeer 
bevordert het leergedrag voor de 
kinderen. Natuurlijk heeft het onderwerp 
‘Pesten’ onze bijzondere aandacht. In de 
eerste week van de nieuwe cursus wordt 
in de groepen nadrukkelijk aandacht 



Schoolgids Basisschool It Wrâldfinster 2018-2019 6 

besteed aan gedrag en taalgebruik. Tevens worden de schoolregels onder 
de aandacht gebracht. Soms gebeurt het dat wij niet op de hoogte zijn van 
pesterijen tussen kinderen. Daarom willen wij graag, dat u direct contact 
met ons opneemt, als u ontoelaatbaar gedrag van kinderen constateert. 
Wij besteden er direct serieus aandacht aan. Bovendien leggen wij 
gesprekken over ontoelaatbaar gedrag van leerlingen schriftelijk vast, zodat 
we op een later tijdstip op gemaakte afspraken terug kunnen komen.  
De school beschikt over een anti-pestprotocol en een protocol ‘Social Media’ 
aan de hand waarvan de nodige stappen worden gezet.  
 
Spelmiddagen 
Om de leerlingen te leren zorg voor elkaar te hebben, organiseren wij 
gedurende iedere cursus twee of drie keer een spelmiddag voor de groepen 
1 t/m 8. In ongeveer 30 groepjes van vier (bestaande uit leerlingen van de 
groepen 1, 3, 5, 7 of 2, 4, 6, 8 ) gaan de leerlingen samenwerken of 
samenspelen. De thema's van deze spelmiddagen veranderen geregeld. Er 
zijn ook momenten ingepland waarop we dit samen met de Jozefschool 
zullen doen. Ook zijn er jaarlijks meerdere momenten waarbij onze groep 
8 leerlingen in de kleuter- en andere groepen helpen bij spelactiviteiten. 
 

1.3 Schoolgrootte en groeperingsvormen 
Naar onze school gaan ongeveer 130-150 leerlingen, die verdeeld zijn over 
zes groepen. De groepen zijn als volgt samengesteld: 1/2 – 3 – 4/5 – 6 – 
7 – 8. Het schoolteam bestaat uit 14-16 personen/leerkrachten, waaronder 
één Intern Begeleider leerlingenzorg, een directeur en twee 
onderwijsassistenten.  
 

1.4 Benutting onderwijstijd 
In schooljaar 2016-2017 werkten we voor het eerst met een 
Continurooster. De groepen 1 t/m 4 zijn krijgen nu gezamenlijk per 
cursusjaar 3594 lesuren. Een kind maakt dus in de eerste vier jaar 
basisschool 3594 uren onderwijs mee. De overheid stelt minimaal 3520 
uren per schooljaar als het wettelijke verplichte aantal uren voor de 
onderbouw. 
De groepen 5 t/m 8 krijgen 982 lesuren per jaar/per groep. Het totaal in 
die vier jaren is dit schooljaar: 7523 uur. Het minimum aantal uren door de 
overheid vastgesteld is daar 7520 uur. 
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De lesuren over de verschillende vakken zijn als volgt verdeeld: 
Voor lezen, taal en rekenen hebben we in de groepen 55 % van de 
beschikbare lestijd gerealiseerd.  
 

 
1.5 Het team 

Indeling groepen en leerkrachten voor schooljaar 2018-2019. 
Uitgangspunten voor deze indeling: 

 Er was op basis van het leerlingenaantal voor dit schooljaar formatie 
toegekend voor 5 groepen. Omdat er dan ‘onhandige’ combinatiegroepen 
gevormd zouden ontstaan, is er, in overleg met Stichting Palludara, 
besloten dit jaar nog met 6 groepen te werken. Door verdere krimp van 
het leerlingenaantal worden onze groepen kleiner en zullen we in 
schooljaar 2019-2020 wel moeten werken met 5 groepen. 

 Het leerlingenaantal daalt gestadig: we merken dat in groep 1. Er is 
opnieuw gekozen voor een combinatiegroep 1/2 geleid door juf Alie. De 
groep zal gedurende het schooljaar groeien tot rond de 25 kinderen. 
Ondersteuning is er op vrijwillige basis (jobcoaching) gedurende drie 
dagen door Marijke van der Pol. 

 De combinatiegroepen blijven ook nu in de onderbouw: groep 1/2 en in 
de middenbouw: groep 4/5. We houden daarbij rekening met de 
samenstelling en de dynamiek van deze groepen. Combi 4/5 bestaat uit 
twee losse leerjaargroepen. Er worden dus geen groepen gesplitst. Vanuit 
de beschikbaar gestelde werkdrukverlagende middelen heeft het team 
gekozen voor de inzet van een onderwijsassistent voor 5 ochtenden in 
deze groep. Daarvoor is benoemd juf Paula Veenendaal. 

 We zijn blij dat we de groepen 3, 6 en 7 en 8 dit keer als losse 
jaargroepen kunnen formeren. 

 Onderwijsassistente juf Antje heeft ook dit schooljaar 20 uren toegekend 
gekregen. Die worden elke ochtend ingezet voor de begeleiding van 
individuele leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 

 Intern Begeleider juf Anneke Tamsma blijft ongeveer twee dagen als 
Intern Begeleider Leerlingzorg en werkt bovendien aan de school van 
Nijland. 

 Waarschijnlijk worden er twee ‘Leerkrachten-In-Opleiding’ (LIO) geplaatst 
op onze school in de periode februari 2019. Die zullen dan gekoppeld 
worden aan de groepen 3 en de combigroep 4/5. De LIO werkt, 
gedurende drie dagen per week met de hele groep, onder de hoede van 
de leerkracht/coach. Het is niet zo dat de groep dan wordt opgesplitst. 
bijkomend voordeel is wel dat de leerkracht/coach ook deels extra 
ondersteuning aan (groepjes) leerlingen kan bieden. 

 Schoolleider meester Willem werkt ook dit schooljaar 3,5 dagen aan It 
Wrâldfinster.  
 
Hieronder de groepen en de ‘bemensing’ voor volgend schooljaar. 
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Schoolleider 
meester Willem 

Wendelaar Bonga 

T. 0515 442636 
M. 06 51667034 

E. wrald@palludara.nl 
Werkdagen: ma-di-wo 

+ een aantal 

donderdagochtenden 
  

Intern Begeleider 
leerlingenzorg 

juf Anneke Tamsma. 

aanwezig ma + do 
en flexibel 

beschikbaar op 
andere dagen. 

    

groep 1/2  

Juf Alie van der Bij 
ma-di-wo-do 

 
bouwcoördinator 

onderbouw  
 

groep 1 heeft op 

vrijdag geen school. 
 

groep 2  

Juf Sief alleen op 
vr.ocht. 

 
groep 2 heeft op 

vrijdagmiddag 
geen school. 

 

    

groep 3  

Juf Griet Bonnema 
wo-do-vr(ocht.)  

Groep 3 is op 
vrijdagmiddag vrij. 

  

groep 3 

Juf Sief Bekking-
Boes: ma en di. 

en vr. ocht. groep 2 
Juf Sief is ook ICT-

coördinator. 

    

groep 4/5a 
Juf Aletta Kits 

ma-di 
en de meeste 

woensdagen 
Juf Aletta is ook onze 

taalcoördinator.  

Groep 4 is vr. mi. vrij. 

  

groep 4/5a 
Juf Anneke 

Ringnalda 
deels op woensdag 

en vast werkend op 
do + vr. 

Juf Anneke is ook 

vervangend 
schoolleider op 

vrijdag. 
    

groep 6 

Juf Nienke de Haas-

Buwalda 
ma-di  

 

  

groep 6 

Juf Berber de Boer 

wo-do-vr  
 

groep 7 

Juf Sietie de Vries 

groep 5b/6 
ma-di 

  

groep 7 

Juf Jildau Plantinga 

wo-do-vr. 

    
    

mailto:wrald@palludara.nl
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groep 8 
Juf Barber Reidsma 

ma-di-wo 

 

  

groep 8 
Juf Yvonne Huisman 

do + vr 

    

meerdere leerlingen 

uit alle groepen… 
Juf Antje Gerritsma, 

onderwijsassistent, 
individuele begeleiding 

leerlingen op ma. t/m 
vr. ochtenden.  

Juf Antje is ook ICT-

coördinator (techniek) 
 

Groeps-

ondersteuning 
groep 4/5 op 5 

ochtenden. 
Juf Paula 

Veenendaal, 
onderwijsassistent 

groep 4/5 

 
 
1.6 Vervanging  

Bij ziekte van de meester of de juf komt er een invalleerkracht. Wanneer 
er geen invalleerkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een 
oplossing. In principe worden kinderen niet naar huis gestuurd. Een 
enkele keer volgen leerkrachten een cursus, wordt een studiedag bezocht 
of is er buitengewoon verlof verleend. In dergelijke gevallen komt er een 
invalleerkracht. We zetten invalleerkrachten in, die ons worden 
aangereikt door de Stichting Palludara.  
 
 

1.7 Remedial teachers 
 Antje Gerritsma en Paula Veenendaal (onderwijsassistenten) 
 Nettie de Jong (vrijwilliger) 
 Henk Huitema (vrijwilliger) 
 Tineke Zuurveen (vrijwilliger) 
 

1.8 Rookvrije school 
Al jaren is C.B.S. It Wrâldfinster een rookvrije school. Van de stichting 
STIVORO hebben we het predicaat gekregen. Jaarlijks wordt 
gecontroleerd of we het predicaat kunnen behouden. Rookvrije school 
betekent kortweg, dat er in de school en op het schoolplein niet gerookt 
wordt. Niet onder schooltijden, maar ook niet daarbuiten. 
 

1.9 Fairtradeproducten in school 
Sinds een paar jaar gebruiken we in onze school voor de dagelijkse 
huishouding fairtrade-producten en besteden we regelmatig aandacht 
aan het principe van eerlijke handel. 
 

1.11 Kunst in de school 
In verschillende ruimtes van de school worden kunstwerken 
geëxposeerd. De kunstwerken worden geselecteerd uit het aanbod van 
Kunstuitleen Leeuwarden. Doel is de leerlingen in aanraking te brengen 
met diverse vormen van beeldende kunst.  
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 Kunstwerk in trapopgang gemaakt door  
Gerrit Terpstra -2007: Do, bist en skip. 

 

1.10. Schooljaarprogramma 
 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Planning moet soms worden 
aangepast. Dit geeft geen recht op vrije dagen!!! 

 
dag datum   van tot of t/m activiteit 

  29 juli 2018 juf Marijke vdP     jarig! 

  16 augustus 2018 juf Anneke R     jarig!  
30 augustus 2018 juf Nienke     jarig! 

ma 3 september 2018    eerste schooldag 2018-2019 

di 4 september 2018       hoofdluiscontrole 

di 4 september 2018 gr. 1 t/m 8 12:30    Startviering schooljaar, groep 1 t/m 8 

wo 12 september 2018 juf Griet     jarig! 

vr 14 september 2018       Opening Groenplein bij dorpshuis. 

zo 16 september 2018 juf Barber     jarig! 

ma 17 september 2018 OR-MR 19:30/20:00   OR-MR-bijeenkomst 1 

di 18 september 2018 juf Berber     jarig! 

wo 19 september 2018 groep 8     Schoolkamp naar Hoeve Elba, Texel: vertrek 

do 20 september 2018 groep 8     Schoolkamp 

vr 21 september 2018 groep 8     Schoolkamp: terug… 

zo vanaf 23 september        Deze week: startgesprekken met ouders n.a.v. 'Gouden Weken'. 

ma 24 september 2018 team + IB 14:45   Aanwezige teamleden: evaluatie 'Gouden Weken' 

di 25 september 2018 vandaag…     10-min-avond: g. 1 t/m 8, startgesprekken (gr. 6 t/m 8 met lln.) 

di 25 september 2018 BHV-ers     ontruimingsoefening met Jozefschool 

wo 26 september 2018 vandaag…     10-min-avond: gr. 1 t/m 8, startgesprekken (gr. 6 t/m 8 met lln.) 

wo 26 september 2018 groep 8     Kinderpostzegels: bestelronde t/m 4 oktober… 

vr 28 september 2018 juf Antje     jarig! 

wo 3 oktober 2018 vandaag…     startviering Kinderboekenweek 'Vriendschap: kom er bij! 

do 4 oktober 2018 AT aanwezig     Dierendag! 

ma 8 oktober 2018 lkr gr 1-2-3 vrij     planningsdag onderbouw 1 

di 9 oktober 2018 gr. 1/2 en 6 13:30 14:15 viering met ouders/belangstellenden… 

do 11 oktober 2018 juf Sief     jarig! 

vr 12 oktober 2018 vandaag…     Slotviering Kinderboekenweek! 

za 20 oktober 2018       herfstvakantie t/m zo. 28-10 

vr 26 oktober 2018 meester Willem     jarig! 

di 30 oktober 2018       hoofdluiscontrole 

di 30 oktober 2018 OR-MR 19:30/20:00   OR-MR-bijeenkomst 2 

do 1 november 2018 gr. 3 en 7 13:30 14:15 viering met ouders/belangstellenden… 

di 6 november 2018 gr. 1 t/m 8     Spelmiddag 1 

do 8 november 2018       Nationaal Schoolontbijt. Mix met Jozefschool? 

zo 11 november 2018       Sint Maarten! 

di 13 november 2018 lkr gr 1-2-3 vrij     planningsdag onderbouw 2 

wo 14 november 2018 gr. 1 t/m 8     10-minuten-avond-op verzoek 

wo 28 november 2018 groep 8?     Doe-dag/Open avond Nordwin College 

wo 28 november 2018 OR-MR 19:30/20:00   OR-MR-bijeenkomst 3 

wo 28 november 2018 gr. 4/5 en 8 13:30 14:15 viering met ouders/belangstellenden… 

wo 5 december 2018       SINTERKLAASVIERING! 

wo 19 december 2018       KERSTVIERING 

za 22 december 2018       kerstvakantie t/m zo. 06-01 

za 29 december 2018 juf Yvonne     jarig! 

di 8 januari 2019       hoofdluiscontrole 

ma 14 januari 2019 gr. 2 t/m 8     deze week: CITO-LOVS M-toetsen 

do 17 januari 2019 juf Anneke T.     jarig! 

ma 21 januari 2019       deze week: CITO-LOVS M-toetsen 
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ma 21 januari 2019 juf Sietie     jarig! 

ma 28 januari 2019       deze week: CITO-LOVS M-toetsen 

ma 28 januari 2019 ouders en OR     schoonaakavond 1 

di 29 januari 2019 juf Jildau     jarig! 

ma 4 februari 2019  groep 1 t/m 8     planningsdag alle groepen: alle kinderen vrij 

ma 11 februari 2019       Rapport 1 mee naar huis! 

di 12 februari 2019 gr. 1 t/m 8     10-minutenavond en v.o. gesprekken groep 8(?) 

wo 13 februari 2019 gr. 1 t/m 8     10-minutenavond en v.o. gesprekken groep 8(?) 

do 14 februari 2019 gr. 1 t/m 8     Spelmiddag 2 

za 16 februari 2019       voorjaarsvakantie t/m zo. 24-02 

di 26 februari 2019       hoofdluiscontrole 

wo 27 februari 2019       themaweek ism 'Crescendo': start workshops! 

do 28 februari 2019 OR-MR 19:30/20:00   OR-MR-bijeenkomst 4 

vr 1 maart 2019       Carnaval 

wo 6 maart 2019 allen     Palludaradag 

za 9 maart 2019 ouders/leerkr.     uitvoering themaweek ism 'Crescendo' 's middags en 's avonds. 

wo 13 maart 2019       OPEN DAG Jozefschool 

wo 13 maart 2019 s avonds…     ouderavond met Jozefschool over  'social media'  

vr 15 maart 2019       PANNENKOEKDAG mogelijk samen met Jozefschool? 

ma 18 maart 2019 deze week…     inschrijvingen voor inloopochtenden 

di 19 maart 2019 gr. 3 en 8 13:30 14:15 viering met ouders/belangstellenden… 

do 21 maart 2019 gr. 4/5 en 6 13:30 14:15 viering met ouders/belangstellenden… 

di 26 maart 2019 s ochtends…      inloopochtend 1 met Kanjertraining-activiteit 

do 28 maart 2019 s ochtends…      inloopochtend 2 met Kanjertraining-activiteit 

di 2 april 2019 gr. 1 t/m 7     10-minuten-avond-op-verzoek 

wo 3 april 2019       ook: RVA-schoolvoetbaltoernooi Sneek voor gr. 3 en 4  

wo 3 april 2019 mogelijk 13:00 17:00 schoolvoetbaltoernooi Wymbrits KNVB (buurtsportagenda?),  

ma 8 april 2019 OR-MR 19:30/20:00   OR-MR-bijeenkomst 5 

wo 10 april 2019 reservedatum 13:00 17:00 schoolvoetbaltoernooi Wymbrits KNVB 

vr 12 april 2019       Koningsspelen 

zo 14 april 2019 allen     Palmpasen: school-gezin-kerkdienst?                                                                                              
Deze week: theoretische verkeersproef groep 7? 

di 16 april 2019 groep 8     IEP-toets 

wo 17 april 2019 groep 8     IEP-toets 

wo 17 april 2019 gr. 1/2 en 7 13:30 14:15 viering met ouders/belangstellenden… 

do 18 april 2019 s ochtends…     Paasviering 

vr 19 april 2019  vrije dagen + vakantie    Goede Vrijdag en Pasen + meivakantie t/m zo. 05-05 

ma 29 april 2019 juf Alie     jarig! 

di 7 mei 2019       hoofdluiscontrole 

wo 8 mei 2019 vandaag…     Schoolfotograaf KOCH 

zo 12 mei 2019       MOEDERDAG 

ma 13 mei 2019       Start CITO-LOVS E-toetsen: hou rekening met avond-4-daagse 
en schoolreisdag... 

zo 19 mei 2019       Deze week, 20 t/m 23 mei: avond-4-daagse! 

ma 20 mei 2019       CITO-LOVS E-toetsen: let op invloed avond-4-daagse… 

di 21 mei 2019 allen     Spelmiddag 3 

ma 27 mei 2019       CITO-LOVS E-toetsen 

ma 27 mei 2019 juf Aletta     jarig! 

do 30 mei 2019       Hemelvaartsdag 

vr 31 mei 2019       vrij 

ma 3 juni 2019        CITO-LOVS E-toetsen 

di 4 juni 2019 OR-MR 19:30/20:00   OR-MR-bijeenkomst 6 

wo 5 juni 2019 gr. 1 t/m 7     SCHOOLREISJE 

do 6 juni 2019   8:30 16:00 planningsdag team + langweekend, lln. vrij t/m di. 11-06 
onder voorbehoud: zie vakantierooster… 

zo 16 juni 2019       VADERDAG! 

do 20 juni 2019 gr. 1-2-3 vrij     planningsdag onderbouw 3 

ma 24 juni 2019       Rapport 2 mee naar huis! 

di 25 juni 2019 gr. 1 t/m 7     10-minutengesprekken 'allen' 

wo 26 juni 2019 gr. 1 t/m 7     10-minutengesprekken 'allen' 

do 4 juli 2019 gr. 8 +allen     Musicaluitvoering voor leerlingen en 's avonds voor 
genodigden! 

vr 5 juli 2019 gr. 8 + ouders/lkr.     Musicaluitvoering/afscheidsavond groep 8 

ma 8 juli 2019 ouders en OR     schoonmaakavond 2 

do 11 juli 2019       laatste schooldag: vossenjacht en uitwuiven groep 8! 

vr 12 juli 2019       vrij 

za 13 juli 2019       zomervakantie t/m zo. 25 augustus 2019 
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Afscheidsfoto groep 8 schooljaar 2017-2018 

 

2. DE SCHOOL – MISSIE EN VISIE 
 
Missie: Ontwikkeling op maat. 
 
Visie:  

o De identiteit van de school: 
Wij zijn een Christelijke school en dragen die identiteit uit naar onze 
leerlingen. Tegelijkertijd vinden we, dat ieders overtuiging op 
levensbeschouwelijke gronden en ieders culturele achtergrond 
gerespecteerd moet worden.  

 
o Een goed pedagogisch klimaat: 
We bieden onze leerlingen een veilige omgeving en 
zorgen voor een sfeer van openheid vertrouwen en 
respect voor elkaar. 
We brengen onze leerlingen in aanraking met 
normen en waarden. We hebben een empathische 
houding tegenover onze leerlingen. We stimuleren 
het zelfvertrouwen van onze leerlingen. 

 
o Het onderwijsconcept: 

Het onderwijs op It Wrâldfinster kenmerkt zich door de ruimte die het 
biedt voor de grote verschillen tussen leerlingen. Die grote verschillen 
zijn zichtbaar in de werkhouding, het werktempo, het niveau, de 
interesse en de mate van vrijheid , die de leerlingen aankunnen. 
De volgende didactische elementen spelen een belangrijke rol: 

- directe instructie 
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- coöperatieve werkvormen 
- werken met groepsplannen 
- vieringen 

 
Daarnaast passen we het systeem van opbrengstgericht werken toe wat 
betreft de analyse van de resultaten. 
 

 Kennis en vaardigheden: 
Onze belangrijkste taak is om de leerlingen een goede basis aan kennis 
en vaardigheden mee te geven voor hun toekomst in onze pluriforme 
maatschappij. 
 

 Zorg en kansen: 
Wij spelen in op de behoeften van leerlingen als het gaat om zorg en 
kansen, omdat we vinden, dat elk kind uniek is en individuele aandacht 
verdient. Iedere zorgleerling krijgt, naar behoefte, speciale aandacht en 
begeleiding.  
 

 Creativiteit: 
We brengen onze leerlingen in aanraking met culturele vorming in 
verschillende disciplines. We stimuleren de interesse van onze 
leerlingen en maken er gebruik van in de groep. 
 

3. DE ORGANISATIE 
 
 

indeling  groepen en leerkrachten 2018-2019 
In het begin van het schooljaar starten we met 121 leerlingen. 

groep1/2      
12 + 7 = 19 lln. ma di wo do vr: groep 2 

instroom 9 lln? juf Alie juf Alie juf Alie juf Alie  juf Sief 

  

Groep 1 is vrijdag de gehele dag vrij. 
Groep 2 is vrijdagmiddag vrij. 

groep 3      
18 lln. ma di wo do vr 

 juf Griet juf Griet juf Griet/juf Sief juf Sief juf Sief 

     groep 4 is vr. mi. vrij 

groep 4/5      
12 + 19 = 31 lln. ma di wo do vr 

 juf Aletta juf Aletta Aletta/Anneke juf Anneke juf Anneke 

Juf Paula Veenendaal is gekoppeld aan deze groep als onderwijsassistent. Groep 4 is vr. mi. vrij 

groep 6      
19 lln. ma di wo do vr 

 juf Nienke juf Nienke juf Berber juf Berber juf Berber 

  

groep 7      
13 lln. ma di wo do vr 

 juf Sietie juf Sietie juf Jildau juf Jildau juf Jildau* 

      

groep 8      
22 lln. ma di wo do vr 

 juf Barber juf Barber juf Barber juf Yvonne juf Yvonne 
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Aanvullend… Juf Anneke Tamsma is onze Intern Begeleider Leerlingenzorg. Zij is, bij 
afwezigheid van meester Wilem, ook vervangend schoolleider op de 
werkdagen in Heeg. Op maandag en donderdag verricht juf Anneke die taak 
en is zij voor u de eerst aanspreekbare persoon als meester Willem niet 
aanwezig is. Op vrijdag is juf Anneke Ringnalda vervangend schoolleider en 
eerst aanspreekbare persoon. 
 
Taalcoördinator is juf Aletta en ICT-coördinatoren zijn juf Sief Bekking en juf 
Antje Gerritsma. Verder hebben alle leerkrachten persoonlijk speciale taken 
die zijn vastgelegd in het schooltakenbeleid. 
 
Deze vaste bezetting aan leerkrachten wordt ondersteund door 
onderwijsassistent juf Antje Gerritsma. Zij begeleidt groepjes en individuele 
leerlingen uit alle groepen onder verantwoording van de leerkracht. 

 
3.1 Aanmelding nieuwe leerlingen 

Leerlingen kunnen, voordat ze de leeftijd van 3 jaar en tien maanden 
hebben bereikt, worden aangemeld. Met de groepsleerkracht van  
groep 1 kan een afspraak worden gemaakt, wanneer de 
schoolgewenningsdagen zullen beginnen voor uw kind. Voor leerlingen, 
die aangemeld worden is er een info-tasje. Naast de 
aanmeldingsformulieren voor de ouders bevat het tasje een verrassing 
voor de kinderen. 
 

Op 13 maart 2019, organiseren we met de Jozefschool een open 
dag voor ouders van nieuwe leerlingen.  
 

3.2 Opvang nieuwe leerlingen 
Als uw kind de leeftijd van 3 jaar en tien maanden heeft bereikt, mag de 
school de kinderen gedurende 5 dagdelen toelaten: de zgn. school-
gewenningsochtenden. In overleg met de leerkracht van groep 1 kan 
vastgesteld worden hoeveel dagdelen hiervan gebruik zal worden 
gemaakt. Kleuters mogen op de dag na hun vierde verjaardag definitief 
naar school. Ouders kunnen afspraken met de leerkracht van groep 1 
maken betreffende schoolgewenningsdagen. 
 

 

3.3 De ouderraad 

naam:  functie: 

Afke Visser voorz. en vertegenwoordiger naar 
klankbordgroep Palludara 

Maarten Koopmans secretaris en onderhoudszaken 

Tjitske Teerenstra financiën 

Femke Bakker vert. OR binnen activiteitencommissie 

Wybe Douwe Cnossen (nieuw) 

Geartsje van der Meer  

 
Stichting Palludara komt voort uit de fusie ontstaan tussen PCBO 
Wymbritseradiel en Spectrium. Sinds 1 januari 2011 beheert Palludara  
15 basisscholen in Sneek, Oppenhuizen-Uitwellingerga, IJlst, Bolsward,  
Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland, Oudega, Scharnegoutum en 
Woudsend. 
 
Aan elke school is een ouderraad verbonden.  
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De ouderraad van onze school bestaat uit 6 personen. De ouderraad is 
belast met adviserende en uitvoerende taken op het gebied van 
organisatie, identiteit van de school en het onderwijs, personeelszaken 
en materiële zaken. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de 
penningmeester en de secretaresse. Verder hebben alle ouderraadsleden 
een specifieke taak.  
De ouderraad vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar met de MR en de 
directeur.  
Tijdens de vergaderingen heeft de directeur een adviserende stem. Ook 
hebben OR en MR regelmatig contact met organisaties, die de raden 
kunnen informeren over specifieke zaken. De ouderraad organiseert 1 
keer per jaar, in samenwerking met de Jozefschool, een thematische 
ouder-informatie-avond over een opvoedkundig thema.  
Samen met de directie wordt overleg gevoerd over het te voeren beleid. 
Kortom, de gezamenlijke ouderraad en MR zijn een overlegorgaan tussen 
de verschillende betrokkenen op school: het personeel, de ouders en 
eventueel de leerlingen. 
 

3.4 Medezeggenschapsraad 
De leden van de Medezeggenschapsraad:  

naam functie 

Sybren Renema oudergeleding (voorz.) 

Akke de Jong oudergeleding (aftredend) 

Yvonne van der Veen oudergeleding 

Berber de Boer personeelsgeleding (secr.) 

Jildau Plantinga personeelsgeleding 

Griet Bonnema personeelsgeleding 
 

De MR is samengesteld uit zes personen: drie ouders en drie 
personeelsleden van de school. De zittingsduur is 3 jaar. Via de 
medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, -praten en -
beslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat 
om huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden. De MR 
heeft een aantal bijzondere taken, zoals: bevordering van openheid, 
openbaarheid en onderling overleg. De MR kan over al deze zaken 
voorstellen doen en haar standpunten kenbaar maken. De MR vervult 
een belangrijke taak in de contacten tussen ouders en school. De leden 
van de MR willen van u als ouders dan ook graag uw suggesties en 
ideeën, op- of aanmerkingen horen betreffende het reilen en zeilen van 
de school. De MR vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar. Deze 
vergaderingen zijn openbaar en kunnen door u als ouders bijgewoond 
worden. Ook kunt u contact opnemen met de MR via het eigen e-
mailadres:  

wraldmr@palludara.nl 
Immers samen moeten we er voor zorgen dat een ieder zich tevreden 
voelt in en "om" onze school. De MR publiceert haar activiteitenplan op 
onze website. 
 

3.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Stichting Palludara beheert 15 basisscholen in Sneek, Oppenhuizen-
Uitwellingerga, IJlst, Bolsward, Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, 
Nijland, Oudega, Scharnegoutum en Woudsend. Aan de stichting is 

mailto:wraldmr@palludara.nl
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een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. 
De GMR van de stichting Palludara bestaat uit 8 leden, 4 uit de 
personeelsgeleding en 4 uit de oudergeleding. In de GMR worden 
onderwerpen behandeld die voor alle scholen van belang zijn. De 
raad wordt rechtstreeks gekozen door de leden van de 
medezeggenschapsraden van de scholen. De zittingsduur is 3 jaar. De 
GMR streeft naar professionaliteit en deskundigheid binnen de GMR 
waarbij de deskundigheid op onderwijskundig, financieel, juridisch en 
personeel en organisatiegebied zo optimaal mogelijk zijn 
vertegenwoordigd. Een krachtig en professionele GMR kan zich 
proactief opstellen en zich ontwikkelen tot een positief kritische 
partner in de besluitvorming van de bestuurder. Jaarlijks wordt een 
verslag opgesteld en dit verslag is op school toegankelijk. 
 
 

Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waarbinnen, vanuit een protestants  
christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan.  

 De aan ons toevertrouwde leerlingen krijgen door middel van ons onderwijs de 
mogelijkheid om zich optimaal te ontplooien. Zodat ze later goed kunnen functioneren 
in een pluriforme maatschappij. 

 
Visie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
van de Stichting Palludara. 
 
 De GMR wil strategisch meedenken over het beleid van de stichting 

Palludara.  Dat doen we door ons proactief op te stellen en gevraagd 
en ongevraagd advies te geven. 

 De GMR wil open en duidelijk communiceren met de betrokken 
partners, Directeur-Bestuurder, Raad Van Toezicht en de 
Medezeggenschapsraden. 

 De GMR overlegt, neemt standpunten in en maakt deze kenbaar. 

 De GMR is deskundig en wil zich verdiepen en/of specialiseren. 
 

Wij zijn een GMR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil 
samenwerken door middel van heldere afspraken, duidelijke structuur 
en een open communicatie. 

 
Hoe willen we dit bereiken? 
 Proactief opstellen: 

De GMR heeft een totaal overzicht van de beleids- en bestuur 
stukken en weet wat de status hiervan is (aangegeven op een 
jaaroverzicht). 

 De GMR is medeverantwoordelijk voor de inhoud van de 
beleidsstukken. 
 

 Communicatie:  
o De GMR is door de Medezeggenschapsraden benaderbaar om 

zich te laten informeren.  
o De GMR neemt hierin zelf ook initiatief. De GMR communiceert 

met de Directeur-Bestuurder.  
o Voor het goed functioneren van de GMR is het noodzakelijk dat 

de Directeur-Bestuurder de GMR tijdig en volledig informeert. 
Vastgesteld 30-10-2013 aangepast met de visie van de stichting mei 2015. 
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3.6 De activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is bij alle activiteiten van de school actief 
betrokken in organisatie en het nemen van initiatieven. Bij de 
kerstvieringen, Sinterklaasviering, afscheidsfeest en acties speelt de 
commissie een belangrijke rol. In overleg met het team en de 
schoolleiding worden activiteiten georganiseerd. Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar overlegt de Activiteitencommissie een programma van 
activiteiten aan het schoolteam en de schoolcommissie. Jaarlijks wordt 
ook een begroting en een jaaroverzicht opgesteld. Het jaaroverzicht 
wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt als verantwoording aan de 
ouders van de bestede gelden. Het volledige overzicht ligt dan ter inzage 
op school. 
 
Activiteiten: 
o Themaversieringen op lespleinen gedurende het gehele schooljaar 
o Sinterklaasfeest  
o kerst-, paas- of voorjaarsontbijt, of… 
o Pasen 
o afscheidsfeest 
o acties, waaraan een goed doel is verbonden 

Het budget van de activiteitencommissie is het jaarlijkse totaalbedrag 
van ouderbijdragen. Jaarlijks legt de activiteitencommissie een 
verantwoording af van de bestede gelden. 
 
Commissieleden: 
o Alie van der Bij (team) 
o Griet Bonnema (team) 
o Anneke Ringnalda (team) 

o Femke Bakker (ouderraad?) 
o Wietske de Vries (ouder) 
o Sarah Bokhorst (ouder) 
 

 
3.7 Bedrijfshulpverlening 

Sinds 1 maart 1997 behoort iedere school als gevolg van de ARBO-wet 
over één of meer bedrijfshulpverleners te beschikken. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor Eerste Hulpverlening en voor andere calamiteiten, 
die zich kunnen voordoen. Aan onze school zijn juf Griet Bonnema, juf 
Antje Gerritsma, juf Aletta Kits, juf Sief Bekking, juf Yvonne Huisman en 
schoolleider W. Wendelaar Bonga aangesteld als bedrijfshulpverleners. 
Zij zijn gediplomeerd voor EHBO en brandbestrijding.  
Ieder jaar oefenen we op een (gepland/onverwacht) moment een totale 
ontruiming van de school. In het ontruimingsplan van onze school is 
vastgelegd welke taken in een dergelijke situatie door wie worden 
gedaan. Ook is vastgelegd welke de vluchtwegen voor ieder lokaal zijn 
en op welke plaats de leerlingen moeten worden verzameld. De 
resultaten van de ontruimingsoefening worden geëvalueerd. 
 

3.8 Veiligheid en verzekeringen 
Veiligheid 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor een veilig schoolgebouw en 
laat periodiek verplichte controles uitvoeren. Eens per vier jaar wordt 
een risico-inventarisatie en evaluatie (RI & E) uitgevoerd. Voor vragen 
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over de veiligheid is de preventiemedewerker het aanspreekpunt. Voor 
onze school is dat de schooldirecteur. 
 
De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur zijn verzekerd 
op basis van een basispakket. De tussenpersoon is ‘Raetsheren van 
Orden’. Voor het actuele verzekeringshandboek kijkt u op:  LINK 
 

3.9 Veiligheid in en om de school 
De zorg voor veiligheid in en om de school, heeft voortdurend de 
aandacht van ons team. Maar ook bovenschools wordt regelmatig 
aandacht geschonken aan de veiligheid en wordt er in samenwerking met 
het team veel aan gedaan. 
Dat werk doet de preventiemedewerker. Elk bedrijf of werkgever met 
meer dan 25 werknemers, is wettelijk verplicht een preventiemedewerker 
in dienst te nemen. 
Samen met de schoolleider zorgt deze medewerker ervoor dat het 
schoolgebouw en het bijbehorende plein technisch veilig en in goede 
staat zijn. Van stopcontacten tot raamsluitingen, van keldertrap tot 
handvaardigheidskast, van magazijnopstelling tot omheining van het 
plein, alles wordt gecontroleerd en vastgelegd op veiligheid. 
Eens in de vier jaar vindt zo’n algehele controle plaats. Een medewerker 
van de Arbo-unie voert samen met de preventiemedewerker deze 
controle op de school uit. 
Aan de hand van dat onderzoek krijgt iedere schoolleider dan een Plan 
van Aanpak voor de komende 4 jaar, om de geconstateerde gebreken of 
onveilige situaties te (laten) verbeteren.  
Jaarlijks vinden er controles plaats van de brandblusapparatuur, de 
BedrijfsHulpverleningsdoos (een uitgebreide verbanddoos), de totale 
elektrische installatie, de verwarmingsinstallatie en de speeltoestellen 
van de groepen 1, 2 en 3. Ook de brandweer controleert jaarlijks de 
brandveiligheid. 
Dit zijn allemaal controles die door officiële instanties worden uitgevoerd. 
Als school zelf doen we natuurlijk ook veel om veiligheid voor kind en 
leerkracht te garanderen tijdens de lessen, in pauzes en tussenuren: 
pleinwacht, afspraken voor gedrag in gangen en/of op trappen, afspraken 
voor bezoeken van buitenstaanders (niet iedereen zomaar in de school 
toelaten), afspraken voor sport en spel, kortom door onze huisregels 
zorgen wij voor een veilige omgeving voor uw kind en voor ons team. 
Zoals u wellicht wel eens hebt gezien of meegemaakt, oefenen we eens 
per jaar ook met een ontruimingsoefening. Daarvoor hangt er in de 
school het ontruimingsplan. Iedere school heeft een teamlid aangewezen 
als Arbo-coördinator. Hij of zij zorgt voor de coördinatie van de vele 
veiligheidsaspecten en alle Arbo-coördinatoren van onze twaalf scholen 
hebben eens per jaar een vergadering met de preventiemedewerker om 
alles te evalueren en knelpunten aan te geven. 
En natuurlijk komt tijdens onze personeelsvergaderingen het thema 
veiligheid regelmatig aan de orde en proberen we oplossingen te vinden 
waar dat nodig is. 

  

https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447
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3.10 Activiteiten voor de kinderen 
 

3.10.1 Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek in 2018: ‘Vriendschap’. 

Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de 

Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober 

tot en met zondag 14 oktober 2018.  We geven nog aan hoe 

we vorm geven aan dit ‘vriendelijke’ thema. 

De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. 
Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele 
land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal 
haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele 

centra hierop in. Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboeken-
week dient als leidraad bij de organisatie van de vele activiteiten. 

In 1954 organiseerde de CPNB de eerste Kinderboekenweek. 

Op school organiseren we in deze week, naast de gebruikelijke 
kinderboekactiviteiten, traditioneel een schrijf- en tekenwedstrijd met 
gouden en zilveren griffels en penselen en natuurlijk een flitsende 
start- en slotviering! 

 

3.10.2 Kinderpostzegelactie 
Zoveel mogelijk kinderpostzegels verkopen. 
Meer dan je buurjongen. Of het nu regent of 
niet. Dat proberen ruim 200.000 kinderen uit 
groep (7 en/of) 8 elk najaar weer. En dat al 
generaties lang.  
De Kinderpostzegelactie bestaat sinds 1948 en 
is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Ruim 
zeventig procent van de scholen doet mee.  

  

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een organisatie die zich inzet 
voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het motto luidt 
'voor kinderen door kinderen'. Dat betekent dat kinderen met de 
verkoop van kinderpostzegels, kaarten en pleisters ervoor zorgen dat 
er geld is voor hulp aan leeftijdsgenootjes. Dat maakt de organisatie 
bijzonder. En wat ook bijzonder is, is dat de kinderpostzegels al heel 
lang bestaan. 

In september start de Kinderpostzegelactie 2018. Ruim 200.000 
kinderen gaan dan de straat op om bestellingen op te halen.  
Deze keer kunnen kinderen per school zelf kiezen waar de opbrengst 
heen gaat: 
-Stop kinderarbeid 
-Ieder kind een gezin, o.a. pleegzorg. 
-Bij de les blijven: onderwijs. 
- Steun voor alle kinderen… 
een algemeen doel dat kwetsbare kinderen steunt. 
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In november worden de kaarten en zegels afgeleverd via de post. Een 
bezorgronde door de leerlingen is er dan niet meer. 
 
 

3.10.3 Theater 
Ook dit jaar maken we gebruik van het 
aanbod van ‘Uurcultuur’ wat betreft het 
bezoeken van theatervoorstellingen. 
Deze voorstellingen worden soms in school 
gegeven, maar het kan ook gebeuren dat we 
met één of meer groepen naar een school of 
dorpshuis in één van de omliggende dorpen 
moeten gaan. Als bekend is welke 
theatervoorstellingen we zullen gaan bezoeken, vermelden we dat in de 
nieuwsbrief. 
 

3.10.4 Akte2  
Ieder jaar presenteert het netwerk Akte2 een artistiek aanbod, waar de 
leerkrachten van de diverse groepen een keuze uit kunnen maken: een 
excursie, een kunstenaar op school, een bezoek aan een museum, etc. 
Voor de cursus 2017-2018 zijn de groepen aangemeld voor een activiteit 
op dit gebied of wordt later in het jaar een culturele activiteit gepland. 

 
3.10.5 Schoolreisjes/schoolkamp 

Ieder jaar maken we een schoolreis met de kinderen.  
 
Groep 1 en 2 en de groepen 3 t/m 7 gaan als regel naar verschillende 
reisbestemmingen. De reisjes worden georganiseerd door de 
reiscommissie: juf Antje, juf Jildau en juf Alie. 
 
Groep 8 gaat ieder jaar op kamp. De kampdagen voor groep 8 zijn in de 
maand september. De bestemming van het kamp is Texel. Voordat de 
kinderen op schoolreis of op kamp gaan, ontvangt U van ons een nota 
van de (reis)kosten. Bovendien krijgen de kinderen een programma van 
de te maken reizen en kamp mee.  
 

Reglement schoolreizen/kamp  
 
Betaling: 
De ouders krijgen een nota. Binnen de op de factuur vermelde termijn 
moet het verschuldigde bedrag voldaan zijn. Er volgt zo nodig nog één 
herinnering, die binnen 14 dagen voldaan moet zijn.  
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Wat te doen bij ziekte of afwezigheid door ernstige familie 
omstandigheden?  
De vaste kosten worden door de ouders betaald. Bij geoorloofde 
afwezigheid, behoeft er niet te worden betaald.  
 
Wie gaan er mee als begeleiders:  
In eerste instantie worden voor het schoolreisje collega’s, 
ouderraadsleden en MR-leden gevraagd. Er is een vaste taakgroep of 
commissie ‘schoolkamp’ bestaande uit ouders en leerkrachten. 
 
Groepjes kinderen tijden de schoolreis 
Buiten de bus blijven de kinderen onder toezicht van de begeleider. Wel 
kan er met de begeleider worden afgesproken waar hij/zij zich bevindt. 
Ze wacht bij de in - of uitgang van een attractie, terwijl de kinderen er 
in gaan. Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en 
dat de kinderen duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Ook de kinderen 
moeten zich aan vooraf gemaakte afspraken houden. 
 
Mocht het toch mis gaan… 
Kinderen die zich misdragen tijdens de kampdagen worden 
teruggestuurd. De ouders/verzorgers worden hiervan telefonisch in 
kennis gesteld en kunnen hun kind op afgesproken tijdstip en plaats 
ophalen.  
 
Vervoer naar de kampeerboerderij 
Alle ouders dienen in principe voor het vervoer van en naar de 
kampeerboerderij te zorgen. Mocht iemand om welke reden dan ook, 
niet in staat zijn om te rijden dan gaan we er van uit dat er in familie - 
of vriendenkring wordt gezocht naar een vervanger.  
 
De slaapgelegenheid  
De jongens en meisjes slapen gescheiden met de begeleiders op 
dezelfde kamer. 
 
We moeten ernaar streven dat alle kinderen van groep 8 het hele kamp 
meemaken. In principe geen uitzondering maken. In verband met de 
leerplichtwet dienen kinderen, die niet op schoolreis gaan op school 
aanwezig te zijn. 
 
Mobiele telefoon 
’s Avonds worden de mobiele telefoons centraal verzameld evenals de 
fietssleuteltjes van de huurfietsen. 
 

De schoolkampcommissie 

 
3.10.6 Koningsspelen: bewegen! 

Als de groepen 3 t/m 8 op de dag van de Koningsspelen een 
beweegactiviteit hebben op ochtend, organiseren we voor de groepen 1 
en 2 een beweegochtend bij de school. Dat doen we samen met de 
Jozefschool. 
 

3.10.7 Dierendag 
Jaarlijks op 4 oktober besteden we aandacht aan dierendag. Vaak in de 
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vorm van workshops waarbij de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 de 
keuze krijgen uit een informatieaanbod in relatie tot dierendag. Soms 
nodigen we een gast uit die een demo geeft rond het dierenthema. Vorig 
jaar kwam een reptielenspecialist langs. De leerlingen van de groepen 1 
en 2 mogen bepaalde dieren meenemen naar school. 
 

3.10.8 Muziekonderwijs 
In augustus 2016 startten de beide scholen met de integratie van de 
Algemene Muzikale Vorming binnen onze scholen. Een vakdocent van de 
muziekschool komt met het eerste deel van de AMV-opleiding binnen 
onze groep 4 werken. Die lessen zijn meestal op maandagmiddag. We 
zijn blij met deze ‘boost’ voor ons muziekonderwijs! Het is wel zo dat de 
school zelf, maar ook de ouders hier financieel aan bij dragen via een 
deel van de ouderbijdrage. 
Voor de oudere kinderen komt er regelmatig via een project een ‘blok-
periode’ extra muziekonderwijs door vakdocenten de school in. Groots 
opgezette projecten waren de afgelopen twee schooljaren de 
programma’s ‘Bruggen Bouwen Met Muziek’ en ‘Crescendo in de klas’  
voor groep 5 en 6. In maart 2019 werken we samen met 
muziekvereniging ‘Crescendo’ en culturele instellingen aan een 
themaweek. 
 

3.10.9 Afscheid groep 8 
In de voorlaatste schoolweek wordt voor en door groep acht vaak een 
eindmusical plus afscheidsavond De leerlingen bereiden zelf de 
activiteiten voor die avond voor.  
 

3.10.10 Afscheidsfeest 
Aan het eind van het cursusjaar wordt voor alle kinderen een 
afscheidsfeest georganiseerd. Van groep 1 t/m groep 8 worden de gehele 
dag activiteiten in spelvorm uitgevoerd. Ieder jaar hebben we voor deze 
activiteit een ander thema. Welk thema dat in 2017 is, houden we nog 
even geheim. De leerlingen blijven die dag op school eten.  
 

3.10.11 Kerstfeest en Paasviering 
In de laatste week voor de kerstvakantie houden wij onze kerstviering in 
de vorm van een kerstviering, -markt (fair?) of -musical. De viering of 
musical wordt vaak twee keer ten tonele gebracht: 's middags en ’s 
avonds. Soms is er een opsplitsing in onder- en bovenbouw. Ouders en 
belangstellenden zijn bij deze vieringen van harte welkom. Voor het 
bijwonen van de kerstviering of -musical worden toegangskaarten 
uitgereikt omdat de ruimte in onze zaal toch beperkt is.  
In de week voor Pasen houden we met alle leerlingen een paasviering.  
 

3.10.12 Schaatswedstrijd 
IJs en weder dienende organiseert de IJsvereniging HEECH 
schaatswedstrijden voor onze leerlingen. Vanaf groep 3 worden 
wedstrijden tussen jongens en meisjes per groep verreden. Als de 
winterperiode aanhoudt, organiseert de IJsvereniging tevens een 
Elfstedentocht voor groep 3 t/m 8. Voor de kleutergroepen worden 
eveneens ijsactiviteiten georganiseerd door de leerkrachten van de 
kleuterafdeling. 
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3.10.13 Doedagen voor groep acht 

Jaarlijks worden de leerlingen van groep acht door de verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs uitgenodigd voor een zogenaamde 
doe(mid)dag. De kinderen kunnen kennismaken met de scholen voor 
voortgezet onderwijs. U kunt zelf bepalen of en op welke wijze uw kind 
de doe(mid)dag bezoekt.  
 

3.10.14 Schoolfoto 
Jaarlijks worden de kinderen gefotografeerd. Er wordt dan een 
portretfoto en een groepsfoto gemaakt. Ouders kunnen deze foto’s via 
de website van de fotograaf bestellen. 

 

3.10.15 Plan Nederland 
Onze school ondersteunt sinds 1989 via Plan 
enkele kansarme kinderen. Het eerste kind dat 
financieel geadopteerd werd heette Purity 
Muthoni Mwaniki en ze woonde in Kenia. Nadat 
Purity 18 jaar geworden was werd haar zusje 
Annet Wawira Mwaniki geadopteerd. Aan deze 
adoptie kwam een einde toen Plan in 2003 
besloot haar werkzaamheden in Embu in Kenia te 
beëindigen. 
In Embu werden belangrijke verbeteringen 
gerealiseerd op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, 
leefomgeving en inkomen. Dit betekent niet dat aan alle problemen in 
Embu een eind is gekomen. Het betekent wel dat de dorpelingen 
voortaan op eigen kracht verder kunnen werken aan oplossingen en 
verbeteringen. Plan richt zich nu op gemeenschappen die de 
ondersteuning nog beter kunnen gebruiken. 
Het succes van de projecten in Embu toont aan dat Plan daadwerkelijk 
met uw ondersteuning in staat is de leefomstandigheden van kinderen in 
ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren. Een ander kind dat we 
financieel ondersteund hebben was Ruben Guitierrez Espindola uit 
Bolivia. Ook dit boerengezin leefde in armoedige omstandigheden. Helaas 
kwam er aan de sponsoring een onverwacht einde omdat de familie van 
Ruben naar een andere stad is verhuisd op zoek naar werk. Het werk van 
Plan in Tarija gaat gewoon door en mede dankzij uw bijdrage heeft Plan 
al goede resultaten kunnen boeken. Tot voor kort ondersteunden wij 
Reagan Ntege in Uganda . Hij is op 18-11-1999 geboren. Reagan woont 
niet bij één van zijn gescheiden ouders, maar bij zijn grootmoeder die 
boerin is. De familie bestaat verder uit een oom en een neefje. Ze wonen 
in een klein stenen huisje met een metalen dak. Met uw hulp hopen ze 
verschillende serieuze problemen op te kunnen lossen. In 2014 heeft 
PLAN aangegeven dat de steun aan Reagan niet meer nodig is. Wij 
hebben besloten de steun nu aan één kind te besteden. 
Zijn naam is Anthony Alexander-Ana Aleman uit Ecuador. Hij is op 28-10-
2003 geboren. Zijn vader is arbeider en zijn moeder is huisvrouw en 
Anthony heeft nog een broer en zus en ze wonen in een eenvoudig huisje 
met een metalen dak. Hij spreekt Spaans en hij gaat nog niet naar school. 
Verder heeft hij alle basisinjecties al gekregen en is hij een gezond 
jongetje. We hopen dat de leefomstandigheden voor dit gezin en hun 
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omgeving spoedig zal verbeteren. We denken dan o.a. aan veilig water 
en latrines. 
De kinderen met wie Plan werkt, hebben niet veel. Maar wat ze wel 
hebben, zijn dromen. De droom dat hun broertje beter wordt, de droom 
om later leraar te worden. Bovendien hebben ze iets wat minstens zo 
belangrijk is. De energie om daaraan te werken. Die halen ze onder meer 
uit de wetenschap dat er ook ver weg iemand is die aan ze denkt. Elk 
jaar bezoeken lokale vrijwilligers de bij Plan ingeschreven kinderen en 
hun familie. En stellen de familieleden en kinderen allerlei vragen op basis 
waarvan een verslag wordt gemaakt. Hierin staat hoe het op school gaat 
en welke projecten er in de omgeving zijn. 
Iedere maand maken we € 25 euro over voor structurele hulp. Het geld 
komt vooral ten goede aan de gemeenschap waar het kind deel van 
uitmaakt. Wij sturen regelmatig een leuke prentbriefkaart, tekening of 
brief en af en toe krijgen we ook post terug. Brieven worden voorgelezen 
in de groepen en foto’s of tekeningen komen op het prikbord te hangen 
bij de ingang van de school. Eén keer per jaar, voor de kerst, sturen we 
een cadeautje naar ons adoptiekind. Post ontvangen uit een ver land kan 
een bijzondere ervaring zijn. 
 

“Ik bewaar de brieven in een speciale doos. 
Soms lees ik alle brieven weer opnieuw”. 

Rinaflor, Filippijnen. 

 
Om het benodigde bedrag voor adoptie bijeen te krijgen wordt er eens 
per jaar of per twee jaar een actie gehouden om geld op te halen voor 
dit project. Dat deden we al via een ‘Heitje-voor-een-karweitje’-
actie en ook aldoor het organiseren van een gesponsorde 
‘Theaterlunch’. Hiermee verdienen de kinderen dan het totale 
jaarbedrag tijdens één actie! We hopen dat u het werk van Plan 
Nederland wilt steunen. Als we meer geld ophalen dan nodig is voor het 
adoptiekind dan besteden we dat aan projecten. De ouders Wytske 
Sijbrandij en Sabrina de Boer zijn mede-coördinatoren van dit project. 

De Plan Nederland-taakgroep, Aletta Kits-Wijma.  
 

3.10.16 Jeugdbladen 
De mogelijkheid bestaat om via de school een 
abonnement te nemen op één of meer jeugdbladen. De 
kinderen krijgen ieder jaar flyers mee. Hierop staat meer 
informatie over deze bladen en de kosten vermeld. Aan 
het begin van de nieuwe cursus ontvangt u via de 
nieuwsbrief meer informatie betreffende de 
abonnementen. De financiële afhandeling gaat verder 
rechtstreeks via de uitgever. 

 
3.10.17 Typeles 

Ook dit schooljaar is er bij voldoende deelname nog gelegenheid een 
typecursus te volgen. Leerlingen uit groep (6), 7 en 8 kunnen aan de 
cursus deelnemen. De cursus wordt in school gegeven door ‘Instituut 
Noord’ uit Joure. Er wordt één keer per twee weken les gegeven na 
schooltijd. In overleg met de leerlingen wordt de lesmiddag gekozen. 
Te zijner tijd krijgen alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 een 
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informatiefolder en een inschrijfformulier mee. Ook delen we het 
aanbod van andere aanbieders uit. Ouders beslissen zelf voor welke 
aanbieder ze kiezen. de school heeft echter goed ervaringen met 
aanbieder ‘Instituut Noord’ omdat die ter plaatse, voor beide scholen, 
de lessen verzorgen. 
De school stimuleert deelname aan een typecursus in groep 6 
of 7 omdat toetsenbordvaardigheid voor alle kinderen van 
belang is! 
 

3.10.18 Bibliotheek 
Sinds november 2012 is de bibliotheekvoorziening (Lytse Byb) gehuisvest 
in onze school. Alle leerlingen worden via school gratis lid. Ter 
stimulering van het leesonderwijs willen we dat graag. De kinderen 
krijgen op donderdagochtend de gelegenheid een boek te lenen onder 
begeleiding van onze vrijwilligers: de biebmoeders. 
 

3.10.19 ‘Groendoen’ 
Verderop in deze schoolgids leest u bij ‘Natuuronderwijs’ dat we ook 
deelnemen aan ‘Groendoen’, een aanbod van allerlei buitenactiviteiten op 
het gebied van wereldoriëntatie. Een deel van dit aanbod ligt ‘naast de 
deur’. Ons Heempark biedt vele mogelijkheden om het natuuronderwijs 
concreet te maken! 
 

3.10.20 Het Nationale Schoolontbijt & meer… 
We schrijven ons ieder schooljaar in voor deelname aan ‘Het Nationale 
Schoolontbijt’ in november. Deze activiteit is o.a. bedoeld om aandacht 
te vragen voor een (gezond) ontbijt als start van de dag. Het is niet zo 
dat de school ieder jaar wordt uitgeloot voor deelname. 
In eerdere schooljaren organiseerden we samen met de Jozefschool een 
waar ‘smaakfeest’. Kinderen en begeleiders verzorgden het klaarmaken 
(en opeten) van een gezonde lunch. Ook een pannenkoekenfeest in 
maart met grootouders als gast maakt vaak deel uit van ons programma. 
 

4. SCHOOLREGELS 
 

4.1 Regels van de kleuterafdeling 
Aan het begin van de cursus lijkt het ons goed om u 
enkele regels van de kleuterafdeling door te geven: 
a. U kunt uw kind vanaf 8.20 uur op school 

brengen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.  
b. Om een rustige start voor de kinderen te 

bevorderen willen we graag dat ze direct in de 
kring plaatsnemen. Wilt u dan ook zo vlot 
mogelijk afscheid nemen van uw kind? 

c. Om ongeveer 10.00 uur gaan we fruit eten. U 
kunt uw kind fruit, drinken of iets anders 
meegeven. 

d. In de wintermaanden hebben de kleuters dagelijks gymnastiek met 
toestellen in het speellokaal. De kinderen doen gymnastiek in een 
sportbroek, korte broek of turnpakje. Wij bevelen het dragen van 
gymschoenen van harte bij u aan. We willen deze op school ook wel 
bewaren. 
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e. Wij werken aan de hand van thema’s. Na ieder thema krijgt uw kind 
een liedjesblad mee naar huis. Iedere leerling krijgt bovendien aan 
het begin van de cursus een mapje om alle liedjesbladen in te 
bewaren. 

f. Op woensdag mogen de kinderen iets van huis meenemen om te 
laten zien of mee te spelen. Dit kan speelgoed zijn of een behaald 
diploma of iets anders. 
 

4.2 Schoolregels van midden- en bovenbouw 
a. Bij slecht weer mogen de kinderen tien minuten voor de aanvang van 

de lessen binnenkomen. 
b. Is de eerste les een gymnastiekles in de sportzaal, dan mogen de 

kinderen tien minuten voor de aanvang van de les aanwezig zijn. 
c. De pleinwachter is om 8.20 uur en aanwezig en houdt toezicht op het 

plein. 
d. Bij aankomst op school moet de fiets in de stalling worden geplaatst.  
e. Steps worden in de fietsenstalling geplaatst. 
f. Laarzen horen bij de kapstokken te worden gezet. 
g. Thuis eerst naar de wc gaan. 
h. Mobiele telefoons worden in het groepslokaal op de aangegeven 

plaats neergelegd. Telefoons gaan niet mee naar het schoolplein in 
de pauze. Gedurende de schooltijd kan er niet worden getelefoneerd.  

i. Op het schoolplein mag niet gefietst worden als het druk is. 
 

5. SCHOOLTIJDEN 

 
In schooljaar 2016-2017 startten beide scholen in Heeg met een 
continurooster.  
 
ma. t/m do 
gr. 1 t/m 4  08.30 – 14:15 uur 
en op vrijdag:  groep 1 vrij  

en groep 2, 3 en 4 zijn om 12:00 uur  
vrij op vrijdagmiddag. 

 
ma. t/m vr. 
gr. 5 t/m 8  08.30 – 14:15 uur 
 

 
Lunchtijd: 12:00-12:15 uur gevolgd door een pauze tot 12:30 uur.  
Groep 1/2 wordt tijdens de middagpauze ook nog begeleidt door een 
lunchhulp. Schooltijden en ook het vakantierooster zijn in overleg met 
de Jozefschool opgesteld. 

 
5.1. Schooltijden groepen 1, 2 en 3 – lesvrije dagen. 

De groepen 1, 2 en 3 gaan in verhouding veel lesuren per jaar naar 
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school. Daarom zijn er gedurende de cursus voor de groepen 1/2 en 3 
drie, mogelijk vier, lesvrije dagen gepland. Op die dagen werken de 
leerkrachten aan de planning van hun werkzaamheden en aan het 
uitzetten van leerlijnen. Zie het jaarprogramma en de nieuwsbrief voor 
de data. 
 

5.2. Gymnastiektijden 
Iedere week hebben de kleuters gymnastiek in het speellokaal en 
dagelijks spel & beweging buiten als het weer dat toelaat. Dat geldt ook 
voor groep 3* in het eerste halfjaar. 
De gymnastiekuren in de groepen 3 t/m 8 worden in de sportzaal bij  
‘It Heechhûs’ of op het sportveld gegeven en zijn op de onderstaande 
dagen. Wijzigingen voorbehouden!  
 
 

maandag tijd woensdag tijd vrijdag tijd 
  groep 8 08:30-09:15 groep 8 08:30-09:15 

groep 6 11:15-12:00 groep 4/5* 10:30-12:00   

groep 3* 12:45-13:30 groep 7 12:45-13:30   

groep 7 13:30-14:15 groep 6 13:30-14:15   
*  groep 3 heeft in het eerste halfjaar ook nog spel & beweging op het schoolplein of in het speellokaal. 
** groep 4/5 heeft een langere blokles. 

 
 

6. VAKANTIE & VERLOF 
 

2018-2019   schooldagen 
Herfstvakantie 1 week 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 2 weken 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 1 week 18-02-2019 t/m 22-02-2019 

Paasvakantie, Koningsdag + 

meivakantie* 

2 weken 19-04-2019 t/m 03-05-2019 

  

Hemelvaartsdag + vr. 2 dagen 30 en 31-05-2019  

Pinkstermaandag 
(mogelijk lang weekend**) 

1 dag 10-06-2019  

Zomervakantie 6 weken 15-07-2019 t/m 23-08-2019 
 

Combinatie Paas- en Meivakantie. 
Het is voor onze beide scholen in Heeg mogelijk om ook dit schooljaar weer twee 

weken vrijaf te geven aan de kinderen. Dat komt omdat we een vrij lange 

schooldag hebben, anders dan sommige andere scholen. 
 

Extra vrije dagen voor de leerlingen. 
Planningsdag team    ma. 4 februari 2019 

Palludara-studiedag voor alle leerkrachten:  wo. 6 maart 2019 

 
**Een eventueel lang weekend met vrije dagen voor de kinderen en een 

plannings- of studiedag voor het team wordt in maart 2019 definitief ingepland.  
Voorlopig staat dit lang weekend gepland op:  do. 6 t/m di. 11 juni 2019 

Via onze jaarplanning in de nieuwsbrief op de website volgen dan meer details. 

 
Planningsdagen onderbouw, groep 1-2-3. Deze kinderen zijn vrij op: 

ma. 08-10-2018 
wo. 13-11-2018 

do. 20 juni 2019 
Op deze dagen zijn de kinderen van groep 1-2-3 vrij en werken de leerkrachten 

aan de planning van hun onderwijs. 
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Zie voor meer algemenen info over schoolvakantiedata… 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties 
 

6.1 Extra vrije dagen 
Ook voor dit jaar hebben we rekening gehouden met het geven van 
ijsvrij. Als de ijsvrij-dagen of een gereserveerde dag voor een  
Elfmerentocht, Elfstedentocht niet worden benut, dan geven we in de 
loop van de cursus door welke vakantiedag kan worden toegevoegd. Er 
wordt ook een Palludara-studiedag gepland voor het gehele team. U kunt 
in onze jaarkalender en in de nieuwsbrieven lezen welke dagen dat zijn. 
 

6.2 Leerplicht 
Een kind van vier jaar mag naar school. Een kind van vijf jaar moet naar 
school. Wanneer blijkt dat ‘het naar schoolgaan’ voor een vijfjarige 
kleuter nog te vermoeiend is, mag hij/zij vijf uur per week thuis gehouden 
worden. Mocht het kind aan die vijf uren per week niet genoeg hebben, 
dan kan in overleg met de schoolleider afgesproken worden, dat het kind 
nog eens vijf uren extra per week mag verzuimen: dus in totaal tien uren. 
Deze regeling geldt niet meer voor zesjarigen. 
 
VERLOF – ZIEKTE - VAKANTIEDAGEN 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er 
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van 
school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op 
deze regel mogelijk.  
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar 
school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. 
De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder 
beschreven.  
 
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen  
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn 
geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien 
uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit 
minimaal twee dagen van te voren bij de schoolleider te melden.  
 
Op vakantie onder schooltijd  
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de 
hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet 
op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één 
van) de ouders. In dat geval mag de schoolleider eenmaal per 
schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.  
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd 
waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de 
betrokken ouder blijken.  
 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
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o in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag 
ten minste acht weken van tevoren bij de schoolleider worden 
ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;  

o de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;  
o de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het 

schooljaar vallen.  
 
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens 
de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan 
terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit 
het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst 
van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke 
misverstanden.  
 
Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’  
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten 
de wil van de ouders  
en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden 
gevraagd. Hierbij moet  
gedacht worden aan:  
o een verhuizing van het gezin;  
o het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;  
o ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen 

wordt bepaald in overleg met de schoolleider en/of de 
leerplichtambtenaar);  

o overlijden van bloed- of aanverwanten;  
o viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-

, 40-, 50- of 60-jarig  (huwelijks)jubileum van bloed- of 
aanverwanten; 
 

De volgende situaties zijn geen 
‘andere gewichtige omstandigheden’:  
- familiebezoek in het buitenland;  
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale 

aanbieding;  
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden; 
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale 

schoolvakantie op vakantie te gaan;  
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog 

vrij zijn;  
 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag 
voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo 
spoedig mogelijk bij de schoolleider te worden ingediend (bij voorkeur 
minimaal acht weken van tevoren).  
 
Hoe dient u een aanvraag in?  
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn 
verkrijgbaar bij de schoolleider. U levert de volledig ingevulde aanvraag, 
inclusief relevante verklaringen, in bij de schoolleider. De schoolleider 
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neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van 
maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 
‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, 
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, 
na de mening van de schoolleider te hebben gehoord.  
 
Niet eens met het besluit  
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het 
niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient 
een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.  
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende 
gegevens bevatten: - naam en adres van belanghebbende;  
- de dagtekening (datum);  
- een omschrijving van het besluit dat is genomen;  
- argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het 
besluit;  
- wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, 
moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.  
 
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. 
Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw 
bezwaarschrift is genomen.  
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van 
de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) binnen zes weken schriftelijk 
beroep aantekenen bij de  
Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van 
een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde 
rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan 
zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een 
beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij 
voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.  
 
Ongeoorloofd verzuim  
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleider 
of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. 
De schoolleider is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.  
 

6.3 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen 
Ouders hebben de mogelijkheid voor hun kinderen tussen verschillende 
scholen te kiezen en zij maken die keuze vaak welbewust. Daarbij kunnen 
zich situaties voordoen waarbij de school de keuze van de ouders niet 
honoreert en een aangemelde leerling niet toelaat of, in het geval van 
het speciaal onderwijs, niet kan toelaten. Dat kan aanleiding zijn tot 
heftige conflicten die soms zelfs voor de rechter worden uitgevochten. 
Soms ook ziet het bestuur zich genoodzaakt een leerling te schorsen 
en/of van school te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer het 
bestuur of de schoolleider bij ernstig wangedrag van een leerling direct 
moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 
Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of het 
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herhaald negeren van schoolregels.  
 
Verwijdering is een maatregel die genomen wordt als het bestuur 
concludeert dat het wangedrag dusdanig ernstig is dat de relatie tussen 
school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. Dit gebeurt ook 
wel als de school niet in staat is om de benodigde speciale zorg voor de 
leerling te bieden en een kind beter thuishoort op een school voor 
speciaal onderwijs. Een beslissing tot niet toelaten, schorsing of 
verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. Voor 
de aanname van leerlingen is een procedure vastgesteld, die op de school 
aanwezig is. Datzelfde geldt ook voor de procedures voor schorsing en 
verwijdering. Al deze procedures zijn vastgesteld op basis van de 
wettelijke vereisten hiervoor. Meer informatie over het verwijderen van 
leerling vindt u op www.rijksoverheid.nl. 
 

6.4 Telefoneren voor- en/of na schooltijd  
Als uw kind ziek is, u wilt de leerkracht spreken of u wilt 
vrij vragen voor een artsbezoek, verzoeken wij u 
vriendelijk, voor of na de schooltijden te bellen. 
Als u bij de tandarts een afspraak maakt voor uw 
kinderen, wilt u dat dan zo regelen dat het zoveel 
mogelijk buiten de schooluren valt. (voor 
beugelbehandelingen geldt dit niet) Ook tijdens de 
pauze van 10.00 uur - 10.15 uur zijn wij bereikbaar. 
Natuurlijk geldt ook hier: overmacht doet regels 
wijzigen. 

 
 

7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
 

7.0 Invoering tabletonderwijs in groep 4 t/m 8 
Info over ‘Snappet’… 
In schooljaar 2015-2016 werkte onze midden- en bovenbouw 
voor het eerst met de tablets van ‘Snappet’. In schooljaar 
2016-2017 sloot ook groep 5 aan. Komend schooljaar werken 
ook de leerlingen van groep 4 voor rekenen-wiskunde met de 
tablet. Een belangrijke stap vooruit. Hieronder lichten we toe 
wat de werkwijze en winstpunten zijn voor onze leerlingen. 
 
Anno 2014 is een nieuwe generatie leermiddelen aan het ontstaan, die 
een stuk verder gaan dan alleen het digitaliseren van bestaand 
oefenmateriaal van de traditionele lesmethoden. Deze nieuwe 
generatie leermiddelen:  

 biedt een combinatie van oefenstof en toetsen;  
 geeft de leerling directe feedback op het gegeven antwoord; 
 is adaptief: de moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt aangepast 

aan de vaardigheid van het kind;  
 geeft de leerkracht real time inzicht in de ontwikkeling van het kind;  
 geeft inzicht in welke deelvaardigheden sterker of minder sterk 

ontwikkeld zijn;  
 maakt het vergelijk van de leerling ten opzichte van de landelijke 

standaarden mogelijk. 
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Een leermiddel dat voldoet aan deze criteria is Snappet. Deze applicatie 
biedt een volledig digitale leerlijn dekkende leeromgeving voor 
meerdere vakgebieden. Snappet is in staat een indicatie te geven van 
de toepassingsvaardigheid van de leerling, naast het weergeven van de 
mate waarin de leerstof wordt beheerst. Deze eigenschap is uniek in 
het huidige aanbod digitale leermiddelen.  
 
Hoe werkt Snappet?  
Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, 
woordenschat, spelling, lezen en voor de diverse zaakvakken in de 
groepen 4 t/m 8. Iedere leerling ontvangt een 7 inch Android tablet, 
waarop de inhoud van de applicaties per vakgebied ontsloten wordt. 
Snappet werkt zowel met een omgeving voor de leerling als voor de 
leerkracht (het zogenaamde ‘dashboard’).  
 
Snappet voor de leerling  
Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen 
zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. De 
leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij 
de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling 
op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de 
manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet 
de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de 
dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe 
verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het 
resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan. Snappet maakt het 
tevens mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet 
houdt van de leerling de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. 
Aan deze leerdoelen kunnen kinderen naast de inhoud van de Snappet-
les van die dag werken. Snappet geeft tenslotte ook de mogelijkheid 
om opdrachten voor te laten lezen (via een tekst-to-speech engine). 
 
Snappet voor de leerkracht 
De leerkracht kan via een dashboard volgen hoe snel en met welk 
resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Deze directe datafeedback 
zorgt ervoor dat de leerkracht veel sneller (namelijk al tijdens de les 
zelf) kan ingrijpen of bijsturen op het leerproces. Hij kan ten allen tijde 
per deelgebied de resultaten van de leerling inzien en heeft de 
mogelijkheid om bepaalde lesblokken toe te voegen, te herhalen of 
weg te laten. Een belangrijke beperking van de huidige digitale 
leermiddelen is het feit dat de mentale denkstappen die een leerling 
gemaakt heeft, niet inzichtelijk worden gemaakt. De leerkracht zal dus 
zelf dienen te achterhalen welke strategiefout de leerling heeft 
gemaakt. Snappet ondersteunt in elke fase van de les, vanaf het 
ophalen van voorkennis tot de analyse van de leeropbrengsten.  
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Kansen en kanttekeningen  
De belangrijkste kansen die Snappet als leermiddel biedt, liggen vooral 
op het didactisch gebied, met name op het vlak van directe 
datafeedback en differentiatie. Verder kan Snappet de leerkracht bij 
het nakijken ontlasten en het inzicht en overzicht in de groep 
verbeteren. Tenslotte geeft Snappet zelf aan dat het gebruik van de 
Snappet-methodiek zorgt voor een verhoging van de leeropbrengsten.  
 
Directe feedback voor de leerling 
In de ‘traditionele setting’ is de leerling afhankelijk van het tijdstip 
waarop de leerkracht het gemaakte werk heeft gecorrigeerd, of de 
mate waarin de leerkracht de leerling toestaat het eigen werk na te 
kijken. Met Snappet ziet de leerling direct of een opgave al dan niet 
goed is gemaakt. Bij het goede antwoord krijgt het kind een krul in 
beeld; maakt hij een fout, dan ziet hij een rode streep. Ook krijgt de 
leerling de mogelijkheid om zijn fout te herstellen. Het systeem 
registreert of een leerling de som in één of in twee keer goed maakt, of 
dat de som ook na twee keer fout wordt beantwoordt. 
 
Directe feedback voor de leerkracht  
Tijdens de les krijgt de leerkracht via het dashboard realtime de 
resultaten van de verwerkte oefenstof per leerling te zien. Een 
leerkracht die dit middel goed gebruikt, zet deze directe datafeedback 
in om de nodige interventies te plegen. Hij zal op een andere manier 
gaan werken met de differentiatie en de invulling van zijn 
niveaugroepen. Tevens kan de leerkracht direct aan het eind van de les 
(al dan niet geanonimiseerd) het resultaat van het werk van die les 
met de leerlingen delen en evalueren.  
 
Adaptiviteit 
Snappet biedt twee adaptieve toepassingen in de vorm van 
verschillende ‘plusknoppen’. De eerste toepassing zorgt ervoor dat 
leerlingen die de leerstof beheersen verder kunnen werken aan de 
volgende leerdoelen. Een leerkracht kan door deze functie leerlingen 
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de leerlijn versneld laten doorlopen. Snappet is van plan leerstof aan te 
bieden die verder gaat dan de leerlijnen in het basisonderwijs. 
Leerlingen die de stof nog onvoldoende beheersen, krijgen middels 
deze functionaliteit extra oefenstof aangeboden.  
 
De tweede toepassing signaleert per deelgebied / leerdoel welke 
onderdelen de leerling nog onvoldoende beheerst. Het systeem maakt 
deze doelen voor de leerling inzichtelijk, waardoor de leerling 
geprikkeld wordt deze doelen “op groen” te krijgen. Deze functie biedt 
de leerkracht de mogelijkheid om, los van de klassikaal aangeboden 
leerstof leerlingen extra te laten oefenen. 
 
Minder werkdruk, meer (leer)tijd 
De leerkracht hoeft geen tijd meer te besteden aan het nakijken van 
schriften of werkboeken. Het systeem analyseert realtime of de 
opgaven al dan niet goed gemaakt zijn. In interviews geven 
leerkrachten aan dat de gemiddelde tijdwinst tussen 1 tot 1,5 uur per 
dag bedraagt. Samen met het feit dat leerlingen sneller door de te 
verwerken leerstof gaan, levert dit de nodige tijdwinst op, waarmee de 
werkdruk verlicht kan worden. 
 
Belangrijk bij de inzet van Snappet 
Los van de kansen die Snappet biedt, is er ook een aantal vragen of 
kanttekeningen te plaatsen. Veel van de winstpunten die Snappet kan 
opleveren staan of vallen met de pedagogische en didactische 
kwaliteiten van een leerkracht. De leerkracht blijft lesgeven en maakt 
blijft, met behulp van Snappet bepalen waar de leerling (instructie) 
behoefte aan heeft! Via uitwerking op papier, naast de tablet, moet de 
leerling van tijd tot tijd ook inzichtelijk maken hoe zijn antwoord tot 
stand komt. 
 
Snappet sluit aan bij de methoden die wij gebruiken voor 
rekenen-wiskunde en taal/spelling en begrijpend lezen. 
Hieronder de beschrijving van die methoden. 

  

7.1 Beschrijving van het onderwijs 
Voor de cursorische vakken wordt in onze school gebruik gemaakt van 
de volgende methodes: 
 

Godsdienstige 
vorming 

Trefwoord 

Sociaal-

emotionele 
vorming 

Kanjertraining 

Leren lezen Veilig Leren Lezen - versie 2015. 

Rekenen Alles Telt! 

 Schatkist Rekenen gr.1/2 - versie 2015 

 Maatwerk 

Taal Taal op Maat (2009) 

 Schatkist Taal gr. 1/2 - versie 2015 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip-XL (webbased methode) 

Schrijven Pennenstreken 

Aardrijkskunde Wereldzaken (Zwijsen: digibord-methode vanaf 2013) 

Geschiedenis Tijdzaken (Zwijsen: digibord-methode vanaf 2013) 

Natuuronderwijs Natuurzaken van Zwijsen (digibord-methode) en ‘Groendoen’-aanbod 
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Verkeer Rondje Verkeer 

 Stap Vooruit 

 Op Voeten en Fietsen 

 Jeugdverkeerskrant 

Beweging Basislessen, de praktijk en het spel 

Expressie Moet je doen! Handenarbeid tekenen, muziek, drama en dans. Versie 2015. 

Frysk  ‘Witwat’ en ‘Tsjek’ en met ingang van 2017-2018: ‘Spoar 8’ 

Engels ‘Take it Easy’ voor groep 7 en 8, uitbreiding volgt z.s.m. voor 1 t/m 6.  

 
7.2 Lezen 

"VEILIG LEREN LEZEN" 
Voor het aanvankelijk leesonderwijs wordt in groep 3 de nieuwste versie 
van de methode "Veilig leren lezen" gebruikt. 
De kinderen krijgen hierbij woorden aangeboden, de zgn. 
structureerwoorden. Kennismaking met deze structureerwoorden zoals 
maan, roos, vis leidt ertoe dat kinderen ontdekken, dat geschreven 
woorden zijn opgebouwd uit lettertekens. 
Wanneer kinderen deze lettertekens kennen, zullen ze in staat zijn 
nieuwe woorden te ontsleutelen. Dan kunnen de kinderen ook beginnen 
met het begrijpen van de boodschap, want lezen is pas echt lezen, als de 
bedoeling van de schrijver of spreker overkomt. De methode "Veilig leren 
lezen" biedt de kinderen een veelheid aan materiaal om het lezen zich 
eigen te maken.  
 

7.3 Rekenen-Wiskunde 
De algemene doelstelling voor het rekenen/wiskunde onderwijs is: 
Het onderwijs is rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen: 

 verbindingen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun 
dagelijkse leefwereld; 

 basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en 
toepassen in praktische situaties; 

 reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op 
juistheid controleren; 

 eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen; 
 onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en 

gebruiken. 
Voor het vak rekenen gebruiken wij de methode: Alles Telt. 
Voor meer informatie over de methode kunt u zien op de site 
www.allestelt.nl 
 

7.4 Taal 
De algemene doelstelling voor het onderwijs in de Nederlandse taal is er 
op gericht, dat de leerlingen: 

 vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in 
situaties, die zich in het dagelijks leven voordoen; 

 kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis en vorm van taal; 
 plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal.  

Sinds augustus 2009 werken we met de methode Taal op Maat.  
 

7.5 Schrijven 
DE SCHRIJFMETHODE 
Pennenstreken is onze schrijfmethode. De methode bevat een 
doorgaande leerlijn technisch schrijven in lopend schrift voor groep 3 tot 
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en met groep 8. Het kleuterdeel van Pennenstreken bevat zeven 
uitgewerkte thema's. Elk thema begint met een grappig verhaal. Hierin 
staat het ontwikkelen van de motoriek en het aanleren van een goede 
schrijfhouding (zithouding, papierligging, potloodgreep) centraal. 
Schrijfpatronen worden eerst in het platte vlak geoefend, daarna in het 
horizontale vlak. Bij elk thema horen twee liedjes om het geheel te 
ondersteunen. In groep 3 is Pennenstreken gekoppeld aan de eerste zes 
thema’s leesmethode. In groep 4 leren de kinderen het schrijven van 
hoofdletters en de verbinding van de hoofdletters naar de volgende 
letters. In groep 5 staat de herhaling van het methodische schrift 
centraal. In groep 6 start het tempo -schrijven. In groep 7 wordt het 
blokschrift aangeboden. Herhaling hiervan vindt in groep 8 plaats. 
 
LETTERVORMEN. 
Als de kinderen eenmaal naar school gaan dan willen sommigen ook al 
vrij snel "schrijven". Alles wordt overgeschreven of nageschreven. 
Bijvoorbeeld: hun naam. Als de ouders met hun kind gaan schrijven is 
het belangrijk, dat de goede letter-vormen worden aangeleerd. Is een 
letter namelijk eenmaal verkeerd aangeleerd, dan kost het ons heel wat 
moeite om dit weer te corrigeren. Sommige ouders vragen ons daarom 
wel eens welk lettertype moet worden gehanteerd. Hierbij is de 
letterkaart afgedrukt. 

 
SCHRIJVEN IN GROEP 3 
Voor de kinderen van groep 3 is het aan te bevelen om de eerste 
schooldag een school-etui of pennenzakje mee te nemen naar school. In 
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de groep zijn wel kleurpotloden, maar geen viltstiften. Willen de kinderen 
met viltstift kleuren, dan moeten ze zelf voor viltstiften zorgen. 
 
 
STABILOPENNEN 
De leerlingen van groep 4 krijgen eenmalig een Stabilo-pen + potlood 
van school.  
Als de Stabilo vervangen moet worden dan moeten ouder(s)/verzorger(s) 
daar voor zorgen. De benodigde vullingen zijn op school gratis 
verkrijgbaar.  
 

7.6 Aardrijkskunde 
Het onderwijs in aardrijkskunde is erop gericht, dat de leerlingen 

 zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio's; 
 inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijke 

handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden; 
 zich enige geografische kennis en vaardigheden eigen maken. 

We gebruiken de digibordmethode ‘Wereldzaken’.  
 
Het digibord is het hart van de methode. We gebruiken de les op het digibord voor een 
boeiende introductie, een heldere instructie met o.a. filmpjes en animaties en voor samen 
leren door de interactieve oefeningen en spelvormen in de klas te doen. Daarna gaan de 
kinderen zelfstandig aan de slag met het digiwerkboek of het papieren werkboek. 
 

 
Bij aardrijkskunde leggen we daarbij de nadruk op de wijze waarop de 
ruimte waarin wij leven geordend is. 
Het schoolvak aardrijkskunde wil de kinderen kennis bijbrengen over 
landen; het begrip bevorderen over landen en volken; het leren 
verwerven van een aantal vaardigheden. 

 
7.7 Geschiedenis 

Het onderwijs in geschiedenis is erop gericht, dat de leerlingen 
 zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en 

ontwikkelingen; 
 besef krijgen van continuïteit en verandering in het eigen leven en in de 
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geschiedenis van de samenleving; 
 zich enige historische basisvaardigheden eigen maken. 

 
Wij werken met de digibordmethode ‘Tijdzaken’ van Zwijsen.  
 
Een overzicht van de thema’s: 
 
Groep 5 

 Jagers en boeren 

 Grieken en Romeinen 

 Monniken en ridders 

 Steden en staten 

 Ontdekkers en hervormers 

Groep 6 

 Regenten en vorsten 

 Pruiken en revoluties 

 Burgers en stoommachines 

 Wereldoorlogen en Holocaust 

 Televisie en computers 

Groep 7 

 Jagers en boeren 

 Grieken en Romeinen 

 Monniken en ridders 

 Steden en staten 

 Ontdekkers en hervormers 

Groep 8 

 Regenten en vorsten 

 Pruiken en revoluties 

 Burgers en stoommachines 

 Wereldoorlogen en Holocaust 

 Televisie en computers 

 

7.8 Natuuronderwijs 
Bij ‘Natuurzaken’ ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. De 
levende natuur (biologie), niet-levende natuur (natuurkunde) en 
techniek (toegepaste natuurkunde) krijgen handen en voeten op het 
digibord.  
 
Elk thema start met een les over de levende natuur (bijvoorbeeld 
vogels). Binnen dat onderwerp zoomt Natuurzaken in op een 
natuurkundig principe (zoals vliegen). Vervolgens komt de technische 
toepassing daarvan aan bod (vliegtuigen). Zo ontdekken leerlingen hoe 
natuur en techniek met elkaar verweven zijn en herkennen ze 
technische of natuurkundige principes in de natuur.  
 
Met Natuurzaken geef je de belevingswereld van je leerlingen 
betekenis, met hulp van onder meer proefjes en simulaties op het 
digibord.  

Groep 5 

 Indeling natuur; licht, spiegels, kleur en lenzen; gebruik van 
lichtbronnen  

 Voeding; energie; energiebronnen  
 Dag- en nachtdieren; ontstaan dag en nacht; magnetisme, 

magnetische instrumenten  
 Gewervelde en ongewervelde dieren; geraamte, gewrichten, spieren; 

katrol en hefboom  
 Bescherming en overleving; bouwprincipes; constructies 

Groep 6 
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 (Leven in) water, drijven, zweven, zinken; schepen en onderzeeërs 
 (Leven in de) lucht, thermiek en luchtvaart 
 Natuurlijk evenwicht; milieu en afval; elektriciteit als energiebron 
 Zintuigen, geluid, echografie  
 Ontwikkeling(sfasen) en groei; instinct en opvoeding; 

(groeps)interactie 

 
Groep 7 

 Voortplanting; functie van kleur, vergroten/verkleinen (microscoop/ 
loep); dichterbij (telescoop)  

 Biotoop en voedselketen; voeding en spijsvertering; isolatie (thermos- 
fles, dubbele beglazing) 

 Gewervelde en ongewervelde dieren; eb en vloed; getijdencentrales 
 Zoogdieren; bloedsomloop; instrumenten die het lichaam ondersteunen 
 Bescherming bij mens, dier en plant; veroudering; pigment, isolatie, 

constructies 

Groep 8 

 Walvissen; zout- en zoetwater; waterkrachtcentrale  
 Insecten, klimaat, fauna en soorten; toepassingen van lucht, 

luchtweer- stand, luchtdruk 
 Natuurlijk evenwicht en recyclen, duurzaamheid, ledlampen, super- 

geleiders, grondwaterverwarming 
 Zintuigen van de mens; zintuigen die de mens niet heeft; 

infraroodkijker, nachtkijker 
 Aanleg en opvoeding; toekomst van de mensheid; ruimtevaart en 

techniek 

 
Per groep zijn er tevens lessen met een buitenopdracht, zodat de 
kinderen er zo nu en dan met de leerkracht op uit trekken om planten, 
bladeren of waterdiertjes te verzamelen voor de natuurlessen. Het 
Heempark Heech biedt hiertoe volop gelegenheid. Tevens maken we 
gebruik van het Educatiecentrum NME (= Groendoen) van het Heempark. 
Er worden excursies georganiseerd en materialen geleend om in de groep 
mee te werken. 
 
Kijk voor info over digibordmethodes op: 
http://www.dezakenvanzwijsen.nl  
 
 

7.9 Verkeer 
VERKEERSMETHODES 
Per groep wordt ongeveer een half uur per week verkeersles gegeven. 
Bij het verlaten van de basisschool moet het kind veilig en adequaat deel 
kunnen nemen aan het verkeer. In de groepen 1 en 2 is het 
verkeersonderwijs gericht op de individuele redzaamheid. Er wordt o.a. 
geoefend in het oversteken. In groep 3 en 4 wordt meer aandacht 
besteed aan het kind als fietser. De veilige fiets wordt eveneens 
besproken. Tevens worden enkele voorrangsregels doorgenomen. In 

http://www.dezakenvanzwijsen.nl/
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groep 5 en 6 wordt de veiligheid o.i.v. weersomstandigheden besproken. 
Ook het openbaar vervoer komt hier aan de orde. In groep 7 en 8 komen 
verkeersborden, -tekens en voorrangsregels aan de orde.  
De groepen 2 en 3 werken met de verkeersmethode Rondje Verkeer. 
Groep 4 werkt met het verkeerskrantje Stap Vooruit. 
Voor de groepen 5 en 6 een verkeerskrant: Op Voeten en Fietsen. 
In de groepen  7 en 8 wordt de Jeugdverkeerskrant gebruikt.  
 
VERKEERSPROEF 
Groep 7 doet elke jaar mee aan de schriftelijke verkeersproef van Veilig 
Verkeer Nederland. De proef gaat vooral in op het voetganger- en 
fietsergedrag van kinderen in verschillende omgevingen en geeft een 
goed beeld van de mate van inzicht van de leerlingen. De proef wordt 
afgenomen in de maand april.  
 

7.10 Bewegingsonderwijs 
 
KLEUTERGYMNASTIEK 
De kleuters hebben in de winter dagelijks kleutergymnastiek in het 
speellokaal.  
De kinderen doen gymnastiek in een sportbroek, korte broek of 
turnpakje. Wij bevelen het dragen van gym – of balletschoentjes van 
harte bij u aan. We willen deze ook wel op school bewaren. 
 
LICHAMELIJKE OEFENING 
De groepen 3 t/m 8 gaan voor het bewegingsonderwijs naar "It 
Heechhûs". Bij mooi weer gaan ze naar het voetbalveld. In verband met 
hygiëne en veiligheid is het van belang dat uw kinderen tijdens de gymles 
kleding dragen, die ze na de les weer uittrekken. Gedacht wordt aan een 
sportbroek en een shirt. Voor de meisjes is er ook de mogelijkheid om 
een turnpakje te dragen. Ook het dragen van goed schoeisel is van 
belang (niet verplicht). De sportschoenen mogen geen donkere zool 
hebben i.v.m. strepen op de vloer. Voor die kinderen die op blote voeten 
gymmen is het wel wenselijk dat na de les de voeten worden gewassen 
(dus handdoek meenemen) i.v.m. wratten. 
 

7.11 Creatieve middagen – ‘Moet Je Doen!’ 
Voor de groepen 4 t/m 8 is er de komende cursus iedere week een 
creatieve middag op donderdag- of vrijdagmiddag. Per blok van vier 
lessen krijgen de leerlingen een aanbod van diverse creatieve disciplines: 
tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, dans en drama. Ook 
nemen de leerlingen in een organisatiemodel (lessen in blokken) deel aan 
lessen koken en bakken. Het dragen van oude kleding is tijdens de 
creatieve middagen aan te bevelen. 
 

7.12 Smaak- en kooklessen - meer weten over eten! 
Onze voedselkeuze bepaalt voor een belangrijke mate onze gezondheid. 
Welvaartsziekten zoals overgewicht nemen in schrikbarend tempo toe, 
ook bij kinderen. Om dit te beperken, is kennis van voedsel erg 
belangrijk. 
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De smaak/kook-lessen hebben als doel om bij kinderen de interesse te 
wekken over (gezond) eten. Een positieve benadering staat hierbij 
centraal. 
De kooklessen zijn geïntegreerd in de creativiteitslessen op 
vrijdagmiddag. 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen smaak/kooklessen.  
 
 

7.13 Techniek 
Techniek wordt in de groepen 1 t/m 8 
aangeboden, waarvoor een geleidelijke 
leerlijn is opgesteld. We gebruiken voor 
het vak techniek de methode 
Techniektorens. Drie kasten voor 
onder-, midden- en bovenbouw. Iedere 
kast bevat de materialen die nodig zijn 
voor de technieklessen.  
Iedere groep krijgt per jaar 10 
technieklessen. De lessen worden 

opgenomen in de weektaak als verplicht onderdeel. Voor de groepen 1 
en 2 is techniek een onderdeel van het keuzebord. 
 

7.14 Fries  
De meeste kinderen op onze school zijn van huis uit Friestalig. Omdat ze 
opgroeien in een cultuur van spontane tweetaligheid is hun kennis van 
de Nederlandse taal bijna gelijkwaardig aan hun moedertaal. Vanaf hun 
prilste jeugd volgen ze televisieprogramma's, die grotendeels 
Nederlandstalig zijn. Van problemen met het verstaan van één van de 
beide genoemde talen is geen sprake. Nederlandstalige kinderen 
ondervinden evenmin nadelen van de tweetaligheid. Het leren verstaan 
van het Fries gaat spelenderwijs en onopgemerkt. Op school wordt het 
kind in eerste instantie opgevangen in zijn/haar moedertaal.  
Spoar 8 is de nieuwe methode Fries voor het 
basisonderwijs en is vanaf het schooljaar 
2016-2017 beschikbaar. Er is intensief 
samengewerkt met het veld aan de nieuwe 
digitale methode. Spoar 8 is de opvolger van 
Studio F. Het cijfer ‘8’ staat voor de 8 
groepen in het basisonderwijs en het woord ‘Spoar’ geeft aan dat er niet 
één route is om de Friese taal te leren, maar dat er heel veel sporen zijn 
om van A naar B te komen. 
Hoewel de kinderen het schrijven van de Friese taal wordt geleerd, ligt 
daar niet de grootste nadruk op. Dat is wel het geval met het leren 
verstaan en lezen van de taal. 
  
Spoar 8 onderbouw 

 sluit aan bij andere onderbouw-methoden, zoals Schatkist en 
Kleuterplein; 

 met thema’s zoals de seizoenen, verschillende feesten en het lichaam; 
 geeft toegang tot heel veel verhalen, liedjes, prentenboeken, filmpjes 

en taalactiviteiten. 
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Spoar 8 voor de onderbouw is volledig thematisch opgezet. In de 
lessenbouwer kiest de leerkracht een thema uit zo’n 50 beschikbare 
thema’s. Denk daarbij aan thema’s die passen bij de seizoenen, eten 
en drinken, feestdagen, het lichaam en nog veel meer. De Friese les 
kan hierdoor altijd aansluiten bij het thema waar al aan gewerkt wordt 
in de klas, bijvoorbeeld met andere bekende onderbouwmethoden 
zoals Schatkist en Kleuterplein. Bij de thema’s zijn meer dan duizend 
Friese verhalen, liedjes, opzegversjes, praatplaten, prentenboeken en 
filmpjes beschikbaar. In de lessenbouwer zijn materialen te vinden 
voor groep 1 t/m 4. De leerkracht kiest zelf de materialen die 
aansluiten bij het niveau van de groep. 

Bij de thema’s worden ook taalactiviteiten aangeboden. De 
taalactiviteiten dragen ideeën aan om met de leerlingen aan het Fries 
te werken. Aan de taalactiviteiten zijn de taaldoelen van het 
referinsjeramt Fries (rrF) gekoppeld. In het rrF wordt bijgehouden aan 
welke taaldoelen de leerlingen gewerkt hebben. Hierdoor wordt de 
Friese les leuk én verantwoord! 

Spoar 8 midden- en bovenbouw 

 bestaat uit series van 4 lessen met thema’s zoals Feest, Natuer en 
Technyk; 

 heeft 2 differentiatieniveau’s en betekenisvolle eindopdrachten; 
 met o.a. vlogs en educatieve games. 

 

Spoar 8 voor de midden- en bovenbouw werkt met thema’s zoals 
Feest, Natuur en Techniek. Het thema wordt in vier lessen behandeld. 
Alle thema’s beginnen met een introductieles. In deze les bekijken de 
leerlingen een filmpje van de vlogger en wordt de eindopdracht van 
het thema uitgelegd. De leerkracht kan bij alle thema’s kiezen uit twee 
eindopdrachten: de Tramopdracht en de Treinopdracht. Aan de 
eindopdrachten zijn taaldoelen van het referinsjeramt Fries (rrF) 
gekoppeld. In het rrF wordt bijgehouden aan welke taaldoelen is 
gewerkt. De leerkracht kan zelf een keuze maken voor de Tram- of 
Treinopdracht. 

In les 2 en 3 werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten die 
passen bij het thema. Er zijn opdrachten voor leerlingen die het Fries 
nog niet zo goed beheersen en opdrachten voor leerlingen die het Fries 
al beter beheersen. Alle onderdelen van les 2 en 3 kunnen digitaal – op 
de computer of tablet – gemaakt worden. Het is tevens mogelijk om 
opdrachten te printen. 

In les 4 wordt de eindopdracht gepresenteerd en het thema afgerond. 
Er is een grote verscheidenheid aan eindopdrachten. De leerlingen 
maken bijvoorbeeld een kunstwerk naar aanleiding van een 
prentenboek, houden een interview met een sporter, testen een 
museum, voeren een experiment uit, schrijven een recept, gaan op pad 
in de buurt en nog veel meer. 
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De educatieve game ‘Meunstertún’ hoort ook bij Spoar 8 voor de 
midden- en bovenbouw. In deze game moeten de leerlingen de 
monsters in hun eigen meunstertún verzorgen. Wanneer de monsters 
tevreden zijn, komen er meer bezoekers in de tuin en krijgt de tuin 
meer monsters. Om de monsters tevreden te houden, moeten de 
leerlingen woordenschat-, grammatica-, en spellingsopdrachten maken. 
De game is adaptief waardoor de leerlingen allemaal op hun eigen 
niveau werken. De Meunstertún bevat ook een instructieprogramma. 
Daarin kunnen de spelregels nog een keer apart behandeld en 
geoefend worden. Dit kan klassikaal met behulp van het digibord of 
individueel achter de computer of tablet. Zo kunnen de leerlingen hun 
monsters nog beter verzorgen. 

Spoar 8 voor midden- en bovenbouw bevat thema’s voor groep 5 t/m 
8. Maar met kleine aanpassingen kunnen ook de leerlingen van groep 4 
aan de slag met de thema’s en de Meunstertún. 

 
7.15 Bijbelonderwijs 

Driemaal per week wordt in iedere groep bijbelles gegeven.  
We maken hierbij gebruik van de methode "TREFWOORD".  

 

‘Trefwoord’ brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de 
belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en 
de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De 
eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt 
de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan 
kinderen vooral ook van elkaar leren. 

 
Eenmaal per jaar werkt de school mee aan de voorbereiding van een 
jeugddienst voor de kinderen van de basisschool in één van de twee 
kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Heeg. Deze dienst wordt 
voorbereid in samenwerking met de Jeugdraad in Heeg. Aangeleerde 
liederen worden aan het eind van het cursusjaar d.m.v. een lijst 
doorgegeven aan de volgende groepsleerkracht. Voor het vak Geestelijke 
Stromingen wordt gebruik gemaakt van het boek Wereldwijd geloven.  
 

7.16 EHBO groep 8 
Ieder jaar wordt er voor groep 8 een jeugd-E.H.B.O.-cursus gegeven. 
De cursus wordt afgesloten met een examen. In tien lessen worden de 
kinderen hierop voorbereid.  
 

7.17 Vieringen 
Zes keer per jaar is er een viering op dinsdag-, woensdag-, of 
donderdagmiddag. Tijdens de viering laten de leerlingen dingen zien en 
horen, die de afgelopen weken tot het lesprogramma behoorden. De 
viering wordt steeds door twee groepen, met een mix van jongere en 
oudere kinderen voorbereid. De ouders van deze groepen zijn bij deze 
vieringen van harte welkom. De vieringen beginnen om 13.30 uur. Data 
van de vieringen zijn aangegeven op het jaarplan.  
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7.18 ICT: Pc’s, laptops en tablets in de groep 

(Zie ook punt 7.0 over de invoering van ‘Snappet’). 
Voor de groepen 4 t/m 7 staan de vaste computers op het 
onderwijsplein. De groepen 1 t/m 3 en 8 hebben de computers, laptops 
en tablets in het lokaal. 
In groep 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden.  
 
De (oefen)software die wordt gebruikt is gekoppeld aan de methodes 
van de school. 
 
Via het netwerk kan draadloos met de laptops en tablets gewerkt 
worden.  

 

7.19 Huiswerk 
In de groepen 6, 7 en 8 wordt de 
leerlingen regelmatig huiswerk 
opgegeven. Het huiswerk dient twee 
doelen. Thuis ingestudeerde leerstof 
bespaart lestijd in school voor andere 
zaken. En voor de leerlingen van groep 8 
is het tevens een gewenning als ze een 
jaar later dagelijks met huiswerk worden 
geconfronteerd.  
Het betreft vaak huiswerk voor spelling, 
(begrijpend) lezen, wereldverkenning en 
rekenen-wiskunde.  
Zorgleerlingen krijgen daarnaast 
wekelijks oefenopdrachten mee voor 
lezen, spelling en/of geautomatiseerd rekenen.  
 
 
 
 

8. EVALUATIE VAN HET ONDERWIJS 
 
Gedurende de afgelopen schooljaren zijn de volgende vakgebieden 
geëvalueerd: 
 Begrijpend leesonderwijs: werkwijze en opbrengsten werden tegen 

het licht gehouden via training door Margreet Bijker (schoolbegeleidng 
Groningen), een ronde ‘beeldcoaching’ (voorheen: school-video-
interactie-begeleiding) hebben leerkrachten gereflecteerd op eigen 
functioneren als leerkracht. De camera was gericht op de leerkracht 
als: leider, didacticus en organisator. Deze wijze van werken heeft ons 
verder gebracht op het terrein van analyse van opbrengsten en heeft 
geleid tot verhoging van opbrengsten daar waar we dat wenselijk 
achtten. 

 Dalton-principes: zelfstandig werken aan meerdaagse taken, 
coöperatief leren, instructie enz. Onze begeleider mevr. Margreet 
Bijker heeft met het team nog één bijeenkomst aandacht besteed aan 
dit thema. 

 Aanschaf nieuwe methodes voor Expressie. In 2014 is een besluit 
genomen over de aanschaf van een nieuwe methode: ‘Moet je 
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doen!’ Daar startten we mee in 2015-2016. 
 Kanjertraining: we werken met plezier aan de Kanjertraining en door 

de gehele school praten leerlingen en leerkrachten in een soort van 
‘Kanjertaal’ als het gaat om hoe we met elkaar omgaan en 
problemen oplossen. 

 
In 2016-2017 stond vooral ‘borging van goede resultaten’ op ons 
programma: wat doen we goed en hoe houden we dat zo? Het 
inspectiebezoek op 07-02-2017 toonde aan dat alles op orde is. 
Pedagogisch klimaat werd zelfs met een ‘goed’ gewaardeerd! We 
hielden ons bezig met o.a.  

 Meerbegaafdheid: aanbod uitgebreid, Acadin-gebruik… 
 OB groep 1 en 2: observatie leerlingen, verkenning BOSOS-systeem… 
 Keuze/oriëntatie eindtoetsen: wel/niet CITO-eindtoets. Onderzoek 

altenatieven. Keuze is gevallen op de IEP-eindtoets 
 Aanbod taal: (Nederlands, Frysk en) Engels, na proef met AIM willen 

we graag een nieuwe schoollijn voor Engels ontwikkelen. Oriëntatie op 
concept ‘drietalige school’ (CEDIN). We besloten tot invoering van 
Engels binnen de gehele school en vernieuwing van de methode Frysk 
door ‘Spoar 8’. 

 Muziekonderwijs of breder expressieaanbod: AMV-basisaanbod voor 
groep 4 werd gecontinueerd en er werd met groep 6 deelgenomen aan 
het vervolg van ‘Bruggen Bouwen Met Muziek’. Bovendien deed een 
groepje muzikale talenten mee aan een ‘muziek-battle’ in theater 
Sneek. Er is ook besloten bij gelegenheden een schoolkoor in te zetten 
en de mogelijkheden voor een schoolorkest worden verder onderzocht. 
  
Meester Willem rondde al enige jaren geleden de opleiding tot 
‘Beeldcoach’ af en coacht de leerkrachten m.b.v. videobeelden.  
In 2013-2014 was deze coaching gericht op het lesgeven volgens de 
Kanjertraining-principes.  
In 2014-2015 draaide het om didactisch handelen op het terrein van 
begrijpend lezen.  
In 2015-2016 en 2016-2017 stond intervisie rond beelden op het 
programma. Leerkrachten bekeken samen elkaars ‘instructiegedrag’, 
reflecteerden op eigen gedrag en gaven feedback aan de collega’s.  
In 2017-2018 en 2019 staat Engels op het programma van 
beeldcoaching: taalvaardigheid leerkracht, inhoudelijk aanbod en 
didactische vaardigheden op het gebied van de Engelse taal. 
Leren van elkaar: een professionele leergemeenschap (PLG) 
 
Individuele scholing: leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld 
individuele scholing te volgen via de ‘LeerMeer’-aanbod van onze 
werkgever. Daarbij gaat het veelal om verschillende praktisch 
ingerichte workshops. Er werden trainingen gevolgd als: ‘Met Sprongen 
Vooruit’ over gericht werken via spelvormen aan geautomatiseerd 
rekenen. Ook volgden toekomstige leerkrachten groep 3 een 
starttraining ‘Veilig Leren Lezen’. 
 
In 2017-2018 werkten we o.a. aan de volgende aandachts- en/of 
ontwikkelpunten op ons programma: 
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 invoering van Engels (‘Take it Easy’?) binnen de gehele school 
ondersteund door een intensieve training taalvaardigheid Engels 
voor het gehele team. 

 Vernieuwing van de methode Frysk door ‘Spoar 8’. 
 

Daarmee geven we een fikse ‘injectie’ aan de meertaligheid van onze 
leerlingen, passend bij wat de maatschappij van hen vraagt! Het 
werken met deze middelen verhoogt de kwaliteit van ons onderwijs. Of 
dat ook meetbaar is? Mogelijk kunnen we dat in de toekomst zelf 
constateren door een uitbreiding van ons leerlingvolgsysteem op het 
gebied van Frysk en Engels. 

8.1 Welke toetsen worden gebruikt ?  
 

Toetskalender 2018-2019: leerling- en onderwijsvolgsysteem 

Toets sept okt nov dec jan febr maart april mei juni 

Rekenen voor 
kleuters 

        2         
facultatief 2 

Taal voor kleuters         2         
facultatief 2 

Spelling 
PI-dictee 

4 t/m 8                 
  

Begrijpend lezen         4         
3 en 4  

Begrijpend lezen         5 t/m 8         5, 6, 7 
 herh. M toets 

Technisch lezen: 
DMT en AVI 

        3 t/m 8         
3 t/m 7 

Rekenen-Wiskunde         3 t/m 8         
3 t/m 7 

Spelling         3 t/m 8         
3 t/m 7 

Sociaal Emotionele 
ontwikkeling 

  3 t/m 8         3 t/m 8     
  

Eindtoets groep 8               8   
  

BOSOS 
ontwikkelingsvolg-
systeem groep 1/2 

gedurende gehele schooljaar 

 

Ontwikkeling van nieuwe leerlingen (meestal kleuters) op taal- en 
rekengebied moet binnen 3 maanden in kaart worden gebracht m.b.v. 
observaties. Bij de kleuters gebruiken we het ontwikkelingsvolgsysteem 
‘BOSOS’ hiervoor. 
 

8.2 Eindtoets en schoolkeuze 
De Eindtoets (IEP) 2019 wordt afgenomen en dient als een soort ‘second 
opinon’ omdat de schoolkeuze VO dan al gemaakt is..  
In februari houden we de schoolkeuzegesprekken, waarbij ouders en de 
leerling worden uitgenodigd. Het advies van de basisschool is gebaseerd 
op de ‘Plaatsingswijzer’. Zie daarvoor punt 8.21 
 
Verplicht…  
Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan 
het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en 
rekenvaardigheid van uw kind. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door 
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het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen. Er zijn 
meerdere toetsen beschikbaar. Onze school heeft voor de IEP Eindtoets 
gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE.  
IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. 
 
We kozen voor deze eindtoets i.p.v. de Cito-toets op basis van goede 
ervaringen en resultaten van onze Palludara-proefscholen in het vorig 
schooljaar. Voordelen in verhouding tot de Cito-eindtoets waren: 

 meerkeuzevragen en open vragen… 
 kinderen maken de toets direct in het opgavenboekje, dus niet op een 

antwoordenformulier… 
 opgaven staan naast de leestekst, bladeren is niet nodig… 
 rekenwerk is minder ‘talig’ in de vraagstelling… 
 opgaven lopen op in niveau, je begint met gemakkelijke opgaven… 

 onderdelen: lezen, taalverzorging en rekenen… 
 korter werken: twee ochtenden van elk maximaal 2 uur… 

Hieronder een uiteenzetting. 
 
Wanneer maakt uw kind de IEP Eindtoets?  
De eindtoets wordt op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 
afgenomen. Dit gebeurt op beide ochtenden van ieder maximaal twee 
uur. De eindtoets geeft als resultaat een schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs. De leerkracht van uw kind geeft voor 1 maart 2019 zijn 
schooladvies. Dit schooladvies van de leerkracht is leidend bij de toelating 
tot het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het 
schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief gegeven dat dit 
schooladvies moet bevestigen.  
 
Uw kind staat centraal bij de IEP Eindtoets  
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is samengesteld dat alle 
leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het 
gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, 
taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met makkelijke opgaven, 
die oplopen in niveau. Bureau ICE heeft ervoor gezorgd dat uw kind zich 
volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes 
schrijven en hoeft dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en 
antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichtelijk!  
 
Taal geen struikelblok bij rekenen  
Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de 
formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd 
dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over de 
vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling is kort 
en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier 
opgebouwd.  
 
Meer weten  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw 
kind. Ook kunt u terecht op de website van Bureau ICE, 
www.toets.nl/voorouders. Hier vindt u meer informatie en kunt u tevens 
voorbeeldopgaven bekijken.  
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Wij wensen uw kind alvast heel veel succes bij het maken van de IEP 
Eindtoets! 
 
Een voorbeeldopgave… 

 
8.3 Zorg voor kinderen 

 
8.4 Kanjertraining 
Op onze school is de zorg voor het 
pedagogisch klimaat en in het 
bijzonder de zorg voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen 
een belangrijk aandachtspunt. 
Het team is in november 2012 
getraind in het geven van de 
Kanjertraining in de klas. De 
Kanjertraining is gericht op het 
creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren 
staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. 
Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas 
vinden wij als school heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan 
een extra bijdrage leveren. Daarom gaan wij de training in alle groepen 
op onze school geven. 
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Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede 
manier met jezelf leert omgaan en met een ander. 
De Kanjertraining in de onderbouw bestaat uit 12 lessen van ongeveer 45 
minuten, en in de bovenbouw uit 10 lessen van 90 minuten. De lessen 
worden in principe om de week gegeven.  
De training bestaat uit een aantal lessen, waarin o.a. de volgende thema’s 
aan de orde komen: 

 Jezelf voorstellen 
 Iets aardigs zeggen 

 Weet jij hoe jij je voelt? 
 Kun jij nee zeggen? 
 Luisteren en vertellen - De kunst van het luisteren en vertellen 

 - De kunst van het samenvatten 
 - De kunst van het vragen stellen 
 - De kunst van het antwoord geven 

 Luisteren en samenwerken 
 Vriendschap 

 Je mening vertellen, maar niet altijd 
 Van kritiek kun je leren 
 Het is goed dat jij er bent 

Voor het welslagen van de training is het belangrijk dat u als ouder(s) 
weet wat er op school tijdens die kanjertraining gebeurt. Vandaar dat we 
ook een  informatieavond voor de ouders hebben gehouden in januari 
2013, waarop onze trainer mevrouw Oekje Kooi uitleg gaf over het hoe en 
wat. Deze ouderavond is herhaald in schooljaar 2017-2018. Die avond 
werd samen met de oudes van de Jozefschool gehouden. De Jozefschool 
startte in dat schooljaar ook met de Kanjertraining. 
In 2018-2019 gaan we door met het complete programma van de 
Kanjertraining en zullen we u op de hoogte houden van de inhoud van 
het programma. De leerkrachten volgden opnieuw een trainingsdag in 
2018.  
Met de afronding van dit programma zijn we nu een echte Kanjerschool 
geworden!  
Voor vragen en/of opmerkingen over het programma kunt u natuurlijk 
altijd contact opnemen met de leerkracht. Voor info kunt u ook terecht op 
www.kanjertraining.nl Via de school zijn ook informatieboeken over de 
Kanjertraining te bestellen. Vraag er naar bij de leerkracht. 
 

8.5 Pestprotocol Kanjertraining 
 
Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties 
waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de 
Kanjerboeken en de Kanjertraining. Het zijn feitelijk fatsoensafspraken. 
 
Een kind wordt gepest wanneer deze herhaaldelijk last heeft van 
negatieve acties van een ander (fysiek, verbaal of psychologisch, direct of 
via internet of mobiel) die op hem gericht zijn, en waarbij de macht 
ongelijk verdeeld is. De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de meeste 
gevallen dat een kind zich gepest voelt, de ‘pester’ niet de bedoeling heeft 
de ander pijn te doen. Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk 
worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste kinderen bereid hiermee 
te stoppen.  

http://www.kanjertraining.nl/
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Signaleren van pesten  
De school laat leerlingen twee keer per jaar de leerlingvragenlijst invullen 
van het Kanjervolg- en adviessysteem (kanvas.kanjertraining.nl). Op deze 
manier brengt de school stelselmatig in kaart of kinderen zich gepest 
voelen, bang zijn gepest te worden en of ze zelf aangeven te pesten. De 
school is ook alert op hoge scores op ‘ongelukkig/somber’, die kunnen 
duiden op gepest worden.  
 
Melden van pesten  
De school maakt bekend wie op school het aanspreekpunt is voor 
pestproblematiek. Deze persoon is de Pestcoördinator. Deze functie valt 
bij onze school samen met die van de Intern Begeleider Anneke Tamsma 
of de directeur: Willem Wendelaar Bonga. 
 
Lees in ons pestprotocol hoe wij verder omgaan met pestgedrag. 
Het volledige pestprotocol ligt in school ter inzage en is beschikbaar via 
onze website. 
In schooljaar 2012-2013 stelden we al regels op voor het omgaan met 
‘social media’. Het door de MR vastgestelde protocol op dit terrein vindt u 
op onze website. 
 

8.6 Zorgverbreding 
Hieronder worden enkele aspecten daarvan toegelicht… 
 

8.7 Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel 
Palludara en passend onderwijs (IAL) 
 
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle 
scholen van Palludara een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat we de 
verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat 
extra ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte school. 
Vanaf 1 augustus 2014 meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze 
en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te 
bieden. De school kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden, deze 
staan beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en naar de 
mogelijkheden van uw kind. Kan de school zelf geen passende 
onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een: 
een andere basisschool van Palludara; 
een andere basisschool in de regio; 
een andere school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
 
Omdat het zorgteam van WSNS is weggevallen en er de mogelijkheid is om 
een leerling binnen de school te ondersteunen of binnen Palludara te 
verwijzen is er een intern zorgteam binnen Palludara opgericht. Dit 
zorgteam, heeft de naam ‘Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg’ (IAL). 
Het IAL is een multidisciplinair team dat door de school ingeschakeld kan 
worden bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het IAL 
adviseert rond mogelijkheden voor leerlingen zware 
ondersteuningsbehoefte (zoals extra ondersteuning en verwijzingen).  
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Passend onderwijs is geen inclusief onderwijs. Het speciaal onderwijs (SO 
en SBO) blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben. 
Binnen Palludara kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van onze 
leerlingen (naar wat ze goed kunnen en nodig hebben) het liefst in het 
regulier onderwijs. In de visie van het IAL is dan bijvoorbeeld ook te 
lezen: ´Doel van ons (passend) onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij 
huis hun talenten kunnen ontplooien en dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ 
onderwijssetting geholpen kunnen worden: gewoon waar het kan, 
bijzonder waar het moet.´ 
 
De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. Voor aanmelding 
zal aan u als ouders zal altijd expliciet toestemming gevraagd worden. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de school waar uw kind naartoe 
gaat. De directeur, intern begeleider en leerkrachten staan u graag te 
woord. Voor vragen die de school overstijgen kunt u het IAL bereiken op: 
ial@palludara.nl  
 
Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel 
Binnen Palludara vinden we dat ieder kind het verdient om het beste uit 
zichzelf te kunnen halen, ze hebben recht op het best (passende) 
onderwijs! Het contact met ouders wordt op onze scholen als zeer 
waardevol ervaren. U kent uw kind immers het best en weet wat hij of zij 
nodig heeft. De deuren van onze scholen staan open voor uw ideeën en 
feedback. Sámen realiseren we het best passende onderwijs. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school voor ten minste 
vier jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen 
die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door 
de ouders (medezeggenschap), intern begeleiders, schoolleiding en 
bestuur van Palludara.  
In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning onze scholen 
kunnen bieden en welke ambities de scholen hebben voor de toekomst. 
Op basis van het profiel inventariseren onze scholen welke expertise 
eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing 
van) leraren.  
 
Binnen stichting Palludara is de basisondersteuning voor alle leerlingen op 
orde. Hiervoor is een hoge beoordeling gegeven (8,7). Ook de 
ondersteuning aan zorgleerlingen is goed te noemen met een gemiddelde 
van 8,2. We zijn trots dat het beleid (8,8), de organisatie(9,2) en de 
resultaten (8,7) zijn zelfs nog hoger beoordeeld zijn. 
 
De deskundigheid die ingeroepen kan worden ten behoeve van uw kind is 
op te splitsen in interne en externe expertise. Er is bijvoorbeeld kwalitatief 
goede expertise op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheden, 
rekenen en wiskunde, hoogbegaafdheid, ADHD en autisme. Voor 
hoogbegaafde  leerlingen biedt Palludara zelfs een speciale groep aan, ‘de 
Plusbus’. Leerlingen krijgen hier les passend bij hun ontwikkelingsniveau- 
en mogelijkheden.  
 
Binnen Palludara willen we alle kinderen zo passend mogelijk kunnen 
begeleiden. Soms winnen we hiervoor advies in bij extern deskundigen. 

mailto:ial@palludara.nl
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De intern begeleider is de spil wanneer er ondersteuningsvragen rond uw 
kind zijn en kan –altijd in overleg met u- externe hulp voorstellen om 
eens met onze scholen mee te denken. De samenwerking met extern 
deskundigen is binnen Palludara gestructureerd uitgezet. Zo werken we 
nauw samen met orthopedagogen en psychologen van het Didactisch 
Orthopedagogisch Kenniscentrum (DOK). Ook is er een goede 
samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, andere basisscholen, 
scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal 
basisonderwijs. Samenvattend is over de samenwerking met 
ketenpartners te zeggen dat deze  intensief  en regelmatig plaats vindt 
waar het moet en incidenteel (zoals politie, leerplichtambtenaar) waar het 
kan. 
 
Stichting Palludara is na het analyseren van het SOP zich verder gaan 
ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs aan het jonge kind 
(de kleuters) en het eigen aanbod aan trainingen sociaal-emotionele 
vorming. In cursusjaar 2014-2015 zijn er drie specialisten opgeleid die de 
post hbo- opleiding ‘jonge kind specialist’ hebben gevolgd. Deze kennis 
wordt gedeeld binnen ons ‘LeerMeer’-aanbod. Al onze leerkrachten 
kunnen zich binnen deze eigen ´academie´ elk cursusjaar inschrijven 
voor cursussen zoals: gedrag, communicatie, NLP, grenzen stellen, 
systemisch werken en rots en water. Als professionals binnen het 
onderwijs willen ook ´een leven lang leren´ om alle leerlingen met hun 
persoonlijke talenten en ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen 
begeleiden.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel is in het afgelopen schooljaar ook 
besproken en vastgesteld in onze ouder- en medezeggenschapsraad. 
 

8.8 Werken met een groepsplan 
Leerlingen verschillen van elkaar. Om het maximale uit alle leerlingen te 
halen is moeten we daar rekening mee houden. Bij het onderwijzen van 
de basisvaardigheden houden we rekening met o.a. hun 
instructiebehoefte. De instructie moet op maat en effectief zijn. Dit 
betekent dat we voor alle leerlingen in de groep in ieder geval 
geformuleerde fundamentele doelen willen bereiken. Differentiatie vindt 
met name plaats in de hoeveelheid tijd en de instructie en begeleiding 
door de leerkracht.  
 
Het groepsplan is een beschrijving van het onderwijsaanbod voor een 
bepaalde periode. Het beschrijft welke aanpak en interventies de 
leerkracht uitvoert om de doelen te bereiken. Het groepsplan is van 
toepassing op alle leerlingen in de groep. Elke groep is opgedeeld in drie 
subgroepen: de basisgroep, de groep die verlengde instructie behoeft en 
de plusgroep die na minimale instructie aan de slag kan. Deze laatste 
groep werkt de ingedikte basisstof door en gaat verder met verrijkende 
leerstof. 
 

8.9 Signalering 
Voor het signaleren van de zorgleerlingen wordt gebruik gemaakt van de 
eerder genoemde toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Een zorgleerling 
wordt door middel van een signaalbrief ingebracht in de leerlingbespreking. 
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We beschouwen kinderen met een IV of V-score als kinderen met een extra 
behoefte: ‘zorgkinderen’. Dat geldt ook voor kinderen met een hoge I-score 
of opvallende ‘stijgers’ of dalers’’op andere niveaus. 
 

8.10 Speciale begeleiding 
Na de signalering van individuele risicoleerlingen op de verschillende 
leergebieden wordt overgegaan tot diagnosticeren. Dit nader onderzoek 
wordt verricht door de intern begeleider of de eigen leerkracht. Indien uit 
onderzoek blijkt, dat speciale begeleiding van een leerling gewenst is, wordt 
door de eigen leerkracht een groepsplan of een individueel handelingsplan 
opgesteld. De uitvoering van dit groepsplan of handelingsplan wordt 
gedaan door de eigen leerkracht met behulp van de remedial teachers. Een 
handelingsplan wordt opgesteld voor periode van ongeveer 6 tot 8 weken 
en kan na evaluatie worden verlengd. Zo nodig hebben we de mogelijkheid 
om voor speciale leerlingen een zgn. zorgteam samen te stellen. Hierin 
kunnen een logopedist, een fysiotherapeut, een ambulante begeleider, de 
ouders, de intern begeleider en de schoolleider zitting hebben.  
 

8.11 Evalueren 
Tijdens de groeps- of leerlingbespreking wordt het groepsplan en/of 
handelingsplan geëvalueerd. Moet de extra zorg worden gecontinueerd of 
zijn de resultaten van die aard dat begeleiding door de remedial teacher 
kan worden beëindigd. Wanneer extra zorg voor hun kind wordt gestart, 
worden de ouders hiervan in kennis gesteld. 
 

8.12 Contact met scholen voor speciaal onderwijs. 
Om ons onderwijs aan zorgleerlingen te ondersteunen neemt onze school 
deel aan het Protestants Christelijk Samenwerkingsverband Weer-Samen-
Naar-School Zuidwest-Friesland. (WSNS) 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Friesland  
Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden 
T 058 294 89 37  
M s.bomas@swvfriesland.nl 

Als intern begeleiders van Stichting Palludara komen we zes maal per jaar 
bijeen onder leiding van de onderwijskundig directeur en een 
vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs.  
Binnen onze school is het bespreken van zorgleerlingen een belangrijk 
aandachtspunt. Voor leerlingen met een leerlinggebonden financiering 
krijgen we ambulante begeleiding van de scholen aangesloten bij het 
Regionale Expertise Centrum Fryslân. (REC). 
 

8.13 Leerlingen die extra zorg behoeven 
Onze basisschool staat in principe open voor kinderen met een beperking. 
Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening 
mee of we de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een 
verantwoorde opvang te kunnen bieden. We willen tevens op een goede 
manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren van 
deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Als we 
besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak dat met de 
ouders en de begeleider van de REC is samengesteld, gehandeld worden. 
De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar. 
Indien een leerling (met een beperking) op onze school wordt aangemeld 
zal er in ieder geval sprake moeten zijn van intensieve begeleiding. 

mailto:s.bomas@swvfriesland.nl
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Daarnaast zal er altijd een zorgvuldige afweging worden gemaakt t.a.v. de 
mogelijkheden binnen onze school. Hierbij wordt gelet op de aard van de 
beperking en de daaruit voortvloeiende begeleidingsmogelijkheden en -
moeilijkheden. In geval van plaatsing zullen wij afspraken maken met de 
ouders / verzorgers over het onderwijs dat de leerling zal krijgen. Bij het 
opstellen van het handelingsplan zullen wij ons laten ondersteunen door 
het REC. Op vastgestelde tijden zal dit plan worden geëvalueerd met alle 
betrokkenen. Leerlingen met een beperking en een positieve beschikking 
van een commissie voor indicatiestelling zijn in principe welkom op onze 
school. Er zal aan de hand van een stappenplan worden nagegaan of 
daadwerkelijke plaatsing op onze school mogelijk is. We willen nagaan in 
welke mate de leerling hulp nodig heeft. Hiervoor wordt relevante 
informatie verzameld en bestudeerd. Ook willen we een inventarisatie 
maken van de hulpvragen van het kind, welke worden beoordeeld in relatie 
met visie en mogelijkheden in brede zin van onze school om een passend 
onderwijsaanbod te realiseren. 
 

8.14 Effecten en resultaten 
De resultaten van onze inspanningen (samenwerking WSNS, scholing en 
begeleiding van leerkrachten) zijn onder andere: 
 zorgvuldige begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelings-

belemmeringen 
 nauwkeurige signalering/diagnostisering. 
 

8.15 Orthotheek 
Voor onze zorgleerlingen hebben we een Orthotheek ingericht. Hierin 
bevinden zich boeken en leer- en hulpmiddelen, die we gebruiken bij de 
begeleiding van kinderen met bepaalde leerproblemen. 
 

8.16 Leerlingvolgsysteem 
De groepsleraar volgt de ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de 
geplande toetsweken worden er toetsen afgenomen, die deel uitmaken van 
het  
leerlingvolgsysteem. Dit betreft de leergebieden: taal, lezen, begrijpend 
lezen, rekenen, studievaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
We werken met het leerlingvolgsysteem van CITO. Waar nodig wordt voor 
een leerling een handelingsplan opgesteld. De extra hulp voor de leerling 
wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht of de remedial teacher 
 

8.17 Leerlingbespreking of groepsbespreking 
Iedere twee/drie maanden is er een groeps- of leerlingbespreking. Tijdens 
deze leerlingbespreking worden leer- en gedragsproblemen van leerlingen 
per groep besproken met de betreffende leerkracht(en), die zijn ingebracht 
bij de intern begeleider. (Juf Anneke Tamsma) 
Met de intern begeleider wordt besproken welke aanpak of welke 
hulpmiddelen ingezet moeten worden. Het daarna opgestelde 
handelingsplan wordt over een periode van zes weken toegepast. Voor 
iedere leerling met een Cito-score V wordt een handelingsplan opgesteld. 
ook is er aandacht voor leerlingen met opvallende verschillen in scores op 
de toetsen van dat moment vergeleken met vorige scores. 
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8.18 Doubleren en versnellen 
Doubleren en versnellen (overslaan) van een groep. Een leerling kan in 
aanmerking komen voor doubleren wanneer er in de totale ontwikkeling 
van de leerling een leerachterstand is van ruim een jaar. Hierbij wordt er 
ook gekeken naar de overgangscriteria. De ouders worden in de periode 
van februari t/m uiterlijk mei over de mogelijkheid van doubleren 
geïnformeerd. In overleg met de ouders, leerkracht en intern begeleider 
worden er afspraken gemaakt. In groep 5 t/m 8 zal dan ook zeker een 
onderzoek door een extern deskundige naar de mogelijkheden en 
moeilijkheden van de leerling worden gedaan.  
Het overslaan van een groep kan alleen als een leerling sociaal en 
emotioneel sterk genoeg is en op alle schoolvaardigheden ongeveer een 
jaar voorloopt. In overleg met de ouders, leerkracht en intern begeleider 
worden er afspraken gemaakt. 
Als het leerlingvolgsysteem en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerling daartoe aanleiding geeft, kan worden besloten de leerling een jaar 
te laten doubleren. Een dergelijk besluit wordt tijdens een 
leerlingbespreking genomen. De ouders worden hier zo vroegtijdig mogelijk 
over geïnformeerd. 
 

8.19 Protocol doorstroom gr. 1-2 en groep 2-3 
 
Overgangscriteria groep 1, 2 en 3 

 Groep 1-leerlingen, die voor 1 oktober van het lopende 
cursusjaar jarig zijn, worden met de zomervakantie verplaatst naar 
groep 2.  

 Groep 1-leerlingen geboren na 1 januari blijven het volgende 
cursusjaar in groep 1.  

 Groep 1-leerlingen geboren tussen 1 oktober en 1 januari  
moeten, naast sociaal-emotionele rijpheid, aan enkele meer meetbare 
criteria voldoen om overgeplaatst te kunnen worden. Als criterium wordt 
de Cito-toets Taal voor kleuters (E1), Rekenen voor kleuters (E1) 
toegepast. Cito-LOVS-toetsen worden met uitzondering afgenomen in 
groep 1. De toetsen worden na overleg/uitleg aan ouders alleen 
afgenomen wanneer blijkt dat n.a.v. signalering en observering door de 
leerkracht met behulp van officiële meetinstrumenten (Bosos) de leerling 
hiervoor in aanmerking komen.  
 
Doorstroom-protocol groep 2: 

 Leerlingen van groep 2 gaan niet vanzelfsprekend over naar 
groep 3. Ook voor deze leerlingen geldt, dat er een beredeneerde 
overgangsbeslissing wordt genomen. De beslissing wordt genomen op 
basis van de volgende criteria:  

 Leerlingen, die een I, II of III  scoren op E2 bij Taal voor Kleuters en bij 
Rekenen voor Kleuters, worden overgeplaatst naar groep 3.  
 

 Een leerling in groep 2 die geboren is tussen 1 oktober en  
1 januari moet bij de overgang naar groep 2 ook voldoen aan de 
Cito-norm I of II op de E2 toetsen voor Taal en Rekenen.  
(Dit geldt voor die leerlingen die in groep 1 door hun I of II scores door 
zijn gegaan naar groep 2) 
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 De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling moet zodanig 
zijn, dat de leerling de overgang van groep 2 naar groep 3 "aan" 
kan.  
Daarbij is het observatie-instrument van de school betreffende de sociaal-
emotionele ontwikkeling richtinggevend.  
Criteria: 
*Ontwikkeling m.b.t. voorbereidend lezen en rekenen 
*Sociaal/emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling 
*Ontwikkeling motoriek 
*Werkhouding/concentratie 
*Speelwerkgedrag 
*Zelfstandigheid/zelfredzaamheid 
 
 
Afname Cito-toetsen groep 2: 

 Afname M(idden)-cito toetsen in januari alle kleuters 
 Afname E(ind)-cito toetsen in juni alleen bij leerlingen die op de M 

toetsen een III of lager scoren. 
 
Het uiteindelijk besluit van doubleren ligt altijd bij de school.  
Er wordt vanzelfsprekend tijdig overleg gevoerd met de ouders.  
 

8.20 De ‘Plusbus’ 
Stichting Palludara vindt dat elk kind recht heeft op een ononderbroken 
ontwikkeling. Dit betekent dat we leerlingen aanspreken op een bij hen 
passend niveau. Het moet aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden, 
specifieke leereigenschappen, interesses en behoeftes op cognitief, 
sociaal en emotioneel gebied. De hoogbegaafde leerlingen bieden we in 
een aparte klas meer uitdaging: de ‘Plusbus’. Het is van belang dat 
hoogbegaafde kinderen een aanbod te krijgen dat ten opzichte van het 
reguliere aanbod van de school rijk of breed genoemd kan worden. De 
hoofddoelen van de ‘Plusbus’ zijn: 
 het kind op zijn niveau uitdagen en stimuleren door het juiste 

cognitieve leermateriaal aan te bieden; 
 het kind leren het eigen leerproces aan te sturen (leren om op een 

goede manier te leren). 
 

Met bovenstaande doelen worden de leerlingen in staat gesteld het beste 
uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te 
ontwikkelen.  
 

Aandachtsgebieden binnen de ‘Plusbus’ zijn: 
 leren hoe te leren; 
 vergaren van leergerichte kennis; 
 ontwikkelen van een houding om kritisch en creatief denken in te 

zetten in de eigen leerontwikkeling; 
 leren keuzes te maken en beslissingen te nemen; 
 leren om activiteiten te plannen; 
 leren jezelf te evalueren en te testen; 
 leren plannen van het doorgeven van inhoud, proces en product; 
 ontwikkelen van een houding om nieuwe projecten te ontwikkelen 

om te blijven leren; 
 leren samenwerken en overleggen; 
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 leren filosoferen. 
 

Daarnaast komt de school binnen de lessen (instructie en verwerking) 
zoveel mogelijk tegemoet aan de behoeften van deze meer begaafde 
leerlingen. Dat zijn dan ook leerlingen die bijvoorbeeld niet door de 
‘selectie’ van de ‘Plusbus’ omdat ze niet helemaal aan de criteria 
daarvoor voldoen of omdat de ouders en/of het kind hier niet voor 
voelen. 

 
 
Het extra aanbod van de school kreeg een ‘boost’ door onze 
deskundige vrijwilliger dhr. Henk Huitema (foto) uit Heeg die twee keer 
per week deze kinderen extra uitdaagt door in kleine groepjes speels 
een extra vreemde taal (Duits) aan te bieden en wis- en 
natuurkundeonderwijs te geven. Deze kinderen gaan gretig mee in zijn 
aanbod en hij geeft met veel plezier les aan onze school. Ook een 
Wrâldfinsterkanjer! 
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8.21 Begeleiding groep 8 en schoolkeuze v.o. 
Gedurende het cursusjaar van groep 8 wordt 
aandacht besteed aan nieuwe situaties die zich 
voordoen na de basisschool. Uiteraard wordt 
veel aandacht aan de schoolkeuze besteed. 
Met de leerlingen worden de verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs besproken. 
Ook dit jaar doen we mee aan de organisatie 
van een informatieavond over 
schoolkeuze. In het komend schooljaar 
2018-2019 neemt het voortgezet onderwijs 
deze organisatie weer voor z’n rekening en zal 
deze bijeenkomst op de scholen van het VO in 
Sneek plaatsvinden. 
 
De ‘Plaatsingswijzer’… 
helpt bij de schoolkeuze voortgezet 
onderwijs. 
Met ingang van schooljaar 2012- 2013 is de 
procedure rond de schoolkeuze-advisering 
veranderd. Het Primair en Voortgezet 
Onderwijs in Friesland hebben samen een 

instrument ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het 
vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de 
leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de 
school. Dit is de ‘Plaatsingswijzer’ geworden. Dit betekent dat niet de 
uitslag van de eindtoets bepalend is, maar de toetsuitslagen van uw kind 
over de laatste 3 jaren. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem van de 
groepen 6, 7 en 8 vormen de basis voor het schoolkeuze advies. Er wordt 
gekeken naar de ontwikkeling van uw kind bij begrijpend lezen, rekenen 
en wiskunde, technisch lezen en spelling (waarbij de eerste twee 
onderdelen hierbij het zwaarst mee wegen).  
Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden 
aangemeld. Dit heeft ermee te maken, dat een leerling niet altijd voldoet 
aan de eisen, die nodig zijn voor het betreffende onderwijsniveau. De vier 
profielen staan beschreven op www.plaatsingswijzer.nl. De scholen van 
Palludara blijven nog wel de eindtoets van CITO afnemen. Deze eindtoets 
krijgt de status van een ‘second opinion’ en wordt gebruikt als 
aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. De plaatsingswijzer 
werkt met een nieuw digitaal instrument. Inmiddels zijn onze collega’s 
van groep 6 t/m 8 geschoold om hiermee te werken. 
 
Groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 
Samen hebben ze in groep 8 in 2017-2018 een prima schoolresultaat 
neergezet na 8 jaar basisonderwijs. Ze scoorden flink boven het landelijk 
gemiddelde! Hieronder ziet u voor welke vervolgopleidingen zij kozen. 
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INFO VMBO… Wat is een leerweg in het vmbo? 

Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. 
De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit. Er zijn 4 leerwegen 
in het vmbo. Scholen voor voortgezet onderwijs combineren ook wel twee richtingen in de brugklasjaren… 
 

Theoretische 
leerweg  
(vmbo-t) 
ook wel M@VO 
genoemd 
 

Leerlingen kunnen de theoretische leerweg kiezen als ze weinig moeite hebben met studeren en nog geen 
specifieke beroepsopleidingen wil kiezen. De theoretische leerweg bereidt de leerling voor op de 
vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Soms kan een leerling ook 
doorstromen naar de havo. Havo-scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen.  
 

Gemengde leerweg 
(vmbo-g) 
 

Leerlingen kunnen de gemengde leerweg kiezen als ze weinig moeite hebben met studeren en zich willen 
voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en 
middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). 
 

Kaderberoeps- 
gerichte leerweg  
(vmbo-k) 
 

De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg 
bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). 
 

Basisberoeps-
gerichte leerweg  
(vmbo-k) 
 

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo 
(niveau 2). Deze leerweg kunnen leerlingen kiezen als ze heel praktisch ingesteld zijn. Leerlingen kunnen in 
deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgen ze 
buiten school in een leerbedrijf. 
 
 

8.22 Schoolarts & GGD 
Uw kind en de jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van 
kinderen van 0-19 jaar. De GGD is partner binnen het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 

een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, 
arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de 
ouders/verzorgers per mail een vragenlijst. 
 
5-jarige kinderen 
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een 
gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, 
spraak en taal. 
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VMBO HAVO VWO GYMNASIUM

2018
Waar gaan ze heen?

groep 8 naar het voortgezet onderwijs
10 leerlingen gaan naar Bogerman

7 leerlingen gaan naar RSG Magister Alvinus
1 leerling kiest voor het Nordwin College
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Groep 7 
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over 
opvoeding, gedrag, sociale ontwikkeling. 
 
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen 
of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra 
onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of –
verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 
444. 
 
 

8.23 Informatie Gebiedsteam Sneek Noord 

 
Mei-inoar zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind 
Wat doe je als je kind regelmatig in woede uitbarst? Als je zoon niet 
helemaal lekker in z’n vel zit. Of je dochter gepest wordt? Elke ouder heeft 
wel eens een vraag over de opvoeding en het gedrag van een kind. Veel 
zaken bespreek je met familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg. 
 
U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de 
intern begeleider, de sociaal verpleegkundige van de 
Jeugdgezondheidszorg en de medewerker gebiedsteam op school nauw 
samen. U kunt hen rechtstreeks benaderen (zie contactgegevens).  
 
Zij hebben een paar keer per jaar overleg om eventuele vragen of zorgen 
over een kind te bespreken. Ouders en ook leerkrachten kunnen advies 
vragen aan dit zogenoemde intern zorgoverleg (IZO). Vragen kunnen gaan 
over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele 
problemen, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin thuis, op school of 
in de vrije tijd mee te maken kan krijgen. Als u wilt kunt u bij dit overleg 
aanwezig zijn. Samen met u willen we er voor zorgen dat uw kind(eren) 
zich goed kunnen ontwikkelen. 
 
KIES Training: kinderen in echtscheiding situaties 
De KIES-training (kinderen in echtscheiding 
situaties) is bedoeld voor kinderen van 4- 12 jaar 
die te maken hebben met ouders die gaan scheiden 
of gescheiden zijn.  
Het is een preventief en curatief programma voor 
alle kinderen in elke fase van de scheiding, dus ook 
waar het vijf jaar geleden is. 
Een KIES-training is gericht op het verwerken van 
de scheiding, de scheiding leren begrijpen, de scheiding een plek geven en 
leren omgaan met de situatie. 
De KIES trainers creëren een vellige groepssituatie, waar ruimte en 
aandacht is voor gevoelens. 
Zo leren de kinderen dat het onmogelijk is om te kiezen tussen hun ouders 
na een scheiding en dat niemand dat van hen verwacht. Kinderen kunnen 
na de training beter aangeven wat ze vinden e willen. Dit helpt de kinderen 
in hun verdere ontwikkeling. 
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Voor ouders zijn er twee ouderavonden. In een gesprek krijgen de ouders 
voorlichting over hoe kinderen een echtscheiding verwerken en wat voor 
hen belangrijk is. Ouders krijgen handvatten om hun kinderen zo goed 
mogelijk op te vangen. 
Praktische informatie: 

 De GGD werkt volgens landelijke KIES- methode 

 De training bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten 

 De groep bestaat uit 8 tot 10 leerlingen 

 Training wordt gegeven door gecertificeerde trainers 

 Kennismaking vooraf met ouders en kind 

 Werving van ouders vindt plaats samen met de school 

 De training is op een school in de omgeving of eigen school en onder 

schooltijd. 

Wanneer u belangstelling hebt voor deze training voor uw kind(eren) kunt 
u dit aangeven  bij de leerkracht. Voor vragen kunt u terecht bij de intern 
begeleider van de school. 
 
Gebiedsteams & Meldcode 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele 
jeugdzorg. Om de ondersteuning aan ouders en kinderen (en alle andere 
inwoners) goed te regelen werkt de gemeente met lokale gebiedsteams bij 
u in de buurt. De medewerker gebiedsteam op school (schoolmaat-
schappelijk werker) maakt onderdeel uit van het gebiedsteam. 

 
Contactgegevens  
- Intern Begeleider juf Anneke Tamsma , te bereiken via school 
- Medewerker gebiedsteam op school: Thea Visser 06-21274029 
 
U kunt het gebiedsteam ook bereiken via het algemene telefoonnummer 
140515 
Schoolmaatschappelijk werker Thérèse Hartkamp stelt zich hier aan u voor. 

 

 

 
Gebiedsteammedewerker op school. 
Mijn naam is Thérèse Hartkamp. Ik ben een 
medewerker van het gebiedsteam Buitengebied 
Súdwest-Fryslân en verbonden aan de school van uw 
kind(eren).  

Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, dan kunt u 
contact met mij opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kan ik samen met 
u kijken wat we kunnen doen om de vraag of zorg, in ieder geval voor een 
deel, weg te nemen. 
 
Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind: 

- pest, gepest wordt of geen vriendjes heeft 

- erg druk of juist erg stil is 

- moeite heeft met uw scheiding 

- verdrietig is omdat iemand in de omgeving is overleden 
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Afhankelijk van uw vraag kan ik met u meedenken, advies geven, 
kortdurende hulp geven of zorgen dat er passende hulp komt voor u en/ of 
uw kind.  
 
Mocht u contact met mij willen, dan kunt u mij op verschillende  manieren 
bereiken.  
U kunt mij bellen via mijn mobiele nummer: 06-32273040. Als ik niet in de 
gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, dan kunt u een bericht 
achterlaten zodat ik terug kan bellen.  
U kunt mij ook mailen via t.hartkamp@sudwestfryslan.nl. Ten slotte kunt u 
natuurlijk ook op school bespreken dat u contact met mij wilt.  
Nog even ter info: er zijn geen kosten aan verbonden   

Vriendelijke groeten, 
Thérèse Hartkamp 

Verwijsindex. 

Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van 
kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan 
welk kind of gezin. 
Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar 
afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Om de afstemming te 
bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. De verwijsindex is een 
hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op gang te brengen. 
De beroepskracht van de school of instelling koppelt zijn naam aan die van 
uw kind. Zo laat hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw 
kind. Geeft een beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af 
over uw kind, dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in 
een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste 
kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller 
vinden en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex is 
alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn 
om een signaal af te geven over een kind waarover ze zich zorgen maken. 
Website: www.cjg-zwf.nl en T. 0900-254 1 254 
 

8.24 Meldcode  
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen 
met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt 
altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de ‘Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als 
beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van 
geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij 
vermoedens van geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden 
dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij Stichting Palludara werken 
we vanaf juli 2013 met de meldcode omdat we het belangrijk vinden dat 
we met elkaar alert zijn en goed kunnen handelen in geval van een 
onveilige thuissituatie van een kind. 
 

8.25 Logopedie-spraakontwikkeling 
Het komt vaak voor dat kinderen, die met vier jaar op de basisschool 
komen, nog niet zo goed spreken. Meestal verandert dat snel als ze in de 
groep met leeftijdsgenoten omgaan. Op de leeftijd van zes jaar moet het 
spreken geen problemen meer opleveren. Lang niet altijd is dat het geval. 
Ieder jaar tonen de onderzoeken aan, dat bij de vijfjarige kinderen 

mailto:t.hartkamp@sudwestfryslan.nl
http://www.cjg-zwf.nl/
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ongeveer 20% een spraaktaalachterstand heeft en in aanmerking komt 
voor logopedie (spraakles). Voor een even groot aantal kinderen moeten 
aanwijzingen en adviezen verstrekt worden aan ouders en leerkrachten. 
Onze leerkrachten signaleren en geven ouders adviezen over het 
benaderen van een logopedist voor een nadere screening. 
 

8.26 Melding besmettelijke ziekte & hoofdluis 
Wilt u bij ziekmelding doorgeven wat uw kind mankeert. Vooral bij 
besmettelijke ziektes moeten soms maatregelen worden genomen en/of 
andere ouders op de hoogte worden gebracht. Rode hond is hier een 
voorbeeld van. Hoofdluis komt weer vaak voor. Als uw kind hoofdluis heeft, 
wilt u het dan doorgeven aan de leerkracht. Alle kinderen krijgen dan een 
informatiebrief mee hoe je hoofdluis kunt bestrijden.  
 

8.27 Uitwisseling leerlingdossiers 
De school geeft gegevens over leerlingen door aan vervolgscholen via een 
digitale beveiligde omgeving, een ‘overstapservice’. Indien ouders kenbaar 
maken dat ze de door te geven dossiers in willen zien, dan is dat mogelijk. 
Als u dat niet aangeeft dan gaat de school er vanuit dat u op de hoogte 
bent van die gegevens en dat inzage via de normale oudercontacten heeft 
plaatsgevonden. Het dossier wordt dan verstuurd aan de volgende school. 
 
 
 

9. DE OUDERS 
 

9.1 ‘Rin der mar yn’ 
Met vragen kunt u iedere dag voor schooltijd bij de leerkrachten terecht. 
Loop gerust binnen. Is er tijd nodig voor een langer gesprek dan kunt u 
altijd een afspraak maken met de leerkrachten.  
 

9.2 Nieuwsbrief en ouderportaal 
Iedere week wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst en wordt er 
melding via een emailberichtje naar de ouders/verzorgers verstuurd. 
Hierin staat actuele informatie. Tevens wordt regelmatig leerlingenwerk 
uit de groepen gepubliceerd. De nieuwsbrief is dus tevens een soort 
schoolkrant. Verslagen van activiteiten en foto’s worden ook geplaatst op 
de website: www.wraldfinster.nl 
Na de zomervakantie van 2018 starten we z.s.m. met een communicatie-
portaal voor onze ouders. We hopen dan sneller, korte berichtjes te 
kunnen versturen vanuit een WhatsApp-achtige beschermde omgeving 
naar u te versturen. U krijgt daarvoor een inlogcode. Meer informatie 
volgt in september 2018. 
 

9.3 Startgesprekken – ‘gouden weken’: een goed begin is… 
In september houden we voor alle ouders/verzorgers startgesprekken. 
Voor de groepen 6 t/m 8 zijn dat ‘startgesprekken’ waar ook de leerlingen 
aan meedoen. Die gesprekken zijn gericht op het welzijn van uw kind en 
alle kinderen in de ‘nieuwe’ groep. 
Het groepsproces begint eigenlijk na een lange vakantie weer helemaal 
opnieuw. In de beginfase proberen wij dit vormende proces zo positief 
mogelijk te beïnvloeden met ‘energizers’ (spelvormen die energie vragen 

http://www.wraldfinster.nl/
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van en geven aan de groep) en coöperatief werken. Die weken van 
beïnvloeding van de groepsvorming noemen we ook wel de ‘gouden 
weken’. Wat je daarin, als groep, weet te bereiken, daar kun je een hele 
poos plezier van hebben. Na iedere vakantie besteden we weer gericht 
aandacht aan dit groepsvormingsprocces. 
In de startgesprekken bespreken we met u als ouder(s)/verzorger(s) en uw 
kind items die het welzijn van uw kind aangaan. Daarvoor gebruiken we 
een formulier dat u vooraf samen met uw kind in kunt vullen. Uw informatie 
en die van de leerling zelf is van groot belang voor de leerkracht. U krijgt 
hiervoor t.z.t. een uitnodiging.  
 
Deze activiteit komt in de plaats van de groepsinfo-avond. De 
groepspecifieke informatie krijgt u voortaan op een andere manier van ons. 
Waarschijnlijk zal dat via het komende ouderportaal worden aangeboden 
en daar ook steeds beschikbaar zijn voor wie het ook later wil bekijken. 
 

9.4 Tien-minuten-avond 
Gedurende de hele cursus wordt drie tot vier keer de gelegenheid gegeven 
met de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen te bespreken tijdens 
de tienminutenavonden. Twee keer worden tienminutenavonden op 
verzoek gehouden. U kunt dan aangeven of u een tienminutengesprek met 
de leerkracht wenst of niet. 
Voor de verplichte tienminutenavond in januari-februari en juni-juli worden 
alle ouders uitgenodigd. (In juni-juli geldt dit niet meer voor de groep-8-
ouders) Als u eerder met leerkracht wenst te spreken, kom dan gerust even 
langs of maak telefonisch een afspraak. 
 

9.5 Huisbezoek 
Er wordt een huisbezoek gebracht, als de ontwikkeling van uw kind daartoe 
aanleiding geeft. Als ouders prijs stellen op een gesprek met één van de 
leerkrachten, dan kan er altijd een afspraak voor een huisbezoek worden 
gemaakt.  
 

9.6 Veranderingen in uw gezin 
Ingrijpende gebeurtenissen in een gezin/familie zijn vaak van grote invloed 
op het gedrag van kinderen. Vaak hebben de leerkrachten geen idee 
waarom kinderen "vreemd" reageren. Als er iets gebeurt waar uw kind erg 
blij van wordt, verdrietig of agressief, belt u dan even. We denken aan o.a. 
bruiloften, geboortes, ziekenhuisopname, sterfgevallen, scheiding enz. 
Het kan voor de leerkracht verhelderend zijn, als hij weet waar het kind 
aan denkt als het "niet bij de les is". 
 

9.7 Verjaardag opa/oma 
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen op school een kleurplaat maken 
voor een jarige vader, moeder, pake, beppe, oma of opa. Wilt u dit dan 
even doorgeven. Bij sommige kleuters is pake of beppe anders wekelijks 
jarig. 
 

9.8 Klus- en schoonmaakavonden  
Ieder jaar organiseren wij twee schoonmaakavonden en soms een 
klusavond. Met ongeveer 25 personen hebben we in een paar uur tijd een 
aantal (schoonmaak)klussen in en om de school doen.. U ontvangt voor 
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deelname van tevoren de informatie over data en werkzaamheden. Wij 
delen alle ouders/gezinnen in en verwachten dat ieder gezin tenminste één 
keer per jaar meedoet aan een schoonmaakavond. Wij zijn blij, dat ieder 
jaar weer ouders bereid zijn ons te helpen! Dat maakt onze school weer 
fris en rein en dat komt onze leerlingen ten goede! 
 

9.9 Schoolfonds 
Vrijwillige ouderbijdrage - activiteitencommissie 
Voor iedere leerling wordt voor het cursusjaar 2018-2019 een vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd van € 25,-. Het definitieve bedrag wordt aan het 
begin van een schooljaar vastgesteld. In 2016 is tot deze verhoging 
besloten omdat de kosten van de jaarlijkse activiteiten stijgen en omdat de 
school zelf bijdraagt aan de opzet van het muziekonderwijs in de vorm van 
een AMV-cursus voor groep 4 binnen de eigen school. Er wordt echter 
maximaal voor drie leerlingen per gezin betaald 
We verwachten dat er binnenkort opnieuw een kleine verhoging van dit 
bedrag noodzakelijk zal zijn. Dat zijn dan steeds kleine verhogingen. De 
penningmeester van onze ouderraad doet jaarlijks verslag van de stand van 
zaken van ons schoolfonds in onze nieuwsbrief. De financiën worden 
gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit ouders van onze 
school. 
Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u voor de ouderbijdrage een 
nota voor het nieuwe cursusjaar. Als peildatum wordt 1 oktober 
gehanteerd. Leerlingen, die na 1 oktober op school komen betalen het 
lopende cursusjaar geen ouderbijdrage. De kosten van vieringen en 
bijzondere activiteiten worden uit het fonds betaald. Te denken aan het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het kerstontbijt, de Paasviering, het 
Afscheidsfeest. 
Bankrekening : NL97 RABO 03261.02.027  
t.n.v. Ouderraad It Wrâldfinster, Heeg. 
 

9.10 Klachtenregeling 
De klachtenregeling is opgesteld volgens de landelijke vastgestelde 
klachtenregeling. Wij hopen dat u problemen met de betrokkene zelf (de 
leerkracht) bespreekt. Zijn de problemen op dit niveau niet op te lossen, 
dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Het is niet de 
bedoeling dat de MZR of de OR hier een rol in spelen. Mocht het zo zijn, 
dat u ook met de directie niet tot een oplossing van uw probleem/klacht 
komt, dan kunt u zich in verbinding stellen met de 
klachtencontactpersoon van de school,  

dhr. Teun de Groot, It Gerslân 4, 8621 DW Heeg 
T. 06 20146000 

Hij zal samen met u de klacht willen oplossen of hij verwijst u door naar 
één van de drie vertrouwenspersonen binnen Stichting Palludara.  

 

9.11 Onderwijsinspectie 
Voor vragen over onderwijs aan de Inspectie van het onderwijs geven wij 
u de volgende adressen door: 
 info@owinsp.nl 
 www.onderwijsinspectie.nl 
 Vragen over onderwijs:  0800-8051 (gratis) 
 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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9.12 Informatie Kinderopvang ‘Yippee’. 
Yippee is een particuliere kinderopvang die in 2007 is gestart als 
thuiscrèche te Sneek en in 2013 is verhuisd en uitgebreid naar een 
kleinschalig kinderdagverblijf aan de Keizersmantel te Sneek. 
In 2017 is er een tweede locatie geopend aan de Tollewei te Heeg. Deze 
locatie heeft een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 
Beide kinderdagverblijven hebben 1 groep met maximaal 16 kinderen voor 
0-4 jarigen. 
 
De BSO te Heeg bestaat ook uit 1 groep met maximaal 16 kinderen voor 4-
12 jarigen, en is op loopafstand van school. Yippee is een fijne en veilige 
plek waar kinderen opgevangen en verzorgd worden en waar heerlijk 
gespeeld kan worden met leeftijdsgenootjes. 
Elke dag een Yippee dag!  
 
Kijk voor meer info op:  
http://www.yippee-kinderopvang.nl  
of informeer via: 0515 442223 - 06 43525982 
 
9.13 Kindpakket: elk kind kan meedoen, vergoedingen. 
 

 
Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag 
 
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of 
kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje 
of verjaardag vieren.  
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet 
meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook 
niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat u geen of te weinig 
werk heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent. Maar wat 
de reden ook is, elk kind kan meedoen! 
Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn 
er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar 
www.kindpakket.nl daar staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel 
gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!  
 

 

10. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
 

10.1 Toetsen  
Een kind verricht zeer veel uiteenlopende werkzaamheden op school. Het 
wil ook graag weten of het die werkzaamheden al of niet goed gedaan 
heeft. Dit geldt ook voor de leerkrachten. Als een leerling geen goede 
vorderingen in de ontwikkeling toont, welke hulp kan dan worden geboden 
? Vandaar dat er een aantal evaluatiemomenten in het onderwijsleerproces 
zijn vastgelegd. Door middel van toetsen stellen we de leerresultaten vast 
op een bepaald vakgebied en gaan we na of een kind met een bepaald 
leerstofonderdeel extra geholpen moet worden.  
 

http://www.yippee-kinderopvang.nl/
http://www.kindpakket.nl/
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10.2 Rapport 
Twee keer per cursusjaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis: 
in januari en in juni. Tevens hebben we vier contactavonden gepland om 
de vorderingen van de leerlingen met u te bespreken: drie 
tienminutenavonden en een groepsinformatieavond. Het schoolrapport is 
in schooljaar 2015-2016 aangepast aan het onderwijs van onze tijd.  
 

10.3 Resultaten en veranderingen van het onderwijs 
Voor de jaren 2015-2019 beschikt onze school over een recent 
schoolplan. 
Naast algemene informatie betreffende het schoolgebouw en het 
schoolteam is het hoofdstuk ‘De Inrichting van ons onderwijs’ het meest 
wezenlijk. Per vakgebied hebben we in het schoolplan aangegeven welke 
methodes we gebruiken en of er voornemens zijn veranderingen in het 
onderwijsproces door te voeren. Het schoolplan van onze school ligt voor 
iedereen ter inzage op school. 
 

10.4 Tevredenheid 
In mei-juni 2018 hielden we een tevredenheidpeiling onder onze ouders. 
De resultaten daarvan worden na de zomervakantie van 2018 
bekendgemaakt en besproken. Het verslag hieronder gaat nog over de 
tevredenheidpeiling van 2014. 
 
Hieronder de pluspunten die toen werden genoemd afgezet tegen wat er 
landelijk werd gescoord.  
Belangrijkste zorg was de veiligheid op de school-thuisroute. De school 
heeft ouders gevraagd via een werkgroep te onderzoeken wat er aan die 
veiligheid kan worden gedaan. Tot nu toe hebben zich daar geen 
vrijwilligers voor aangemeld. Ouderraad en MR hebben daaruit afgeleid 
dat dit punt daarom ook geen prioriteit behoeft. 
Er is wel actie ondernomen om de route van de gemeentelijke 
vuilnisophaaldienst zo aan te passen dat de containerauto niet in de wijk 
is op het moment dat de kinderen naar en uit school gaan. 
 
‘Top 10’ Tevredenheid Pluspunten  CBS It Wraldfinster  Alle scholen  

1.  Uiterlijk van het gebouw  100%  87%  

2.  Sfeer en inrichting schoolgebouw  98%  90%  
3.  Sfeer in de klas  96%  89%  

4.  Aandacht voor uitstapjes en excursies  96%  84%  
5.  Inzet en motivatie leerkracht  96%  92%  

6.  Aandacht voor taal  95%  86%  
7.  Omgang leerkracht met de leerlingen  93%  93%  

8.  Mate waarin leerkracht naar ouders luistert  93%  91%  

9.  Vakbekwaamheid leerkracht  93%  91%  
10.  Hygiëne en netheid binnen de school  92%  70%  

 
In mei 2015 is de tevredenheid onder de leerlingen in onze bovenbouw 
gepeild door middel van een leerlingtevredenheidpeiling in groep 7. 
Dat leverde verder geen actiepunten op. Een voorbeeld van een vraag… 
 
68. Als jij de school een beoordeling mag geven, wat zou je dan kiezen? 

(Type vraag: Meerkeuze, één antwoord), 18 leerlingen deden mee 
 

Antwoord   Aantal    Percentage 

goed  11  61.11 % 



Schoolgids Basisschool It Wrâldfinster 2018-2019 68 

ruim voldoende  7  38.89 % 
matig  0  0 % 

niet voldoende  0  0 % 

 

We verwachten dat in 2018 opnieuw de tevredenheid onder ouders zullen 
peilen. Dan wellicht via het ‘te ontwikkelen ‘ouderportaal’ van Palludara. 

 
 

11. STICHTING PALLUDARA 
 
Onze school maakt deel uit van Stichting Palludara. Palludara is een 
organisatie voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente 
Súdwest Fryslân. De stichting is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie 
tussen PCBO Wymbritseradiel en Spectrium. Stichting Palludara beheert 
15 basisscholen in Sneek, Oppenhuizen Uitwellingerga, IJlst, Folsgare, 
Gaastmeer, Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland, Oudega, 
Scharnegoutum en Woudsend.  
 
De naam Palludara is opgebouwd uit twee Bijbelse termen:  

"Onderscheiden" (Pallu) en  
"Parel van wijsheid" (dara).  

Deze laatste verwijst naar het voorrecht om jonge mensen naar een 
bepaald niveau te brengen, zowel wat betreft kennis als op andere 
ontwikkelingsgebieden. De parel staat tevens symbool voor 
kwaliteitsonderwijs, een tijdloos sieraad van onschatbare waarde dat 
continu streng bewaakt dient te worden.  
 
Missie  
De missie van stichting Palludara beschrijft de kernopdracht van de 
organisatie. De missie geeft weer wat wij willen bijdragen aan de 
leerlingen en aan de samenleving als geheel. Hieruit blijkt bovendien 
welke waarden en normen wij belangrijk vinden. De missie van stichting 
Palludara luidt:  
 

 Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waarbinnen, vanuit een protestants 
christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan.  

 De aan ons toevertrouwde leerlingen krijgen door middel van ons onderwijs de 
mogelijkheid om zich optimaal te ontplooien. Zodat ze later goed kunnen functioneren 
in een pluriforme maatschappij. 

 
De Raad van Toezicht  
De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:  
dhr. H. Kox (voorzitter)  
dhr. A. Bootsma  
mevr.M. Hehenkamp  
mevr. M. de Boer-Folkertsma  
dhr. D. Hoekstra  
dhr. J. Visser  
 
 
Het College van Bestuur  
De directeur/bestuurder van onze stichting Palludara is dhr. J.J. Fortuin.  
Hij treedt op als bevoegd gezag.  
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Ondersteuning van bestuur en de scholen vindt plaats vanuit het 
bestuursbureau, dat gevestigd is in IJlst, aan de Roodhemsterweg 7.  
Onder kantoortijden is het bureau bereikbaar  
op telefoonnummer: 0515-531826. 
 
 


