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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 
t/m 4 vindt u in 2020-2021 op de benedenverdieping. Groep 5 t/m 8 werken 
op de bovenverdieping. 
Op de beneden- en de bovenverdieping is een onderwijsplein 
gerealiseerd, waar leerlingen, min of meer 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.  
 
Schoolgids ‘MINI’… 

• Een praktisch uittreksel van de ‘maxi-gids’… 
Om u snel antwoord te kunnen geven op de meest gestelde 
vragen. De hoofdstuknummers uit de ‘grote’ gids zijn 
aangehouden. 

• Meer weten? 
Check dan de Schoolgids ‘MAXI’ op www.wraldfinster.nl  

  

http://www.wraldfinster.nl/
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1.4 Het team 
Indeling groepen en leerkrachten voor schooljaar 2020-2021. 
Uitgangspunten voor deze indeling: 

• Er is op basis van het leerlingenaantal voor dit schooljaar formatie 
toegekend voor 5 groepen. Door gestage krimp van het leerlingenaantal 
worden beide scholen van Heeg kleiner en we werken ook in schooljaar 
2020-2021 nog met 5 groepen. Dat betekent wel dat we nog één of twee 
combinatiegroep met een vrij groot aantal leerlingen krijgen. Als de krimp 
stabiliseert worden ook die combinatiegroepen langzamerhand weer 
kleiner. In schooljaar 2020-2021 is groep 5/6 met 29 leerlingen onze 
grootste groep en kan ook de kleutergroep 1/2 uitgroeien tot rond de 30 
leerlingen. Voor deze groepen hebben wij een vacature ingeleverd voor 
de inzet van een leerkracht in opleiding (LIO) naast de eigen leerkracht. 
In 2019-2020 leidde dit tot (deels) een splitsing van groep 1 en 2 in de 
tweede helft van het schooljaar. 

• Er is opnieuw gekozen voor een combinatiegroep 1/2 geleid door juf Alie, 
of, op dit moment, haar ziektevervangers. De groep zal gedurende het 
schooljaar groeien tot rond de 30 kinderen. Ondersteuning is er via de 
inzet van onze onderwijsassistent groepsondersteuning: juf Paula. Op 
vrijwillige basis door lunchhulpen en meestal is er ook een stagiaire in 
deze groep.  

• De combinatiegroepen blijven ook nu in de andere onderbouwgroepen: 
groep 3/4 en in de middenbouw: groep 5/6. We houden daarbij rekening 
met de samenstelling en de dynamiek van deze groepen. Er worden dit 
jaar geen leerjaar-groepen gesplitst.  

• Vanuit de beschikbaar gestelde werkdrukverlagende middelen heeft het 
team gekozen voor de inzet van een onderwijsassistent voor 3-5 
ochtenden in de (combinatie)groepen. Dat is ook dit jaar juf Paula 
Veenendaal. Door een uitbreiding van die middelen is het nu ook mogelijk 
een dag per week één leerkracht vrij te roosteren. Juf Berber en juf 
Barber nemen deze taak op zich. Deze leerkracht vervangt dan collega’s 
die eens in de zoveel tijd rustig kunnen werken aan planning, 
registratie/administratie of gesprekken kunnen houden met leerlingen, 
ouders en/of intern begeleider. 

• We zijn blij dat we de groepen 7 en 8 ook dit keer als losse jaargroepen 
kunnen formeren. 

• Onderwijsassistente juf Antje wordt elke ochtend ingezet voor de 
begeleiding van individuele leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 

• Intern Begeleider juf Anneke Tamsma blijft ongeveer drie dagdelen als 
Intern Begeleider Leerlingzorg. Zij werkt bovendien aan de school van 
Nijland. 

• In groep 5/6 wordt Henrik Smit, een ‘Leerkracht-In-
Opleiding’ (LIO) geplaatst op onze school in de 
periode september 2020-februari 2021. Deze 
student doet zijn eindstage, drie dagen lesgevend, 
in onze school. Juf Aletta is de coach. Bijkomend 
voordeel is wel dat de leerkracht/coach ook deels 
extra ondersteuning aan (groepjes) leerlingen kan 
bieden.  

• Schoolleider meester Gerben werkt dit schooljaar 
2,5 dagen aan It Wrâldfinster en 2,5 dagen aan CBS De Twine, IJlst. 
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Hieronder de groepen en de ‘bemensing’ voor volgend schooljaar. 
 

Directeur: meester 
Gerben Veenstra 

T.0515 442636 
E. wrald@palludara.nl 

werkdagen:  
di-wo.ocht.-do 

  

Intern Begeleider 
leerlingenzorg 

juf Anneke Tamsma. 
aanwezig 3 dagdelen 

op ma + do en 
flexibel beschikbaar 

op andere dagen.  

    

groep 1/2  
Juf Alie van der Bij 

ma-di-wo-do 
 

Groep 1 heeft op 

vrijdag geen school. 
Groep 2 heeft op 

vrijdagmiddag geen 
school. 

  

groep 2  
Juf Sief werkt op 

vr.ocht. maar 
voorlopig vervangt 

ze ook juf Alie 

wegens ziekte. 
Indien nodig wordt 

nog een vervanger 
ingezet. 

 
    

groep 3/4  
Juf Sietie de Vries 

ma-di  
 

  

groep 3/4  
Juf Griet Bonnema 

wo-do-vr(ocht.)  
Groep 3 is op 

vrijdagmiddag vrij. 

    

groep 5/6 

Juf Aletta Kits 
ma-di 

en woensdagen om-
en-om met juf Anneke. 

Juf Aletta is ook onze 

taalcoördinator.  
Groep 4 is vr. mi. vrij. 

  

groep 5/6 

Juf Anneke Ringnalda 
woensdagen om-en-

om met juf Aletta, 
verder op do + vr. 

Vervangend 

schoolleider op 
vrijdag. 

    

groep 7 

Juf Nienke de Haas-
Buwalda 

ma-di  
 

  

groep 7 

Juf Jildau Plantinga 
wo-do-vr. 

    

groep 8 

Juf Barber Reidsma 
ma-di-wo 

Op woensdagen werkt 
één van beide 

leerkrachten volgens 

een rooster. 

  

groep 8 

Juf Berber de Boer 
wo-do-vr  

Op woensdagen 
werkt één van beide 

leerkrachten volgens 

een rooster. 
Voorlopig nog 

ziektevervanging op 
woensdag. 

mailto:wrald@palludara.nl


Schoolgids Basisschool It Wrâldfinster 2020-2021 5 

individuele 
ondersteuning 

meerdere leerlingen 

uit alle groepen… 
ma. t/m wo. ocht. 

Opleidingsdag + 
stagedag PABO:  

do. en vr. 

Juf Antje is ook ICT-
coördinator (techniek) 

 
Juf Antje Gerritsma, 
onderwijsassistent  

groeps-
ondersteuning 

op 3 ochtenden 

en 2 ochtenden 
individuele 

ondersteuning 
leerlingen (= 

vervanging juf 

Antje).  
 

 
Juf Paula 
Veenendaal, 

onderwijsassistent  

 
Nieuwe directeur! 
Meester Willem gaat per 1 augustus met prepensioen en wordt als 
directeur opgevolgd door meester Gerben Veenstra uit Scharsterbrug. 
Gerben Veenstra is tevens directeur van CBS ‘De Twine’ in IJlst. 
Willem Wendelaar Bonga werkte van1977-1988 als leerkracht aan onze 
school en hij keerde als meerscholen-directeur (Gaastmeer/Heeg) terug in 
2011. Van 2017-2020 had hij alleen It Wrâldfinster onder zijn ‘hoede’. 
Hieronder zie je hoe zijn opvolger, meester Gerben Veenstra op 9 juni 2020 
kennis maakte met de leerlingen dan groep 2. 
 

 
 
1.10. Schooljaarprogramma 

 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Volg ook de agenda via de school-
app Social Schools. Planning moet soms worden aangepast.  
Dit geeft geen recht op vrije dagen! 

 

dag   van  t/m  wie activiteit 

zondag 16-aug-20     juf Anneke R jarig! 

maandag 17-aug-20 Eerste 
schooldag 

    GOUDEN WEKEN: opbouwwerk aan 
groepsdynamiek! 

zondag 30-aug-20     juf Nienke jarig! 
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dinsdag 1-sep-20 vandaag   gr. 1-8 startgesprekken alle groepen, gr. 5 t/m 8 met 
ouders + lln. 

woensdag 2-sep-20 vandaag     startgesprekken alle groepen, gr. 5 t/m 8 met 
ouders + lln. 

donderdag 3-sep-20 vandaag   JF-WF ontruimingsoefening 

zaterdag 12-sep-20     juf Griet jarig! 

woensdag 16-sep-20     juf Barber jarig! 

woensdag 16-sep-20     gr. 8 + begel. Schoolkamp vertrek 

donderdag 17-sep-20     gr. 8 + begel. Schoolkamp 

vrijdag 18-sep-20     juf Berber jarig! 

vrijdag 18-sep-20     gr. 8 + begel. Schoolkamp terug 

maandag 28-sep-20     juf Antje jarig! 

woensdag 30-sep-20 vandaag     Startviering kinderboekenweek: 'En toen?' 

maandag 5-okt-20 vandaag…     planningsdag groep 1/2, kinderen groep 1/2 vrij 

donderdag 8-okt-20 vandaag     Slotviering kinderboekenweek  

zaterdag 10-okt-20       Herfstvakantie 

zondag 11-okt-20     juf Sief jarig! 

dinsdag 20-okt-20 vandaag     Talentenmiddag 1 

woensdag 21-okt-20 13:30 14:15 gr. 1/2+8 viering, ouders/belangstellenden welkom 

dinsdag 27-okt-20 vandaag     Talentenmiddag 2 

dinsdag 3-nov-20 vandaag   gr. 1 t/m 8 10-minuten-gesprekken-op-verzoek 

donderdag 5-nov-20 vandaag   JF-WF Nationaal Schoolontbijt 

vrijdag 6-nov-20 vandaag     Talentenmiddag 3 

donderdag 12-nov-20 vandaag…     team - studie/planningsdag, kinderen gr. 1 t/m 8 vrij 

vrijdag 13-nov-20 vandaag     Talentenmiddag 4 

maandag 16-nov-20 deze week   alle gr. Kanvas lln.volgsysteem Kanjertraining 

woensdag 18-nov-20 s ochtends   gr. 1 t/m 8 inloopochtend 

donderdag 19-nov-20 s ochtends   gr. 1 t/m 8 inloopochtend 

zondag 22-nov-20 Themaweek met Jozefschool, mogelijk gez. activiteiten rond jubileum Iisklup Heech? 

maandag 23-nov-20 deze week   alle gr. Kanvas lln.volgsysteem Kanjertraining 

dinsdag 24-nov-20 vandaag     Talentenmiddag 5 

dinsdag 1-dec-20 vandaag     Talentenmiddag 6 

donderdag 3-dec-20       Sinterklaasviering 

woensdag 16-dec-20       Kerstviering? 

dinsdag 29-dec-20     juf Yvonne jarig! 

zondag 10-jan-21       Leerling ontwikkelen volgsysteem (LOVS)-afname 

zondag 17-jan-21     juf Anneke T. jarig! 

dinsdag 19-jan-21 13:30 14:15 gr. 3/4+7 viering, ouders/belangstellenden welkom 

woensdag 20-jan-21 19:00 
 

vrijw. schoonmaakavond 1/2 

donderdag 21-jan-21     juf Sietie jarig! 

vrijdag 29-jan-21     juf Jildau jarig! 

zondag 14-feb-21       deze weken: v.o.-adviesgesprekken groep 8 lkr. + 
ouders+ lln. 

maandag 15-feb-21 vandaag     team - studie/planningsdag, kinderen gr. 1 t/m 8 vrij 

dinsdag 16-feb-21 vandaag   alle gr. rapport 1 verschijnt 

woensdag 17-feb-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken  

donderdag 18-feb-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken  

zaterdag 20-feb-21       Voorjaarsvakantie 

woensdag 3-mrt-21       Palludaradag (onder voorbehoud), kinderen vrij 

maandag 8-mrt-21 15:00     V.O. keuze-gesprekken 

donderdag 11-mrt-21 13:30 14:15 gr. 5/6+1/2 viering, ouders/belangstellenden welkom 

zondag 14-mrt-21 deze week   gr. 6 t/m 8 Afname Kanvas, lln.volgsysteem Kanjertraining +  
Soc. Veiligheid 

zondag 21-mrt-21       Week van het geld 

donderdag 25-mrt-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minutengesprekken-op-verzoek 

zaterdag 27-mrt-21     juf Paula jarig! 

zondag 28-mrt-21 zomertijd     Palmpasen (kerk-school-gezinsdienst?) 

donderdag 1-apr-21       Paasviering 

vrijdag 2-apr-21       Goede Vrijdag & Pasen 

dinsdag 13-apr-21 13:30 14:15 gr. 3/4+8 viering, ouders/belangstellenden welkom 
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dinsdag 20-apr-21 vandaag   gr. 8 IEP-toets  

woensdag 21-apr-21 vandaag   gr. 8 IEP-toets  

maandag 26-apr-21 vandaag…     planningsdag groep 1/2, kinderen groep 1/2 vrij 

dinsdag 27-apr-21       Koningsdag 

donderdag 29-apr-21     juf Alie jarig! 

vrijdag 30-apr-21       Koningsspelen? 

zaterdag 1-mei-21       meivakantie incl. Hemelvaartsdag 

dinsdag 4-mei-21       Dodenherdenking 

woensdag 5-mei-21       Bevrijdingsdag 

zondag 9-mei-21       Moederdag 

donderdag 13-mei-21       Hemelvaartsdag 

donderdag 20-mei-21 vandaag   allen schoolfotograaf KOCH? 

zondag 23-mei-21       Leerling ontwikkelings volgsysteem (LOVS)-afname 

dinsdag 25-mei-21 vandaag…     team - studie/planningsdag, kinderen gr. 1 t/m 8 vrij 

donderdag 27-mei-21     juf Aletta jarig! 

woensdag 2-jun-21 13:30 14:15 gr. 7+5/6 viering, ouders/belangstellenden welkom 

donderdag 3-jun-21 vandaag    1/2 en 3-7 schoolreisje 

donderdag 17-jun-21 19:00   vrijw.  schoonmaakavond 2/2 

vrijdag 18-jun-21 vandaag…     team - studie/planningsdag, kinderen gr. 1 t/m 8 vrij 

zondag 20-jun-21       Vaderdag 

maandag 21-jun-21 vandaag   alle gr. rapport 2 verschijnt 

dinsdag 22-jun-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken 

woensdag 23-jun-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken 

donderdag 1-jul-21 vandaag   gr. 8 + … musicaluitvoering groep 8 voor school en 's avonds: 
genodigden 

vrijdag 2-jul-21 s avonds   gr. 8 + … afscheidsavond + musical groep 8 voor team en 
ouders 

woensdag 7-jul-21       doorschuifmoment naar nieuwe groep 

donderdag 8-jul-21       laatste schooldag: slotactiviteit 

vrijdag 9-jul-21       laatste schooldag: vrij 

zaterdag 10-jul-21       zomervakantie t/m 20 augustus 2021 
 

 
Afscheidsfoto groep 8 schooljaar 2019-2020 
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2. DE SCHOOL – MISSIE EN VISIE 
 

Missie & identiteit van de school.  
It Wrâldfinster is een Christelijke school die de verhalen uit 
de Bijbel verbindt met de leefwereld van onze leerlingen 
met respect voor andere geloofs-en levensovertuigingen of 
culturele achtergrond. 

It Wrâldfinster is een venster op de wereld (wrâld-finster) 
van nu en op die van de toekomst! Onze leerlingen vliegen 
uiteindelijk, toegerust met de juiste kennis, vaardigheden 
en werk- en leerhouding en, vooral, met zelfvertrouwen uit 
door dat venster!  
 
Leren & lesgeven.  
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. It Wrâldfinster biedt alle 
kinderen via ondersteuning en uitdaging de mogelijkheid binnen een 
professionele cultuur, met ouders als partners, via inzet van actuele 
methodes, ICT en media, kennis en vaardigheden, op diverse manieren te 
verwerven in verbinding met hun leefwereld en als voorbereiding op ‘een 
leven lang leren’. 

It Wrâldfinster, een goed en veilig pedagogisch klimaat:  
'Jij mag er zijn!'  
 

Visie: Ontwikkeling op maat! 

 
 

3. DE ORGANISATIE 
 

indeling  groepen en leerkrachten 2020-2021 
 
In het begin van het schooljaar starten we met 114 leerlingen. 
 

groep 1/2:  
13 + 11= 24 lln.  ma di wo do vr 

ocht 
juf Alie 

  

juf Alie 

  

juf Alie 

  

juf Alie 

  

gr 2: juf Sief 

mi   

• Verwachte instroom: ± 8 leerlingen… 

• Juf Alie werkt nog aan haar re-integratie en wordt vervangen door juf Sief en een 

andere collega uit de vervangerspool. OP dit moment is dat juf Joan van der Zee. 

• Na herstel juf Alie wordt juf Sief op één dag ingezet in groep 1/2 en op 

vrijdagochtenden in groep 2. 

• Inzet Leerkracht-In-Opleiding wordt overwogen in periode februari-juli 2021: 

gedurende drie dagen. Mogelijk splitsing van de groeiende groep?  

• Naar behoefte en mogelijkheden wordt ook hier groepsondersteuning via de inzet 

van de onderwijsassistente gerealiseerd. 

groep 3/4:  ma di wo do vr 
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14 + 8= 22 lln  

ocht juf Sietie 
  

juf Sietie 
  

juf Griet 
  

juf Griet 
  

juf Griet 

mi   

• Naar behoefte en mogelijkheden wordt ook hier groepsondersteuning via de inzet 

van de onderwijsassistente gerealiseerd. 

groep 5/6:  
17 + 12= 29 lln. ma di wo do vr 

ocht 
juf Aletta 

  
juf Aletta 

  

juf Aletta of  
 juf Anneke R. 

  
juf Anneke R. 

  mi 
juf Anneke R. 

• In de periode september 2020-februari 2021: inzet Leerkracht-In-Opleiding  

• Naar behoefte en mogelijkheden wordt ook hier groepsondersteuning via de inzet 

van de onderwijsassistente gerealiseerd. 

groep 7: 20 lln.  ma di wo do vr 

ocht 
juf Nienke 

  

juf Nienke 

  

juf Jildau 

  

juf Jildau 

  

juf Jildau 

  mi 

• Naar behoefte en mogelijkheden wordt ook hier groepsondersteuning via de inzet 

van de onderwijsassistente gerealiseerd. 

groep 8: 19 lln.  ma di wo do vr 

ocht 
juf Barber 

  
juf Berber 

  

juf Barber 
juf Berber 

  
juf Berber 

  mi 
of juf Berber 

 
Verder… 

• Juf Anneke Tamsma werkt 1,5 dagen als intern begeleider 

leerlingenzorg aan onze school. 

• Juf Antje werkt 5 ochtenden aan onze school als onderwijsassistente 

leerlingondersteuning. Twee ochtenden per week gebruikt ze voor 

studie en stage t.b.v. haar opleiding tot leerkracht. Juf Paula vervangt 

haar dan. 

• Juf Paula werkt, naast die vervanging, als onderwijsassistente 

groepsondersteuning ook 3 ochtenden aan onze school. Ook haar uren 

zijn te danken aan de inzet van werkdrukverlagende middelen. Haar 

hulp wordt gericht verdeeld over de andere combinatiegroepen. 

• Meester Gerben werkt 2,5 dagen als directeur aan onze school. 

 
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. 
 

In maart 2021, 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 
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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 

Ymkje Altenburg financiën  

Femke Bakker vert. OR binnen activiteitencommissie 

Wybe Douwe Cnossen (nieuw) onderhoudszaken 

Geartsje van der Meer lief & leed 

 
3.4 Medezeggenschapsraad 

De leden van de Medezeggenschapsraad:  

naam functie 

Elbrich Speerstra oudergeleding: secretaris 

Wytske Sijbrandij oudergeleding: voorzitter 

Douwe Vermaning oudergeleding 

Nienke de Haas personeelsgeleding  

Jildau Plantinga personeelsgeleding 

Barber Reidsma personeelsgeleding  
 

 

5. SCHOOLTIJDEN 

 
Beide scholen in Heeg hanteren 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.  
Onze lunchtijd = lestijd. tijdens de lunch wordt een educatieve activiteit 
aangeboden. Groep 1/2 wordt tijdens de middagpauze ook nog 
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begeleid door een lunchhulp. Schooltijden en ook het vakantierooster 
zijn in overleg met de Jozefschool opgesteld. 

 
5.2. Gymnastiektijden 

Iedere week hebben de kleuters gymnastiek in het speellokaal en 
dagelijks spel & beweging buiten als het weer dat toelaat.  
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 

  groep 8 08:30-09:15 

groep 3/4 09:15-10:00 groep 3/4 09:15-10:00 

    

groep 5/6 11:15-12:00   

groep 7 12:45-13:30 groep 5/6 12:45-13:30 

groep 8 13:30-14:15 groep 7 13:30-14:15 

 
 
 

6. VAKANTIE & VERLOF 
 

Vakantierooster 2020-2021  schooldagen 

Herfstvakantie 1 week 12-okt-20 t/m 16-okt-20 

Kerstvakantie 2 weken 21-dec-20 t/m 1-jan-21 

Voorjaarsvakantie 1 week 22-feb-21 t/m 26-feb-21 

Paasvakantie 2 dagen 2-apr-21 t/m 5-apr-21 

Koningsdag, di. 27 april 1 dag 27-apr-21 t/m 27-apr-21 

Meivakantie + Hemelvaartsdag 2 weken 3-mei-21 t/m 14-5-2021 

Pinkstermaandag 1 dag 24-mei-21 t/m 24-mei-21* 

Zomervakantie 6 weken 12-jul-21 t/m 20-aug-21 

Afgestemd met de Jozefschool. 
    

 
Plannings- of studiedagen team, kinderen vrij 

Palludaradag: groep 1 t/m 8, waarschijnlijk… wo. 3 maart 2021 

groep 1 t/m 8 do. 12 november 2020 

groep 1 t/m 8 ma. 15 februari 2021 

*groep 1 t/m 8 (sluit aan bij Pinkstervakantie) di. 25 mei 2021 

groep 1 t/m 8 vr. 18 juni 2021 

groep 1/2 ma. 5 oktober 2020 

groep 1/2 ma. 26 april 2021 

Laatste schooldag, groep 1 t/m 8 vr. 9 juli 2021 

 

7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
 

7.0 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 
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groep 5 aan. Vanaf schooljaar 2018-2019 werken ook de leerlingen van 
groep 4 voor rekenen-wiskunde met de tablet. Een belangrijke stap 
vooruit. 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. 
 
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’).  

 

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

Bijbellessen Godsdienstige vorming Trefwoord 

S.E.-vorming Sociaal-emotionele vorming: Kanjertraining 

Leren lezen Veilig Leren Lezen - versie 2015. 

Rekenen Alles Telt! en via ‘Snappet’ materiaal uit meer methodes. 

 Schatkist Rekenen gr.1/2 - versie 2015 

 Maatwerk 

Taal Taal op Maat (2009) 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip-XL (webbased methode) en losse teksten… 

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 

Studie-

vaardigheden 

‘Blits’ 

Verkeer Rondje Verkeer, groep 1/2 

 Stap Vooruit, groep 3/4 

 Op Voeten en Fietsen, groep 5/6 

 Jeugdverkeerskrant, groep 7 en 8 + oefenmateriaal in groep 7 verkeersexamen 

Beweging Basislessen, de praktijk en het spel 

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

Frysk  ‘Witwat’ en ‘Tsjek’ en (beperkt): ‘Spoar 8’ 

Engels ‘Take it Easy’ voor groep 3 t/m 8. Thematisch materiaal voor groep 1/2 (ook 3/4) 

 
 

8. EVALUATIE VAN HET ONDERWIJS 
 
2019-2020 
In schooljaar 2019-2020 ontwierpen we, onder de naam van 
‘talentenmiddagen’, een groep-overschrijdende manier van werken in 
blokken en circuits gedurende een viertal periodes verdeeld over het 
schooljaar: vorm geven aan wetenschap & techniek, wereldoriëntatie, 
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creatieve vakken. Werken in de vorm van workshops en dan speciaal 
gericht op de ‘doeners’ maar ook uitdaging biedend aan ‘denkers’ en 
‘meerkunners’ onder onze leerlingen. Dat is een succes geworden dat 
we graag door willen zetten en verder willen integreren in ons aanbod 
en onze manier van werken. 
 
Ook hebben we een dagdeel scholing gevolgd rond het effectief 
werken met combinatiegroepen. Via een deel van het begeleidings-
programma ‘Kansrijke combinatiegroepen’ van CEDIN hebben we ons 
verder bekwaamd in combineren van instructiemomenten rond 
bijvoorbeeld spelling aan twee groepen. Hoe moet ons aanbod en onze 
didactiek er dan uitzien, hoe zijn de leerlijnen voor een combigroep zo 
te combineren dat alles wat ‘moet’ ook werkelijk wordt aangeboden?  
 

a. Evaluatie: doen we nog de goede dingen en doen we ze goed? 
Het komend schooljaar komen de volgende zaken op de teamagenda. 

1. SOVA-trainingen: is er behoefte bij individuele leerlingen of groepen? 
2. Plusbus: volgend schooljaar 4 leerlingen… 
3. Met Sprongen Vooruit: hoe wordt dit ingezet? 
4. Engels: loopt het aanbod nog? 
5. Gebruik, uitwisseling ervaringen met Snappet… 
6. Perspectief 10-14  
7. Registratiesysteem groep 1/2. 

 
 

b. Vernieuwing/ontwikkeling/wensen: wat staat/moet er op de 
agenda? 

1. Structureel aanbod verrijking: hoe krijgen we een goede doorstroom 
op niveau voor leerlingen die meer aan kunnen. Dit leent zich voor 
teamscholing. Zoeken naar het juiste aanbod. 

2. Vernieuwing taal- en rekenmethode. Eerst taal? 
3. Verder digitalisering door gebruik I-pads en werken aan digitale 

geletterdheid leerlingen. 
4. Instelling leerlingenraad? 
5. Trochstart Frysk mei ynset digitale middelen… 
6. Het werken blokken op het gebied van W.O. , talen Frysk, Engels en 

creatieve vakken… 
7. Onderzoek: inzetten vakleerkracht muziek en evt. gym vanuit 

periodiek(?) lopende stimuleringsprojecten. Combinatie vakleerkracht 
muziek met Jozef-school? 

8. ICT: opzet leerlijn programmeren. 
 
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.  
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8.1 Welke toetsen worden gebruikt ?  
 

Toetskalender 2020-2021: leerling- en onderwijsvolgsysteem 

Toets sept okt nov dec jan febr maart april mei juni 

Ontwikkelingsvolg-
systeem groep 1/2 

gedurende gehele schooljaar 

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     
  

IEP-Eindtoets gr. 8               8   
  

 

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 een ontwikkelingsvolgsysteem  
hiervoor. 
 

8.2 Eindtoets en schoolkeuze 
De Eindtoets (IEP) 2021 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’, een volgsysteem dat de resultaten van de leerling 
in de groepen 6 t/m 8 omzet naar een advies voor de vervolgopleiding in 
het voortgezzet onderwijs. Zie daarvoor punt 8.21 

 
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. 
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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. 
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 ouders van de Jozefschool gehouden. De Jozefschool 
startte in dat schooljaar ook met de Kanjertraining. 
In 2020-2021 gaan we door met het complete programma van de 
Kanjertraining en zullen we u op de hoogte houden van de inhoud van 
het programma.  
Met de afronding van de training voor 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. 
 
Groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 
Samen en individueel hebben ze in groep 8 in 2018-2019 een prima 
schoolresultaat neergezet na 8 jaar basisonderwijs. Ze scoorden flink 
boven het landelijk gemiddelde! Hieronder ziet u voor welke 
vervolgopleidingen zij kozen en naar welke school ze gaan. 

http://www.kanjertraining.nl/
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9.3 Startgesprekken – ‘gouden weken’: een goed begin is… 
In september houden we voor alle ouders/verzorgers startgesprekken. 
Voor de groepen 5 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 
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.  

 
9.4 Tien-minuten-oudergesprekken 
Naast het startgesprek wordt gedurende de hele cursus drie tot vier keer 
de gelegenheid gegeven met de leerkrachten de vorderingen van de 
leerlingen te bespreken tijdens de tien-minuten-oudergesprekken op 
middag of avond. Twee keer worden tien-minuten-gesprekken op verzoek 
gehouden. U kunt dan aangeven of u een gesprek met de leerkracht wenst 
of niet. 
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2020
Waar gaan ze heen?

groep 8 naar het voortgezet onderwijs
11 leerlingen gaan naar Bogerman

3 leerlingen gaan naar RSG Magister Alvinus
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11. STICHTING PALLUDARA 
 
Onze school maakt deel uit van Stichting Palludara. Palludara is een 
organisatie voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente 
Súdwest Fryslân. Stichting Palludara beheert 14 basisscholen in Sneek, 
Bolsward, Oppenhuizen Uitwellingerga, IJlst, 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.  
 

 
De missie van Stichting Palludara: 
Met een open blik kijk je verder! 

✓ Wij werken vanuit de Christelijke waarden en normen met ruimte en 
respect voor elkaar. 

✓ Binnen onze stichting heerst een positieve en professionele sfeer en 
werken we constructief samen. 

✓ Onze stichting investeert in het belang van de kinderen door 'extra 
handen in de school'. 

✓ Alle scholen van Palludara voldoen in ieder geval aan de basiskwaliteit. 
✓ Onze stichting investeert in de kwaliteit van het personeel. 
✓ Onze scholen zijn divers. Ons aanbod past bij de verschillen tussen 

leerlingen. 
 
Waar is Stichting Palludara trots op? 

1. Leerlingen en medewerkers hebben een onderzoekende houding ten 
aanzien van het leerproces 

2. Onze stichting en onze scholen zijn gericht op duurzame samenwerking 
met elkaar, ouders en 

1. onderwijspartners gericht op een ononderbroken ontwikkeling van onze 
kinderen 

2. Alle leerlingen krijgen een breed scala aan activiteiten aangeboden en 
vaardigheden die aansluiten bij 

3. de talenten 
4. Binnen onze stichting werken talentvolle professionals , vanuit onze 

gezamenlijke visie, aan de 
5. ontwikkeling van onze kinderen en van zichzelf 
6. Alle leerlingen ontvangen een adequaat aanbod binnen stichting 

Palludara in het kader van passend onderwijs 
 
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. 
 
 
Meer weten? 
pak dan de schoolgids ‘MAXI’ er bij. U vindt die op onze website: 
www.wraldfinster.nl  
 
Zie hieronder de inhoud van deze complete gids… 
1. DE SCHOOL  
1.1 Schoolgebouw  
1.2 Het klimaat van de school  
1.3 Benutting onderwijstijd  
1.4 Het team  
1.5 Vervanging  
1.6 Ondersteuning door deskundige vrijwilligers 
1.7 Rookvrije school  
1.8 Fairtradeproducten in school  
1.9 Kunst in de school  
1.10. Schooljaarprogramma  
 
2. DE SCHOOL – MISSIE EN VISIE  
 
3. DE ORGANISATIE  
3.1 Aanmelding nieuwe leerlingen  
3.2 Opvang nieuwe leerlingen  
3.3 De ouderraad  
3.4 Medezeggenschapsraad  
3.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
3.6 De activiteitencommissie  
3.7 Bedrijfshulpverlening  
3.8 Veiligheid en verzekeringen  
3.9 Veiligheid in en om de school  
3.10 Activiteiten voor de kinderen  
3.10.1 Kinderboekenweek  
3.10.2 Kinderpostzegelactie  
3.10.3 Theater  
3.10.4 Akte2  
3.10.5 Schoolreisjes/schoolkamp  
3.10.6 Koningsspelen: bewegen!  
3.10.7 Dierendag  
3.10.8 Muziekonderwijs  
3.10.9 Afscheid groep 8  
3.10.10 Afscheidsfeest  
3.10.11 Kerstfeest en Paasviering  
3.10.12 Schaatswedstrijd  
3.10.13 Doedagen/proeflessen voor groep acht 
3.10.14 Schoolfoto  
3.10.15 Plan Nederland  
3.10.16 Jeugdbladen  

http://www.wraldfinster.nl/
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3.10.17 Typeles  
3.10.18 Bibliotheek  
3.10.19 ‘Groendoen’  
3.10.20 Het Nationale Schoolontbijt & meer… 
 
4. ONZE MANIEREN!  
4.1 De kleuterafdeling  
4.2 Schoolregels van midden- en bovenbouw 
 
5. SCHOOLTIJDEN  
5.1. Lesvrije dagen.  
5.2. Gymnastiektijden  
 
6. VAKANTIE & VERLOF  
6.1 Extra vrije dagen  
6.2 Leerplicht  
6.3 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen 
6.4 Telefoneren voor- en/of na schooltijd 
 
7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
7.0 Tabletonderwijs in groep 4 t/m 8  
7.1 Beschrijving van het onderwijs  
7.2 Lezen  
7.3 Rekenen-Wiskunde  
7.4 Taal  
7.5 Schrijven  
7.6 Aardrijkskunde  
7.7 Geschiedenis  
7.8 Natuuronderwijs  
7.9 Verkeer  
7.10 Bewegingsonderwijs 
7.11 Creatieve middagen – ‘Moet Je Doen!’ 
7.12 Smaak- en kooklessen - meer weten over eten! 
7.13 Techniek  
7.14 Frysk  
7.15 Bijbelonderwijs  
7.16 EHBO groep 8  
7.17 Vieringen  
7.18 ICT: Pc’s, laptops en tablets in de groep 
7.19 Huiswerk  
 
8. EVALUATIE VAN HET ONDERWIJS  
8.1 Welke toetsen worden gebruikt ?  
8.2 Eindtoets en schoolkeuze  
8.3 Zorg voor kinderen  
8.4 Kanjertraining  
8.5 Pestprotocol Kanjertraining  
8.6 Zorgverbreding  
8.7 Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel 
8.8 Werken met een groepsplan  
8.9 Signalering  
8.10 Speciale begeleiding  
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8.11 Evalueren  
8.12 Contact met scholen voor speciaal onderwijs. 
8.13 Leerlingen die extra zorg behoeven 
8.14 Effecten en resultaten  
8.15 Orthotheek  
8.16 Leerlingvolgsysteem  
8.17 Leerlingbespreking of groepsbespreking 
8.18 Doubleren en versnellen  
8.19 Protocol doorstroom gr. 1-2 en groep 2-3 
8.20 De ‘Plusbus’  
8.21 Begeleiding groep 8 en schoolkeuze v.o. 
8.22 Schoolarts & GGD  
8.23 Informatie Gebiedsteam Sneek Noord 
8.24 Meldcode  
8.25 Logopedie-spraakontwikkeling  
8.26 Melding besmettelijke ziekte & hoofdluis 
8.27 Uitwisseling leerlingdossiers  
 
9. DE OUDERS  
9.1 ‘Rin der mar yn’  
9.2 Nieuwsbrief en ouderportaal  
9.3 Startgesprekken – ‘gouden weken’: een goed begin is… 
9.4 Tien-minuten-oudergesprekken  
9.5 Huisbezoek  
9.6 Veranderingen in uw gezin  
9.7 Verjaardag opa/oma  
9.8 Klus- en schoonmaakavonden  
9.9 Schoolfonds  
9.10 Klachtenregeling  
9.11 Onderwijsinspectie  
9.12 Informatie Kinderopvang ‘Yippee’.  
9.13 Kindpakket: elk kind kan meedoen, vergoedingen. 
 
10. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
10.1 Toetsen  
10.2 Rapport  
10.3 Resultaten en veranderingen van het onderwijs 
10.4 Tevredenheid  
 
11. STICHTING PALLUDARA  

 


