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Voorwoord 

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van GWS ‘De Wâldiik”. In deze gids kunt u lezen hoe wij op 

school werken, wat de resultaten zijn van ons onderwijs en wie er allemaal met de school 

verbonden zijn. Ook komen er allerlei praktische zaken rondom de schoolorganisatie aan de orde.  

 

Daarnaast voorziet deze schoolgids ook in de informatiebehoefte voor ouders die voor een 

schoolkeuze staan.  

 

De basisschoolperiode is een belangrijke periode in het leven van uw kind. U vertrouwt hierbij de 

zorg van uw kind toe aan de school en de leerkrachten.  

 

Het is dan ook van groot belang dat u een goede schoolkeuze maakt voor uw kind waarbij u 

vertrouwen heeft in de school, de leerkrachten en het onderwijs dat er gegeven wordt. 

 

We hopen dat u door het lezen van deze schoolgids een goede indruk krijgt van de manier 

waarop wij werken, waar wij voor staan en welke uitgangspunten voor ons belangrijk zijn. De 

schoolgids is een digitaal document, daarnaast verstrekken we ieder schooljaar een 

schoolkalender waarin de jaarlijkse en actuele zaken op een handig en overzichtelijke wijze in 

vermeld staan.  

 

Mocht u naast deze schoolgids en schoolkalender nog behoefte hebben aan meer informatie, kom 

gerust langs of maak een afspraak; u bent van harte welkom! 
 

Team GWS ‘De Wâldiik”  
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 Inleiding 

 Naam van de school 

Een toelichting op de naam “de Wâldiik”; Boelenslaan ligt in de Wâlden. Hier groeien veel eiken. 

Deze boom staat symbool voor een stevige, robuuste basis. De gekleurde blaadjes van de boom 

(logo) staan voor de diversiteit aan kinderen. De naam is bedacht door mevr. Lineke Hoekstra-

Pool. 

 Contactgegevens van de school 

Gearwurkingsskoalle de Wâldiik    0512-342678 

Domela Nieuwenhuisstrjitte 53   e-mail: dewaldiik@roobol.frl  

9233 KN Boelenslaan     website: https://www.dewaldiik.nl 

 Richting van de school 

Gearwurkingsskoalle ‘de Wâldiik’ in Boelenslaan is opgericht op 1 augustus 2013. De school is een 

samenvoeging van de twee aanwezige basisscholen in Boelenslaan, te weten OBS ‘Jan van 

Zuilenskoalle’ en CBS ‘de Stile’. De school is tot stand gekomen na een proces op om te 

onderzoeken of het mogelijk zou zijn om in Boelenslaan tot een samenwerkingsschool te komen. 

De opdracht hierbij was ‘een samenwerkingsschool te creëren waarin zowel voorstanders van 

openbaar als christelijk onderwijs zich thuis voelen’. 

Formeel gezien is de school geen samenwerkingsschool. Dit zou bestuurlijk gezien een 

onwenselijke verandering met zich meebrengen. Er is gekozen om onder één van de beide 

besturen te werken volgens het concept van de samenwerkingsschool, d.w.z. dat er een school is 

gecreëerd met twee identiteiten. Bestuurlijk hebben de beide verenigingen zich speciaal voor deze 

school aan elkaar verbonden in het ‘federatiebestuur’. 

 

Tijdens het proces van de oprichting van ‘de Wâldiik’ zijn er samen met ouders en team 

bouwstenen ingevuld die samen een muur vormen. De onderste laag werd de allerbelangrijkste 

gevonden. Van daaruit werd er verder gebouwd naar boven. Op basis van deze muur hebben wij 

onze school vormgegeven: 

 

 

Laagdrempelig, 

hoge 

ouderbetrokkenheid 

 

Twee groepen per 

combinatie 

Een hoge ambitie 

voor ieder kind 

Talentontwikkeling 

Coöperatief leren Aandacht voor 

sociaal emotionele 

vorming (De 

Vreedzame School) 

Brede school in één 

gebouw 

Moderne en 

creatieve school 

Goede ICT omgeving Deskundig 

team/directie 

Goed onderwijs Goede zorgstructuur 

(aandacht voor het 

individuele kind) 

Verbinding Respect Openheid Ruimte voor  

2 identiteiten, die 

allebei in stand 

blijven 
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 Het schoolgebouw 

De Wâldiik is gehuisvest in een modern schoolgebouw in de dorpskern van Boelenslaan. Het 

gebouw is aangepast aan de visie van de school. Er is gekozen voor een ‘open’ inrichting waarbij 

de centrale hal kan worden gebruikt voor allerlei onderwijsactiviteiten. Alle lokalen vanaf groep 3 

hebben rechtstreeks toegang tot de centrale hal. De school heeft een groot schoolplein met 

mogelijkheden om ‘in het groen’ te spelen.   

 

 Schoolgrootte 

Het aantal leerlingen van GS De Wâldiik schommelt tussen de 80 en de 90 leerlingen. Op de 

teldatum van 01-10-2020 telde “De Wâldiik” 84 leerlingen. 
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 Waar de school voor staat 

Gearwurkingsskoalle ‘de Wâldiik’ in Boelenslaan staat voor kwalitatief goed onderwijs. Dit vindt 

plaats op een school waar kinderen en ouders van beide identiteiten, zowel openbaar als 

Christelijk, zich thuis voelen. De school stelt zich ten doel de bouwstenen zoals op de vorige 

pagina afgebeeld, zo praktisch mogelijk in te vullen en deze na te leven. Belangrijke speerpunten 

van de school zijn: Gezonde school, Talentgerichte school, Taalrijke school en het programma 

‘Vreedzame School’.  

 De Missie 

Onze missie (opdracht): 

 
o Wij zijn een ‘eigen-wijze’, toekomstgerichte en gezonde school 
o Wij zien diversiteit als een verrijking 
o Wij zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen 
o Wij zijn een school met oog voor ambities en talenten 
o We zijn een vreedzame school 

 De visie 

Onze visie (uitgangspunten): 

 

o De identiteit van de school bepaalt ons handelen en omgaan met elkaar 

o Het sociale welbevinden van leerlingen en leerkrachten staat centraal, waarbij wij uitgaan 

van de basisbehoeften aan relatie (ik ken jou), competentie (je kan het) en autonomie 

(doe het maar) 

o Opbrengstgericht werken met oog voor ambitie 

o Aandacht en tijd voor talentontwikkeling 

o Het bieden van een rijke, uitdagende leeromgeving  

o Rust, regelmaat, respect en structuur 

o De samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouders  

o Een doorgaande lijn in het leerproces  

o Het bieden van ondersteuning –waar nodig- aan de individuele leerling 

 

Hoe vertaalt deze visie zich in de dagelijkse praktijk: 
 

o De identiteit van de school bepaalt ons handelen en omgaan met elkaar 

 

De omgang met elkaar is gebaseerd op waarden en normen die voortkomen uit de binnen de 

school voorkomende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Onze basis gaat 

uit van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Hoe wij invulling geven aan levensbeschouwelijk 

onderwijs kunt u lezen in hoofdstuk 6.1. 

 

o Het sociale welbevinden van leerlingen en leerkrachten staat centraal, waarbij 

wij uitgaan van de basisbehoeften aan relatie (ik ken jou), competentie (je kan 

het) en autonomie (doe het maar). 

 

We brengen kinderen spelend en werkend met elkaar in contact. Zo leren ze met elkaar en van 

elkaar. We geven hen de kans succeservaringen op te doen, door de instructies aan te passen 

aan het niveau van het kind en hun opdrachten zorgvuldig te kiezen.  
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We leren de kinderen bewust te plannen wat ze gaan doen en hoe ze dit gaan doen. Wij willen 

dat het kind zich minder afhankelijk voelt van anderen om zich te ontwikkelen, maar meer 

afhankelijk voelt van zijn of haar eigen inzet. Wij willen dat het kind de relatieve ruimte ervaart 

om taken volgens zijn of haar eigen planning, strategie en op zijn of haar eigen niveau aan te 

pakken en uit te voeren. 

 

Ook voor leerkrachten geldt dat zij het beste presteren wanneer zij zich competent en 

gewaardeerd voelen. Wij willen ons er steeds van bewust zijn dat leerkrachten zinvol werk doen, 

zichzelf mogen zijn en bijdragen aan de gemeenschappelijke doelen van de school.  

 

o Opbrengstgericht werken met oog voor ambitie 

 

De samenwerkingsschool gaat voor goede resultaten op basisvaardigheden. Daarom werken we 

voor deze vakken opbrengstgericht. Dit houdt in: 

Er wordt veel tijd besteed aan de vakken lezen, taal en rekenen 

De leerkracht stelt duidelijke en hoge doelen per leerling en heeft hierbij ook oog voor ambitieuze 

leerlingen die sneller kunnen en/of willen leren 

De leerkracht geeft een instructie die voor alle leerlingen effectief is (hiervoor wordt o.a. gebruik 

gemaakt van het Directe Instructie-model) 

De leerkracht differentieert in de instructie en in de verwerking van de leerstof 

De leerkracht signaleert en reageert vroegtijdig  

 

o Aandacht en tijd voor talentontwikkeling  

 

Eén van de bouwstenen van de Wâldiik is het ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Wij zijn 

ervan overtuigd dat ieder kind een bijzonder talent heeft. Door dit te benadrukken komt een kind 

beter in zijn/haar vel te zitten en zal dit een positieve invloed hebben op de algehele ontwikkeling 

van het kind. Wanneer we spreken over talent hebben we het niet alleen over de zichtbare 

prestaties bij bijvoorbeeld muziek, sport of techniek. Het gaat juist ook om de onderliggende 

talenten, als: doordenker, organisator, sfeervoeler en doorzetter. 

 

Op verschillende manieren willen we de talenten van kinderen inzetten. We doen dit onder andere 

door te werken en leren in de ‘klutsklas’ en de ‘ateliers’. De ‘klutsklas’ is bedoeld voor de kinderen 

van groep 1 t/m 4 en de ‘ateliers’ zijn bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Deze 

activiteiten vinden plaats op één middag in de week. Eén ronde duurt 4 weken, in principe duren 

de lessen een uur. De uitvoering van deze lessen is alleen mogelijk door de hulp en 

samenwerking met ouders en andere vrijwilligers uit het dorp. 

 

Om binnen de klas meer aan te kunnen sluiten bij de talenten van kinderen laten we het 

keuzemateriaal meer aansluiten bij de talenten van de kinderen. Daarnaast is er de leerlingenraad 

waar kinderen hun talent in kunnen zetten. Kinderen in groep 5 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen 

en zo meedenken over activiteiten op school. Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er 

verkiezingen voor de nieuwe leden van de leerlingenraad.  

 

Ook de talenten van de leerkrachten zijn onderzocht en in beeld gebracht. Als leerkrachten 

kunnen werken vanuit hun talenten zullen ze meer werkplezier ervaren en hier meer energie mee 

genereren. Ook kan het team elkaar talentgericht helpen of hulp vragen. 
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o Het bieden van een rijke, uitdagende leeromgeving 

 

De laatste jaren is het onderwijs erg veranderd, zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. 

Een leven zonder ICT (computer, laptop, iPad) is niet meer denkbaar. Hiervan willen wij dan ook 

bewust –maar wel gedoceerd- gebruik maken. Diversiteit onder de kinderen zien wij als een 

verrijking. Zo ook de verschillende manieren waarop kinderen zich de stof het beste eigen maken. 

Wij bieden daarom een leeromgeving waarin zowel doeners als denkers zich kunnen ontplooien.  

 

o Rust, regelmaat, respect en structuur 

 

Op ‘de Wâldiik’ wordt gewerkt met de methode ‘de Vreedzame School’. In deze methode komen 

allerlei gedragsregels en afspraken aan de orde. De kinderen worden medeverantwoordelijk voor 

deze regels en afspraken. Ook de ouders worden betrokken bij deze methode. Daarnaast willen 

we in de eerste weken van het schooljaar de school en de omgang met elkaar meteen goed 

neerzetten. Wij gebruiken daarvoor de methodiek van ‘De Gouden Weken’. 

Een goed begin is het halve werk! Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de 

groepsvorming en verwoordt in één keer het doel van de Gouden Weken. De Gouden Weken 

worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, de interactie tussen leerkracht en 

leerlingen, zo te vormen dat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. 

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact.  

 

o De samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouders/verzorgers 

 

Al vaker hebben we gesproken over de driehoek leerling-school-ouders/verzorgers. Deze is van 

essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind. Als school proberen wij het leerproces van 

uw kind zo goed mogelijk af te stemmen met u als ouders. Dit gebeurt door gesprekken te voeren 

n.a.v. de rapporten of resultaten tussendoor. Het kan zijn dat uw kind extra ondersteuning krijgt 

op school of in de vorm van huiswerk. Ook dit wordt met u afgestemd. Graag gaan wij met u een 

partnerschap aan zodat we ons gemeenschappelijke doel: het beste voor uw kind, kunnen 

behalen.   

 

o Een doorgaande lijn in het leerproces  

 

Kinderen hebben er baat bij als het leerproces voorspelbaar verloopt. Dit kunnen wij als school 

bereiken door waar mogelijk te werken met methodes die in alle groepen worden gebruikt.  Ook 

vindt er veel collegiaal overleg plaats zodat gemaakte afspraken door kunnen lopen.  

 

o Het bieden van ondersteuning –waar nodig- aan de individuele leerling 

 

Het bieden van ondersteuning aan leerlingen die sneller of minder snel leren, is een punt van 

cruciaal belang in de basisschool. Sinds augustus 2014 is de wet op ‘Passend Onderwijs’ in 

werking. Het doel van deze wet is dat de kinderen zo mogelijk in hun eigen omgeving naar school 

gaan. Op ‘de Wâldiik’ wordt gewerkt volgens de principes van het ‘handelingsgericht werken’, ook 

wel de 1-zorgroute genoemd. Voor de vakken rekenen, lezen en taal wordt er in alle groepen met 

een groeps/groeiplan gewerkt. In dit plan is de onderwijsbehoefte van de kinderen te zien. 

Misschien hebben ze meer of juist minder instructie nodig, of moet er aan een bepaald onderdeel 

extra aandacht besteed worden. Ook wordt in dit plan beschreven wat de doelen van de kinderen 

zijn en hoe deze doelen bereikt worden. Als een kind nog een extra steuntje in de rug nodig heeft 

dan wordt er een individueel handelingsplan geschreven. Hierbij worden de ouders altijd 

ingeschakeld. Elke periode wordt afgesloten met een evaluatie door de leerkrachten, welke weer 
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het startpunt is voor de volgende periode. Uitgangspunt hierbij is dat we ambitieus zijn voor ieder 

kind.  

We gaan ervoor dat we niet alleen het vereiste niveau halen maar dat we er nog een tandje bij 

doen. Coördinator van deze zorgroute is de Intern Begeleider. 

 Identiteit van de school 

Gearwurkingsskoalle ‘de Wâldiik’ is een bijzondere basisschool op grond van twee identiteiten. 

Ouders en kinderen met een openbare en een Christelijke achtergrond voelen zich veilig en thuis 

op de school. Uit de ouders is een identiteitscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit 

3 ouders met de openbare identiteit en 3 ouders met de christelijke identiteit. Als vaste adviseur 

wordt iemand van het team toegevoegd aan de commissie. Het doel en reglement van de 

identiteitscommissie liggen ter inzage op school. Het levensbeschouwelijk onderwijs wordt 

beschreven in hoofdstuk 6.1 
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 De organisatie van het onderwijs 

Er wordt lesgegeven in 4 combinatiegroepen, te weten groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 

7-8. In de organisatie van ons onderwijs staan twee vaardigheden centraal, nl. het samenwerken 

en het zelfstandig werken.  

Samenwerkend leren is meer dan een groep leerlingen bij elkaar zetten en hen de opdracht te 

geven om samen te werken. Bij samenwerkend leren heeft ieder een gelijkwaardige rol in de 

groep en de onderdelen vormen samen een geheel (wederzijdse afhankelijkheid). De kinderen 

leren van elkaars sterke punten. Door hun eigen stukje inbreng in het geheel kunnen ze niet 

zonder meer meeliften met het succes van een ander. Wij zetten hiervoor coöperatieve 

werkvormen in. 

Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om nieuwe dingen te ontdekken. Daarbij 

gaan we uit van het stimuleren van het zelfstandig werken in alle groepen. Als de kinderen hun 

werk gekozen hebben, letten we op hun betrokkenheid en hun sociaal gedrag. Beide 

onderwerpen zijn doorlopende thema’s in de teamontwikkeling.  

 Overzicht leerkrachten per groep 

 

groep Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 

 

1/2 Juf Carin 

 

Juf Carin Juf Carin Juf Carin Juf Carin 

3/4 … Juf Anke Juf Anke 

 

… … 

5/6 

 

Juf Desley Juf Desley/ Juf 

Ineke wisselen 

iedere week  

Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke 

7/8 

 

Juf Jellie Juf Jellie Juf Jellie Juf Jellie / 

juf Desley 

wisselen iedere 

week 

Juf Desley 

 

 

o Pieter Oosterhof is directeur ad intrim en 2 dagen per week aanwezig. 

 

o Anke Busman is Intern Begeleider en deze taken zijn hoofdzakelijk op donderdag. 

 

o Tineke Faber Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Tjitske Kok Godsdienstig 

Vormingsonderwijs (GVO) zijn op dinsdag werkzaam in groep 1 t/m 8. 

 

o Gerrit Ytsma is onderwijsassistent en begeleidt 5 dagen per week groepjes kinderen uit 

alle klassen.  

 

o Hennie de Vries is administratief medewerkster en is tweewekelijks op donderdagmiddag 

aanwezig. 

 

o Aan Veenstra is conciërge op maandag. 
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o Schoolschoonmaakster-GOM: Martina Plantinga. 

 

o We zijn een opleidingsbedrijf en daarom zijn er ook stagiaires van de PABO aanwezig en 

studenten van MBO Friese Poort voor de opleiding onderwijsassistent. 

 Uitstapjes 

Zijn er uitstapjes zoals klassenuitjes bij de Gouden weken, schoolreisjes, uitstapjes in de natuur, 

voorstellingen in het kader van ‘Uur Cultuur’, educatieve uitstapjes etc. dan is er ook begeleiding 

nodig. Via Social Schools houden we u hiervan op de hoogte en kunnen we u vragen of u bij deze 

uitstapjes mee wilt als begeleiding.  

 Schoolbibliotheek 

Op school is een uitgebreide boekencollectie aanwezig. Deze wordt door 

de bibliotheekdienst elk jaar voorzien van 150 nieuwe boeken, waarbij 

boeken die weinig tot niet worden gelezen uit de school collectie worden 

gehaald. De inhoud van de bibliotheek wordt bepaald door de 

bibliotheek Noord Oost Friesland.  Als u wilt dat uw kind boeken uit een bepaald genre niet leest, 

dan kunt u dit aangeven middels een briefje. Wij houden hier dan zo veel mogelijk rekening mee.  

Ook kunnen kinderen boeken lenen om thuis te lezen. Op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 14.30 

uur zijn er “bieb-moeders” op school die de uitleen van de boeken verzorgen. Vooral voor de 

jongste kinderen is het fijn wanneer u als ouder samen met uw kind boeken uit komt zoeken. 

 Pleinregels 

We hanteren een aantal regels op het plein, om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en de 
kinderen veilig kunnen spelen. 
 
o Lopen op het plein, fietsen levert namelijk gevaarlijke situaties op voor zowel ouders als de 

kinderen. 
o Kinderen mogen alleen op de fiets als ze buiten Boelenslaan wonen. We hebben te weinig 

ruimte in het fietsenhok en we willen niet dat de fietsen omvallen en beschadigd raken. 
o Honden aan de lijn op het plein, graag een korte lijn. Sommige kinderen worden bang van 

loslopende honden.  
o We hebben zelf veel speelgoed waar de kinderen mee kunnen spelen op school, daarom is 

het niet nodig dat kinderen groot rijdend materiaal meenemen van thuis, zoals een step of 
skelter.  

 Gang van zaken voor en na schooltijd algemeen. 

o De kleuters mogen vanaf 8.20 uur in het lokaal worden gebracht.  
o Alle kinderen (groep 3 t/m 8) kunnen vanaf 8.15 uur op het plein spelen totdat de school in 

gaat om 8.25 uur. Bij regenachtig weer geeft de pleinwacht aan of de kinderen eerder naar 
binnen mogen. 

o Om 5 voor half 9 wordt er gebeld en gaan de kinderen in de rij staan bij hun eigen groep. 
Ze gaan per groep naar binnen.  

o Na schooltijd kunnen ouders (groep 3 t/m 8) wachten buiten het hek. Voor ouders van 
kleuters geldt ook buiten het hek wachten. De leerkracht komt naar buiten met de kleuters, 
die gaan op de rand van de zandbak zitten. U mag uw kind daar vandaan halen.  
Dit komt wat streng over, maar geeft voor ons het meeste overzicht. Wij willen graag dat de 
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kinderen veilig bij hun eigen ouders terecht komen.  Voor iedereen geldt: haalt iemand 
anders uw kind op, wilt u dit dan even doorgeven aan de leerkracht. 

 Bereikbaarheid school 

Rondom de school willen wij graag met onze ouders goede afspraken maken omtrent het brengen 
en halen van uw kind(eren). We willen hiermee bereiken dat de kinderen veilig van huis naar 
school kunnen komen en andersom. Ook willen we graag voorkomen dat er een chaotische 
verkeerssituatie ontstaat, die leidt tot boosheid en frustratie maar bovenal tot onveiligheid. Wij 
stimuleren u om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Lukt dat niet dan 
gelden de volgende regels rondom breng- en haaltijden: 
 
o Rondom de ‘bult’ rijdt iedereen (ook fietsers) rechtsom, dus tegen de klok in.  
o Rondom de bult is er een ‘tút’ en d’r út zone, waar auto’s uitsluitend mogen stoppen om de 

kind(eren) even uit te laten stappen.  Parkeren is op breng- en haaltijden niet toegestaan.  
o Parkeren mag in de haventjes achter de bult of in de straten die leiden naar ‘de bult’. 
o Bij het ophalen van de kinderen zoekt u een parkeerplekje achter de bult en haalt u uw kind 

het laatste stukje lopend uit school. Wij schatten in dat uw looptijd hooguit 1 minuut zal 
zijn.  

o Ouders spreken elkaar aan wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is.  
o De buurtbewoners zijn op de hoogte gesteld van deze regels en zullen de school 

ondersteunen in het ‘elkaar aanspreken’.  

 

Rijrichting en parkeren:  

 

 

Deze maatregelen worden ondersteund door de gemeente en door Veilig Verkeer Nederland.  
Er zijn verkeersborden geplaatst die door de kinderen ontworpen zijn. Het betreft geen officiële 
maatregelen, dat is niet mogelijk, maar een eigen schoolinitiatief. Samen vormen we een 
verkeersveilige school!  
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 Zorg voor de leerling 

 Passend onderwijs 

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten van de 

leerling. Dit heet Passend Onderwijs. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben 

scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die 

extra ondersteuning nodig heeft en bij hen is ingeschreven of zich aanmeldt een passend 

onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken of ze kunnen voldoen aan de 

onderwijsbehoefte van de leerling. Als de school dit niet kan bieden, moet de school na overleg 

met de ouders zorgen voor een passende onderwijsplek op een andere school.  

 

Hoe werkt passend onderwijs?  

 

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. In dit 

profiel beschrijft de school de basisondersteuning, de beschikbare deskundigheid, de 

ondersteuningsvoorzieningen en de partners waarmee samengewerkt wordt.  

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een passende onderwijsplek komen, hebben de 

scholen samenwerkingsverbanden gevormd met daarin reguliere scholen en scholen voor speciaal 

onderwijs en speciaal basisonderwijs. ROOBOL werkt samen met samenwerkingsverband 

Friesland. Daarnaast biedt ROOBOL voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs aan.  

Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. Het ondersteuningsplan van 

het samenwerkingsverband staat op de site van samenwerkingsverband Friesland. 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl 

 Welke ondersteuning biedt de school?  

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel 

beschrijven we welke ondersteuning onze school kan bieden en hoe we dit organiseren.  

Het ondersteuningsprofiel van onze school is te vinden op de website van de school en op de 

website van het samenwerkingsverband Friesland. (http://swv.passendonderwijs.nl) 

In dit ondersteuningsprofiel kunt u vinden welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het 

ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de school. Het 

is mogelijk dat wij als school niet bekend zijn met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en 

het daarom niet opgenomen is in ons school ondersteuningsprofiel.  

Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, wij gaan altijd serieus onderzoeken of wij 

bepaalde ondersteuning toch kunnen bieden, ook als het niet in het profiel staat. Daarbij rekening 

houdend met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de school en de leerkrachten. Hierbij 

staat altijd het belang van het kind voorop. 

 Grenzen aan onze zorg 

Onze school streeft er na de zorg voor leerlingen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er 

kunnen echter ook situaties voordoen waarin de grenzen van onze zorg voor kinderen wordt 

bereikt. Deze wordt beschreven zoals hierboven aangegeven in het ondersteuningsprofiel. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van waar de grens voor onze school bereikt wordt. 

 

a. Verstoring van de rust en veiligheid - Indien een leerling een handicap of stoornis heeft 

die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die leiden tot een verstoring van de 

rust en de veiligheid in de groep, dan is voor onze school de grens bereikt.  

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan 

het betreffende kind te bieden.  

b. Verzorging en behandeling van een kind met een specifieke handicap - Indien een leerling 

een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt waardoor zowel de 

zorg, als het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan de betreffende leerling of aan de 

groep in zijn geheel niet meer mogelijk is, dan is voor onze school de grens bereikt.  

c. Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen - Indien het onderwijs aan een 

leerling met een handicap of stoornis een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht 

van de leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht voor de overige leerlingen in de 

groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor onze school de 

grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan 

alle leerlingen in de groep.  

 

De mogelijkheden van onze zorgverbreding:  

 

o De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere 

onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken.  

o Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school.  

o Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden.  

o Het kind is in staat om zelfstandig te werken.  

o Ouders en school werken nauw samen en komen gemaakte afspraken na.  

o De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders 

en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg.  

o De school kent beperkte voorzieningen en middelen voor lichamelijke zorg. De kinderen 

moeten in beginsel zelfredzaam/zindelijk zijn.  

o De school beschikt slechts over de gangbare communicatiemiddelen en heeft geen extra 

voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen.  

 

 De zorg voor kinderen 

In onze visie staat de individuele ontwikkeling van de leerling centraal. Het leerstofaanbod wordt 

daar waar mogelijk aangepast naar de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Er wordt gewerkt met een gedifferentieerd aanbod waarbij de leerling op zijn/ haar manier wordt 

uitgedaagd, we hebben hierbij hoge verwachtingen van de kinderen. De leerkracht zorgt ervoor 

dat iedere leerling tijdens de onderwijsleersituaties een gevoel van veiligheid verwerft. Daarnaast 

probeert de leerkracht het zelfvertrouwen van de leerlingen te versterken en hun zelfstandigheid 

en vermogen om verantwoordelijkheid te nemen te bevorderen.  

Om opbrengstgericht te kunnen werken maken we onder andere gebruik van een goed 

functionerend leerlingvolgsysteem, namelijk Cito LOVS. Er worden analyses gemaakt van de 

resultaten van de kinderen, zowel op groepsniveau als op schoolniveau en indien nodig op 

individueel niveau. 

 

Voor het organiseren van de leerlingenzorg wordt op onze school de intern begeleider ingezet. 

Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders kunnen bij haar terecht als er problemen zijn. 
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 Gebiedsteams / Centrum voor Jeugd en gezin 

Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorgvraag. De gemeenten hebben hier 

een verantwoordelijkheid in en hebben gebiedsteams/centra voor Jeugd en gezin ingesteld. 

De gebiedsteams/CJG in Noordoost Friesland bieden hulp op het gebied van zorg en welzijn.  

We vinden het belangrijk om samen te werken met het gebiedsteam en de ouders. Onderwijs en 

zorg kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. 

 Procedure schorsing en verwijdering 

Schorsing 

 

Soms is er sprake van ernstig storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of 

verzorgers van leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de 

veiligheid van de leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs 

in gevaar dreigt te komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur inschakelen, 

om een leerling te schorsen. ( zie: www.roobol.frl  Ouders- protocol ‘schorsing en verwijdering’) 

 

Verwijdering  

 

Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als definitief is 

gebleken dat de school niet langer in staat is om het onderwijs of de zorg te bieden die de 

leerling nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL namens het bevoegd gezag 

besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan.  

(zie: www.roobol.frl  Ouders-protocol ‘schorsing en verwijdering’) 

 

Leerplicht/verzuim/verlof 

 

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf 5 jaar. Onderwijs 

is onmisbaar voor een goede voorbereiding voor een plek in de maatschappij. Vanaf het begin 

van de basisschool moeten kinderen leren om naar school te gaan. Het is gebruikelijk dat een 

kind naar de basisschool gaat zodra het vier jaar wordt. (zie: www.roobol.frl ) 

 

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon  

030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of 

een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roobol.frl/
http://www.roobol.frl/
http://www.roobol.frl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
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 De ouders/ verzorgers 

Ouders kunnen zowel formeel als informeel worden ingezet binnen de 

school. Formeel is dit binnen de MR (medezeggenschapsraad).  

 De medezeggenschapsraad 

De MR heeft specifieke taken en bevoegdheden. Het reglement ligt ter 

inzage op school. De samenstelling van de MR is als volgt: 

  
o Leerkrachten  Ineke van Popta 

Jellie Alma 

 
o Ouders   Sieta Brouwer voorzitter 

    Fokje Bouwer 

Informeel kunnen ouders zich inzetten op vele manieren, zoals hieronder beschreven:  

   Oudervereniging 

Deze adviseert de MR over beleidszaken. Verder is zij verantwoordelijk voor het beheer van de 

financiën, zoals het innen van de ouderbijdrage, het donateursgeld en het bekostigen van 

activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. De samenstelling van de 

oudervereniging is als volgt: 

José Henstra, voorzitter / notulist 

André Nijholt, penningmeester 

Simon de Wagt    

 Aciviteitencommissie 

Zij helpen het hele jaar door bij activiteiten, met name de activiteiten die jaarlijks terugkomen, 

zoals o.a. sinterklaas, kerst en koningsspelen. Ook zorgen zij voor een leuke decoratie in de 

school passend bij de tijd van het jaar. Voor uitstapjes of andere activiteiten wordt in de loop van 

het schooljaar ook nog vaak een beroep gedaan op andere hulpouders. Deze oproepen komen in 

de nieuwsbrief of op Social Schools te staan. De samenstelling van de activiteitencommissie is als 

volgt:  

   Jitske de Wagt 

   Fokje Boomsma 

   Alina Groen 

   Wilma van der Berg 

    

 Hulpouders 

Wij vragen uw hulp o.a. bij het leerproces van de kinderen. Met name bij het lezen en in de 

klutsklas/ ateliers worden ouders (en/of grootouders) ingezet om groepjes kinderen te helpen bij 

verschillende activiteiten. Ook wordt er van de ouders gevraagd om 3 of vier keer per jaar samen 

met een leerkracht pleinwacht te lopen tijdens de middagpauze. Wij gaan ervan uit dat de ouders 

die assistentie verlenen binnen het onderwijs, de doelstellingen van de school respecteren en zich 

net als de leerkrachten en de kinderen houden aan de regels en afspraken die binnen de school 

van kracht zijn. 
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Wanneer ouders helpen op school: 

o Volgen de ouders de aanwijzingen van de leerkracht op. De leerkracht (directie) blijft 

verantwoordelijk voor de activiteiten  

o Beseffen ze zich dat ervaringen met kinderen of andere ouders vallen onder de regels van 

de privacy  

o Melden ze, indien kinderen zich niet gedragen, dit aan de groepsleerkracht. 

De groepsleerkracht zal eventueel maatregelen nemen, dit doen ouders niet zelf 

o Mogen ze adviezen en ideeën inbrengen. Waar mogelijk zullen we proberen deze adviezen 

en ideeën te realiseren 

o Hebben zij een positieve instelling ten aanzien van taken die worden uitgevoerd 

Wij zijn erg blij met de inzet van (groot)ouders en waarderen de moeite die ouders hiervoor 

nemen zeer. 

 Communicatie met ouders:  

We vinden het belangrijk dat ouders /verzorgers veel en duidelijk 

worden geïnformeerd.  

Dit doen wij op onderstaande manieren: 

o Social Schools/ Nieuwsbrief 

Leerkrachten delen via Social Schools regelmatig ervaringen uit de klas. Het is belangrijk 

dat u zich aanmeldt voor Social Schools om zo ook op de hoogte te blijven van actueel 

schoolnieuws. Daarnaast ontvangen de ouders /verzorgers tweewekelijks een digitale 

nieuwsbrief.    

o Schoolkrant 
Twee keer per jaar, voor de kerst- en de zomervakantie, ontvangen de ouders / 

verzorgers en de leden /donateurs de schoolkrant. 
o Website/ Facebook 

We hebben een website en maken gebruik van facebook. Op de site staat veel informatie 

over de school. Ook kunt u er foto’s, nieuwsbrieven, de schoolgids etc. vinden.  
o Schoolgids / schoolkalender 

In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders / verzorgers de 

schoolgids  en de schoolkalender aangeboden. Deze is geldig voor het lopende schooljaar. 

Actuele zaken worden vermeld in Social Schools. 
o Informatieavond 

In de tweede schoolmaand vindt in alle groepen een informatieavond plaats. 

De leerkrachten informeren de ouders / verzorgers over het reilen en zeilen in de groep, 

het leerstofaanbod, de toetsen enz.  
o Zakelijke ouderavond 

Minimaal 1x per jaar wordt er een zakelijke ouderavond gehouden met een specifiek 

thema. Deze avond wordt verzorgd is samenwerking met de MR/OR. 
o Rapportgesprekken 

Twee keer per schooljaar, in februari en juni, krijgen de kinderen een rapport/portfolio 

mee. Voorafgaand aan het meegeven van dit rapport/portfolio worden de 

ouders/verzorgers uitgenodigd om over de ontwikkeling van hun kind op school te komen 

praten.  
o Tussentijdse gesprekken 

In de loop van het schooljaar kan er een aanleiding zijn voor een tussentijds gesprek. Dit 

kan zijn op verzoek van ouders of van de leerkrachten. Tijdens dit gesprek, dat een 

informeel karakter heeft, wisselen ouders/verzorgers en de leerkracht van gedachten over 

de vordering van kinderen.  
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 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

Soms hebben we als school te maken met leerlingen waarvan hun ouders gescheiden zijn. Een 
scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de ouders als de betrokken kinderen. 
Wanneer beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag, gaan wij ervan uit dat de ouders 
gezamenlijk beslissingen nemen aangaande de opvoeding van hun kind. De informatievoorziening 
via Social Schools, de schoolgids, de ouderavonden, de contactavonden, schoolresultaten en 
verwijzing naar het vervolgonderwijs wordt dan ook voor beide ouders beschikbaar gesteld.  
Tijdens oudergesprekken prefereren we de aanwezigheid van beide ouders omdat zij ook samen 
de verantwoordelijkheid voor hun kind dragen. Mochten beide ouders niet samen bij het 
oudergesprek aanwezig kunnen of willen zijn, kan in overleg met school een apart oudergesprek 
ingepland worden. 
Wanneer één van beide ouders fungeert als contactpersoon, vertrouwen wij erop dat deze ouder 
de ander informeert over de voortgang van het kind.  
  
In het geval waarin één van beide ouders belast is met het ouderlijk gezag, volstaan wij met de 
informatievoorziening naar deze ouder en vertrouwen wij er op dat deze ouder de ouder zonder 
gezag informeert over belangrijke zaken die het kind aangaan, waaronder de voortgang van het 
kind op school. Indien dit niet gebeurt, kan de ouder zonder gezag aangeven dat hij of zij graag 
informatie van school wil omtrent de voortgang van zijn of haar kind. School zal dan ook de ouder 
zonder bevoegd gezag informeren. 

 

 Tevredenheidonderzoeken 

Eens in de vier jaar onderzoeken we met behulp van een groot onderzoek de tevredenheid van 

ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de leerkrachten over zaken m.b.t onze school. Op 

die manier komen we zaken te weten waarover ouders tevreden of niet tevreden zijn en kunnen 

wij ons beleid op die punten bijstellen. Tweejaarlijks volgt er een klein onderzoek om op de 

hoogte te blijven van de ontwikkelingen en het effect van eventuele interventies. 

Voor leerlingen wordt ook de sociale veiligheid op school ondervraagd. Dit doen we o.a. door 

gebruik te maken van de veiligheidsthermometer van “De Vreedzame School” Op die manier 

hopen we snel informatie te krijgen als er situaties op school ontstaan die als onveilig wordt 

ervaren zodat we hier op kunnen anticiperen.  

In het schooljaar 2017-2018 is er een klein onderzoek afgenomen waarin ouders en leerlingen 

bevraagd zijn door middel van de tevredenheidsenquête afkomstig van PO “Mijn Vensters”. 

Als algemeen cijfer beoordelen de ouders onze school met een 7,2.  

In de categorie “schoolklimaat” scoorde de “Wâldiik” het laagst op “Hoe tevreden bent u over de 

opvoedkundige aanpak van de school?” (6,9) en het hoogst (7,9) op “In hoeverre gaat uw kind 

met plezier naar school?”.  

In de categorie “onderwijsleerproces” scoorde de “Wâldiik” het laagst op “Vindt u dat uw kind 

voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?” en het hoogst (7,3) op “Hoe 

tevreden bent u over wat uw kind leert op school”.   

In de categorie “Informatie en communicatie” scoorde de “Wâldiik het laagst op “Hoe tevreden 

bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?” (6,7) en het hoogst (7,4) op “Hoe tevreden 

bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?”.  

De leerlingen beoordeelden onze school met een als algemeen cijfer een 8,5. 

In de categorie “De sfeer op school” scoorde de Wâldiik het laagst (7,9) op “Hoe graag ga je naar 

school?” en het hoogst (8,9) op “Hoe veilig voel je je op school?”.  

In de categorie “De lessen op school” scoorde de “Wâldiik” het laagst (8,4) op “Hoe duidelijk 

vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?” en het hoogst (9,1) op “Hoe tevreden ben je 

over de uitleg van je juf of meester?”.  
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Deze gegevens nemen we mee als punten voor de teamvergadering om te onderzoeken hoe wij 

optimaal in kunnen spelen op de behoeften van kinderen en ouders. Tevens willen we tijdens de 

zakelijke ouderavond met ouders in gesprek om verwachtingen naar elkaar helder in beeld te 

krijgen en te inventariseren wat daar voor nodig is. 

  Klachtenregeling 

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 

meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. 

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die 

mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze kunt u vinden op 

www.roobol.frl . Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt 

bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.  

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de 

klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het 

schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de 

afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De 

externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze 

vertrouwenspersoon is mevrouw A. Tadema van de GGD in Leeuwarden 088-2299887 of via 

a.tadema@ggdfryslan.nl . 

 

De contactpersoon Anke Busman. Zij is tevens de vertrouwenspersoon voor de kinderen en 

leerkrachten.  Vertrouwenspersonen hebben een doorverwijzende functie.  

 Veiligheidscoördinator 

Gerrit Ytsma is onze veiligheidscoördinator. Bij hem kunt u terecht met zaken rondom veiligheid. 

Denk hierbij aan loszittende stoeptegels op het plein. Ook leerlingen kunnen bij hem terecht voor 

zaken rondom veiligheid. Hij meldt deze zaken bij de directie voor verdere afhandeling door 

preventiemedewerker, conciërge of een extern bedrijf.  

 Calamiteitenplan 

Op school is een calamiteitenplan aanwezig. In dit plan staat onder meer hoe te handelen bij een 

ramp, bijvoorbeeld wanneer de sirene gaat of als er brand uitbreekt op school. In elk lokaal is 

zo'n plan aanwezig. Een onderdeel van dit calamiteitenplan is het ontruimingsplan. Om de 

uitvoering van het plan goed te laten verlopen, wordt er jaarlijks tweemaal een 

ontruimingsoefening gehouden. De leerkrachten en de leerlingen weten daardoor precies wat ze 

moeten doen wanneer er een brand uitbreekt. Naar aanleiding van de oefening vindt er een 

evaluatie plaats en wordt het ontruimingsplan zo nodig bijgesteld. Gediplomeerd B.H.V.'ers 

(bedrijfs hulpverlener) op onze school zijn: Jellie Alma en Aan Veenstra. 
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 Omgaan met moderne communicatiemiddelen    

We leven in een tijd waarin internet en social media kansen bieden voor leerlingen om de wereld 

te ontdekken. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze deze media verstandig kunnen 

gebruiken. Hieraan wordt in lessen aandacht besteed, zodat ook in dit opzicht leerlingen begeleid 

worden in het nemen van verantwoordelijkheid. 

 

Soms is het goed om toch bepaalde afspraken te maken. Daarom hebben we een aantal dingen 

op papier gezet voor medewerkers en leerlingen, in een social media reglement. Zo zorgen we er 

samen voor dat internet leuk en leerzaam blijft! Dit protocol is te vinden via de website van de 

school. 

 Gebruik van digitaal leermateriaal en tablets  

Bij Stichting ROOBOL maken we gebruik van divers digitaal leermateriaal. Zo zijn in onze scholen 

veel materialen rondom programmeren en robotica te vinden. Ook werken alle scholen met iPads 

als een middel om leerlingen de wereld en hun talent te laten ontdekken.  

 

Soms kan de vraag ontstaan of de aandacht voor dit soort materialen niet ten koste gaat van 

andere vaardigheden die kinderen ook op school krijgen. Ook is er veel te doen rondom eventuele 

oogschade bij het gebruik van tablets en computers door kinderen. Onderzoek van het Erasmus 

MC wijst uit dat de eventuele oogschade veroorzaakt door intensief gebruik van tablets niet méér 

is dan bij het inspannend lezen van een boek.  

 

Onderzoekster Caroline Klaver raadt scholen aan om goed toe te zien op leerlingen. Hierin wordt 

de 20/20/2 regel aanbevolen: 20 minuten ingespannen werken in een boek of op de tablet 

betekent 20 seconden rust voor de ogen nemen. Daarnaast is het gezond voor kinderen om 

minimaal 2 uur per dag buiten te spelen. Onze scholen streven ernaar hierin met ouders zo goed 

mogelijk samen te werken. 

 

We vinden het belangrijk om te vermelden dat het in onze visie gaat om digitale leermiddelen, die 

nooit een doel op zich zijn. We streven naar een goede balans tussen de inzet van digitale en 

fysieke materialen, waarbij de leerkracht op basis van de behoefte van leerlingen een gezonde 

afweging maakt.  

 Privacy  

Stichting ROOBOL vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. 

Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo 

goed mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit 

ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen onze scholen aan 

bewustwording bij onze medewerkers.  

 

Het privacy beleid staat centraal gepubliceerd op de website van Stichting ROOBOL. Dit beleid 

omvat: 

 

o Opgave verwerkte gegevens van leerlingen 

o Privacyreglement voor leerlingen 

o Sociale media-reglement voor leerlingen 
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Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze 

functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor 

Stichting ROOBOL is dit Femke Schotanus. 

 

Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een 

bericht sturen naar privacy@roobol.frl.    

 

 De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds 

Alle ouders krijgen in oktober een briefje van de penningmeester, waarin gevraagd wordt de 

vrijwillige ouderbijdrage over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer. Dit jaar is het 

bedrag vastgesteld op €20,-. Ouders van kinderen die na 1 januari instromen, worden verzocht de 

helft van deze bijdrage (€10,-) over te maken. Nadrukkelijk vermelden wij dat de ouderbijdrage 

niet verplicht is.  

 

   

   Het rekening nr. is: 

  NL85 RABO 0151269831 

  t.n.v. Oudervereniging  De Wâldiik Boelenslaan 

  

 

 

Waar gebruiken we dit geld voor? 

We betalen er onder andere van: de feestelijke activiteiten, Sinterklaasfeest, kerstviering, 

sporttoernooien, laatste schooldag groep 8 enz. Voor deze activiteiten is er geen rijksbekostiging.  
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 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 Levensbeschouwelijk onderwijs 

Op de Wâldiik heeft het levensbeschouwelijk onderwijs een bijzondere plaats. Op basis van de 

wensen van het team en de ouders (vertegenwoordigd in de identiteitscommissie) zijn we 

gekomen tot de volgende werkwijze:  

 

o Wij werken vanuit gemeenschappelijke kernwaarden.  

o Wij werken waar mogelijk methodisch, waarbij de thema’s van de verschillende 

levensbeschouwingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. 

o De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 6 kunnen in het voorjaar voorafgaand aan het 

volgende schooljaar aangeven van welke stroming de lessen gevolgd zullen worden. Voor 

nieuwe leerlingen wordt deze keuze gemaakt bij instroom.  

o De kinderen van groep 7 en 8 maken deze keuze – met goedvinden van hun ouders- zelf.  

o Voor elke vakantie vindt er een gezamenlijke les plaats, waarbij de GVO en HVO-docent 

ook gezamenlijk de inhoud van de les samenstellen en vormgeven.  

o Elke ochtend wordt er met de kinderen die daarvan gebruik willen maken een gebed 

uitgesproken. Dit gebeurt in een aparte ruimte.  

o Als daaraan behoefte is bij een leerling (bijv in geval van een gebeurtenis), benadert de 

leerkracht deze leerling met respect en begrip voor zijn/ haar levensbeschouwing.  

o De vieringen worden zo veel mogelijk gezamenlijk gehouden.  

o De identiteit van de school wordt bewaakt door de identiteitscommissie.  

De identiteitscommissie bestaat uit 3 ouders per denominatie en iemand van het team. De 

identiteitscommissie heeft een adviserende rol. Ze bewaken het naleven van afspraken en 

kijken toe op een goede communicatie rondom de identiteit van de school. De commissie 

wordt betrokken bij het personeelsbeleid van de school.  

o Keuzes die de school maakt op gebied van levensbeschouwelijk onderwijs worden 

voorgelegd aan de identiteitscommissie. 

 

 

Praktische uitwerking 2019 - 2020 

                   

Elke morgen gaat de bel om 8.25 uur. Alle kinderen gaan dan naar binnen. De kinderen van 

wie de ouders dat hebben aangegeven, komen in één ruimte samen om onder leiding van een 

leerkracht de dag te beginnen met gebed. De andere kinderen gaan naar hun eigen klas en 

pakken een boek om stil te lezen. De “normale” lessen beginnen om 8.30 uur.   

Op maandag wordt er in de eigen groep een les “de Vreedzame School” gegeven. 

Op dinsdag worden er GVO-en HVO lessen verzorgd door gastdocenten van het 

dienstencentrum GVO en HVO in de groepen 1 t/m 8, al naar gelang de keuze die de ouders 

aan het begin van het schooljaar gemaakt hebben. Op woensdag, donderdag of vrijdag  

kinderen krijgen een les uit de methode Trefwoord. Deze wordt verzorgd door leerkrachten van 

de Wâldiik. De leerkracht met een openbare achtergrond geeft dan een les vanuit het 

openbare uitgangspunt en de leerkracht met een christelijke achtergrond verzorgt een 

christelijke les. Deze lessen worden gegeven aan alle leerlingen uit de groep. 

De methode ‘de Vreedzame School’ is thematisch gezien de leidraad voor de te geven lessen 

bij HVO en GVO. De lessen op woensdag, donderdag en vrijdag worden gegeven uit de 

methode Trefwoord. Deze lessen worden waar mogelijk aangepast op de thema’s van de 

Vreedzame School.  
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 Het onderwijs in groep 1/2. 

Aanmelding en kennismaken op De Wâldiik  

Ouders melden hun kind van 3 jaar zelf aan bij de basisschool. Hoe 

eerder u uw kind aanmeldt, hoe liever wij het hebben. Ongeveer 3 

maanden voor de 4e verjaardag van uw kind wordt u door de 

directeur of de leerkracht van de onderbouw uitgenodigd voor een kennismakinggesprek en een 

rondleiding door de school.  

Uw kind mag dan gerust mee. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u schriftelijke 

informatie over de school en een aanmeldformulier. Er wordt aan de ouders gevraagd deze lijst 

thuis in te vullen. Ook vragen wij dan toestemming om gegevens die betrekking hebben op uw 

kind op te kunnen vragen bij de peuterspeelzaal. Dit doen we om ervoor te zorgen dat kinderen 

zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen en school optimaal kan aansluiten bij de 

behoeften van het kind. Daarnaast is het belangrijk zo vroeg mogelijk eventuele belemmeringen 

in de ontwikkeling te kunnen signaleren en hier de nodige aandacht en zorg aan te besteden en 

vooraf te kunnen bepalen of school de eventuele specifieke zorg kan bieden.  

 

Er kan meteen een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsperiode, waarbij uw kind 

drie dagdelen meedraait in de groep. Zo ontstaat er een soepele overgang naar het ‘schoolse’ 

leven.  

 

Het onderwijs in groep 1 en 2 heeft als duidelijk hoofdkenmerk het spelend ontdekken en 

ervaringen opdoen. De school biedt een omgeving waar dit onderwijskundig en pedagogisch 

optimaal benut kan worden, door de kinderen een uitdagende en rijke ontwikkeling/omgeving aan 

te bieden. De leerkracht observeert en begeleidt daar waar nodig is. 

 

Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel van de dag. De kinderen kunnen iedere dag vrij 

buiten en binnen spelen. Tijdens deze vrije momenten doen de kinderen een schat aan 

ervaringen op. Op woensdag- en donderdagochtend gaat groep 1/2 naar de sportzaal en heeft 

daar bewegingsonderwijs. 

In groep 1 en 2 wordt 's morgens gericht aan een taak gewerkt, n.a.v. een thema We zien dit als 

een begin van het taakwerk in de volgende groepen (taakbewustzijn). Groep 1 zien we als een 

aanloopgroep: er moet een groepssfeer worden opgebouwd, sociale omgangsvormen krijgen veel 

aandacht, evenals de basisvaardigheden knippen, kleuren, tekenen, bouwen e.d. Veiligheid en 

vertrouwen in een uitdagende omgeving zijn hier kernbegrippen. In groep 2 wordt dit verder 

uitgebouwd. We gaan nu veel gerichter kijken, reageren en aanbieden van activiteiten die als 

voorbereiding belangrijk zijn voor de (leer)activiteiten in groep 3. 

 

In het laatste half jaar voordat het kind naar groep 3 gaat, nemen we een aantal controles af die 

betrekking hebben op de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs in groep 3 goed te 

kunnen volgen.  

 

Voorbereidend rekenen 

Iedere week geven we in groep 1 en 2 specifieke aandacht aan voorbereidende rekenactiviteiten. 

Er worden begrippen geoefend, rekenspellen gedaan, geknipt, geplakt en gebouwd. Op de andere 

dagen wordt er geoefend middels kringspelletjes, groepsactiviteiten en het hoekenspel. Er wordt 

gewerkt met ‘Met Sprongen Vooruit’ en er wordt digitaal geoefend met Gynzy. 

 

Taalontwikkeling 
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In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling d.m.v. het kringgesprek, 

het leren van opzegversjes, praten m.b.v. praatplaten, ontdek- en leergesprekken, 

prentenboeken, activiteiten op het digibord en besteden we aandacht aan begrijpend luisteren. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de specifieke leesvoorwaarden en sluiten we aan bij de 

leesfase waarin het kind zit. Geletterdheid wordt spelenderwijs aangeleerd. 

 

Voorbereidend schrijven 

De fijne motoriek wordt geoefend met ontwikkelingsmaterialen en materialen, zoals kleine kralen, 

klei, knippen, prikken e.d. Daarnaast wordt het oefenprogramma van de schrijfmethode 

‘Schrijfateliers” gedaan en in de tweede helft van groep 2 wordt het kleuterschrijven en het 

schrijven van de cijfers geoefend. 

 

Doorstroom 

De inspectie is van mening dat kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, in 

principe het schooljaar daarna doorstromen naar groep 2. Dat houdt in dat ze na ca. 1,5 jaar 

kleuteren, kunnen doorstromen naar groep 3 zonder dat er sprake is van versnelling. Omgekeerd 

betekent het dat kinderen die wel 2,5 jaar in groep 1 -2 blijven, een extra jaar aan hun 

schoolloopbaan toevoegen. Hiervoor is een goede onderbouwing noodzakelijk. 

 

Om kinderen, geboren tussen 1 oktober en 1 januari alvast te laten doorstromen naar groep 2, 

vinden wij als school dat ze aan de volgende criteria moeten voldoen: 

Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, omgang 

met de ander en emoties, mogen er geen bijzonderheden zijn.  

De taal- en spraakontwikkeling moet goed zijn: woordenschat op niveau en goede 

klankbeheersing. De rekenontwikkeling m.b.t. getalbegrip en meten en meetkunde moeten 

voldoende op niveau zijn. Er wordt geobserveerd en geregistreerd hoever de linderen in hun 

ontwikkeling zijn. Eind groep 2 moeten de doelen van eind groep 2 voor 80% voldoende zijn om 

succesvol door te kunnen stromen naar groep 3. Eind mei zullen de betreffende ouder(s) op de 

hoogte worden gebracht over het al dan niet verlengen van het eerste schooljaar op grond van de 

bovengenoemde criteria. 
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 Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 

Rekenen/ Wiskunde 

 

Op school wordt gewerkt met de methode Alles Telt 2. Deze 

rekenmethode voldoet aan alle eisen van het hedendaagse 

rekenonderwijs en maakt gebruik van digitale ondersteuning (via 

Gynzy), zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen. De methode is 

goed te gebruiken in een combinatiegroep. Daarnaast hebben alle 

leerkrachten de cursus “Met sprongen vooruit” gevolgd en maken ter 

ondersteuning en verbreding van het rekenonderwijs gebruik van de 

speel/leermaterialen van “Met sprongen vooruit”.  

 

Lezen   

 

Het lezen in groep 3 begint met de methode Veilig Leren Lezen KIM-versie.  Deze methode biedt 

op verschillende niveaus een degelijke basis voor het technisch lezen. Vanaf groep 4 wordt voor 

technisch gelezen de methode Estafette gebruikt. Daarnaast gebruiken we de methode 

Nieuwsbegrip XL voor begrijpend lezen vanaf groep 4.  Deze vakken zijn van groot belang voor de 

algehele ontwikkeling van de kinderen omdat ook bij andere vakken een beroep wordt gedaan op 

de leesvaardigheid van het (begrijpend) lezen.  

 

Taalonderwijs (Taal en Spelling) 

 

We werken met de methodes Taal op maat en Spelling in beeld. Taal 

op maat is een methode voor de groepen 4 t/m 8 en vorig schooljaar 

jaar nieuw ingevoerd. In deze methode komen de volgende aspecten 

aan bod: schrijven, hieronder vallen het maken van verhalen, 

gedichten en brieven; spreken en luisteren; taalbeschouwing, hoe zit taal in elkaar en 

woordenschat en taalontwikkeling. Daarnaast maken we gebruik van Spelling in beeld. De 

spellingmethode voldoet niet helemaal aan de visie die wij voorstaan en daarom gebruiken we 

deze op een andere manier dan de methode voorschrijft. Kinderen leren zelfstandig als het kan en 

krijgen begeleiding van leerkracht of onderwijsassistent als het moet.  

 

Engels 

 

Tot nu toe werd er in groep 7 en 8 Engels gegeven. De nadruk lag hierbij op het speels omgaan 

met de taal: praten, lezen en zingen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de methode ‘Groove 

me’. In het kader van onze visie op meertalig onderwijs gaan we dit schooljaar ook in de groepen 

1 t/m 6 aan de slag met de Engelse taal en gaan we in alle groepen lessen uitproberen uit 

verschillende methodes zodat we halverwege het schooljaar een definitieve keuze kunnen maken 

wat betreft een lesmethode met een doorgaande lijn voor het onderwijs in de Engelse taal.  
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Frysk 

 

Het grootste deel van de leerlingen is Friestalig. De kinderen worden in hun moedertaal 

opgevangen, maar de voertaal is Nederlands. Het Fries wordt als vak gegeven. Er wordt gebruik 

gemaakt van de verschillende materialen zoals Studio F en televisieprogramma’s van skoaltv.   

Wereldoriëntatie        

    

Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen 

kennis bij over het heden en verleden van de aarde. We gebruiken hiervoor een thematische 

digitale methode voor wereldoriëntatie “Blink”, waarin ook het onderdeel techniek is opgenomen. 

Aanvullend zijn er natuurlijk klassengesprekken, spreekbeurten en werkstukken. 

 

 

De volgende methoden zijn op onze school in gebruik:      

Wereldoriëntatie   -  Digitale methode Blink 

Gezondheidseducatie   - Op je gezondheid 

Verkeer    - Op voeten en Fietsen groep 3,   

     Jeugd verkeerskrant groep 4 t/m 8 Daarnaast wordt 

     Veilig  op weg nog als aanvulling gebruikt. 

In 2008 hebben we als school het verkeersveiligheidslabel Fryslân behaald.  Dit label is in 2014 

herijkt.  

 

Schrijfonderwijs 

 

Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze methode 

maakt gebruik van het verbonden handschrift. In groep 1 en 2 kan 

op een speelse wijze, thuis en op school, worden ingespeeld op de 

schrijfbehoeften van het kind door direct de juiste manier van 

schrijven aan te bieden. Motorisch is het een relatief eenvoudige 

manier om de schrijfletters aan te bieden. Tijdens het aanleren van 

de woorden uit de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, kunnen 

alle aangeboden letters direct worden meegeschreven. De kinderen 

kunnen bij de leesontwikkeling optimaal profiteren van het kunnen 

schrijven van de aangeleerde woorden.  

Voor kinderen met een zwakke fijne motoriek is er een eenvoudiger oefenschrift waarin dezelfde 

letters worden aangeboden. In groep 3 worden de kleine letters aangeboden en in groep 4 de 

hoofdletters.  

 

Kunstzinnige vorming 

 

Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek is veel materiaal in de school aanwezig. Deze 

vakken brengen vaak evenwicht in het lesprogramma, niet alleen het leren heeft de nadruk, ook 

de kunstzinnige vorming. Voor muziek maken we gebruik van de expertise vanuit muziekschool 

“De Wâldsang”. Een vakleerkracht van deze muziekschool verzorgt de lessen AMV voor de 

groepen 1 t/m 4. Verder werken we in samenwerking met stichting KEK projectmatig aan 

kunstzinnige vorming, deze samenwerking breidt zich in het schooljaar 2019/2020 uit naar alle 

groepen.        
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ICT 

 

Computers, digiborden en iPads zijn niet meer weg te 

denken uit het dagelijkse leven. Het is daarom erg 

belangrijk dat alle kinderen leren omgaan met digitale 

middelen. Op de Wâldiik willen wij deze middelen dan 

ook optimaal benutten. Ten eerste omdat we onze 

leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op het 

werken aan de 21e eeuwse vaardigheden, ten tweede 

kunnen we deze middelen inzetten om ons 

onderwijsaanbod nog beter aan te laten sluiten bij het 

kind. 

 

 

Internetregels 

 

Wij hanteren op school de volgende 7 gouden internetregels:  

o Ik ga meteen naar meester of juf of mijn ouders als ik op internet hele vervelende 

informatie tegenkom. 

o Ik zal nooit ingaan op een verzoek iemand die ik op internet ben tegengekomen in het 

echt te ontmoeten. 

o Ik zal ‘internetpersonen’ geen foto’s van mezelf sturen, behalve als mijn ouders of mijn 

meester of juf hier toestemming voor hebben gegeven. 

o Ik ga niet reageren op gemene, valse, vervelende berichten. Het is immers niet mijn 

schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het hele gemene dingen 

zijn, waarschuw ik meteen meester, juf of mijn ouders, die dan contact opnemen met de 

politie. 

o Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon, die ik niet ken, meld ik dit aan de juf of 

meester. 

o Chatten onder schooltijd is niet toegestaan. Dit mag alleen als de meester of de juf daar 

opdracht en toestemming voor geeft. Als ik aan het chatten of e-mailen ben, zal ik me 

netjes gedragen. Mijn taalgebruik is immers een goede reclame voor mijzelf en voor onze 

school.  

o Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens 

zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres of het adres van mijn ouders of 

van andere bekenden. 

 

Natuur en Techniek 

 

In de methode ‘Blink’ wordt aandacht besteed aan natuur en techniek. Techniek is een niet meer 

weg te denken pijler van onze maatschappij geworden. Techniek, in de meest verschillende 

verschijningsvormen, bouwt letterlijk bruggen naar elkaar, maakt communicatie mogelijk, geeft 

een grote variatie aan voedsel en maakt ons mobiel. Zonder techniek maken we een terugval 

naar het leven zoals in de Middeleeuwen.  

De verschillende verschijningsvormen van techniek zijn echter zo verweven geraakt met ons 

leven, dat het in veel gevallen niet meer als bijzonder wordt aangemerkt en zelfs niet meer wordt 

opgemerkt. Om de leerlingen bewust te maken van de aanwezigheid en het belang van techniek 

en om de interesse ervoor op te wekken, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan technische 

vorming. In de onderbouw gebeurt dit al als een vanzelfsprekendheid door de leerlingen met 

constructiemateriaal te laten werken. Kinderen kunnen naar eigen inzicht hun technische 

vaardigheden oefenen op groot en klein constructiemateriaal.  
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In de midden en bovenbouw wordt ook tijdens de ateliers in de techniek/wetenschapshoek 

gewerkt met verschillende materialen die op het lesplein beschikbaar zijn. 

 

 

Bewegingsonderwijs     

  

 

De methode die we voor 

bewegingsonderwijs gebruiken, is 

het Basisdocument en Basislessen 

Bewegingsonderwijs, deel 1 en 2.  

De methode biedt alle facetten van 

bewegingsonderwijs aan. Dit 

schooljaar gaan wij ons oriënteren 

op een modernere en nieuwe 

methode. Ook dit jaar zijn we weer 

opleidingsschool voor studenten 

bewegingsonderwijs. 

 

 

 

 

Actief Burgerschap 

 

Bij de verschillende vakgebieden besteden we ruim aandacht aan de verschillende onderdelen die 

onder het Actief Burgerschap vallen. Het gaat om de 3 kernbegrippen: Participatie, Democratie en 

Identiteit. Als Vreedzame School bieden wij de kinderen structureel ‘burgerschap en democratie’ 

vanuit de methode.  

 

Huiswerk 

 

Soms is het nodig dat een leerling huiswerk als extra 

ondersteuning voor een bepaald vak meekrijgt. Dit gebeurt 

altijd in overleg met de ouders. Vanaf groep 4 kunnen de 

kinderen huiswerk meekrijgen. Dit kan zijn: 

o Wereldoriëntatie – leren voor de toetsen. 

o Voorbereiden van een spreekbeurt  

Voor kinderen die dat nodig hebben: extra oefening voor bijvoorbeeld lezen, spelling of rekenen. 

 Onderwijsontwikkelingen 

Op onze school zijn er veel onderwerpen die wij belangrijk vinden en die we graag verder 

ontwikkelen. In het schooljaar 2018-2019 stonden o.a. de volgende (onderwijskundige) 

ontwikkelingen op het programma: 

 

o Talentontwikkeling: Het verder ontwikkelen van een talentrijke school, het ontdekken van 

talent bij kinderen en een doorgaande lijn vastleggen 

o Talentontwikkeling: De schoolomgeving/inrichting optimaliseren in het kader van een 

talentrijke school.  

o Wereldoriëntatie: De impentatie van de nieuwe methode voor wereldoriëntatie; Blink.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.bibliotheekdenhaag.nl/upload_mm/4/4/e/11020_10970_Huiswerk-mannetje_240x163.jpg&imgrefurl=https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Huiswerk-maken-in-de-bibliotheek.htm&docid=Q1D8sG6OmuVKiM&tbnid=PQ-rkqCqC9c84M:&vet=10ahUKEwitmPT9ptPbAhXGvBQKHbhaC-MQMwhWKB0wHQ..i&w=240&h=163&bih=612&biw=975&q=huiswerk&ved=0ahUKEwitmPT9ptPbAhXGvBQKHbhaC-MQMwhWKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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o Uitzetten van een doorgaande lijn op het gebied van Techniek. Dit is nog steeds in 

ontwikkeling. 

o Zicht op ontwikkeling: Analyses nog praktischer maken, passend bij de verschillende 

vakgebieden  

o Taalleesonderwijs: Invoering nieuwe methode voor taal en aanvankelijk lezen 

 

De ontwikkelingen voor schooljaar 2019-2020 zijn een vervolg op bovenstaande punten. 

Daarnaast zijn er ook vanuit de Stichting Roobol een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op 

onze school. Deze worden komend schooljaar beschreven in het nieuwe strategisch beleidsplan 

van Roobol voor de periode 2019-2023 en worden op schoolniveau verwerkt in het schooljaarplan 

en het schoolplan van ‘de Wâldiik’. 

 

 Plan van aanpak onderwijsvisie De Wâldiik 

De komende jaren houden wij ons bezig met het verder ontwikkelen van onze onderwijsvisie. 

Deze loopt parallel met het Strategisch Beleidsplan van ROOBOL.  

 

Voor schooljaar 2019-2020 staan o.a. de volgende onderwijsontwikkelingen op de planning: 

 

o Structureel Coöperatief Leren toepassen in de lessen om betrokkenheid en 

leeropbrengsten van de lessen te verbeteren. 

o Vreedzame School weer duidelijk op de kaart zetten waarbij vooral de zichtbaarheid en 

communicatie naar en met ouders punt van aandacht is 

o Verdere implementatie van een doorgaande lijn op het gebied van techniek. 

o Aandacht voor het taalleesonderwijs door het uitwerken van de gekozen richting m.b.t. 

het taalaanbod (o.a. woordenschat en taalbeschouwing)  

o We gaan een start maken met het aanbieden van onderwijs in de Engelse taal voor de 

groepen 1 t/m 8 in het kader van meertaligheid. 

 De resultaten van het onderwijs 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgelegd hoe we over het onderwijs denken en hoe we het 

hier op school uitvoeren. De resultaten van onze inspanningen laten we hieronder zien. We zijn 

natuurlijk elk jaar nieuwsgierig of onze kinderen bij ons meer of minder leren dan op andere 

scholen in Nederland.  Naast het leerlingvolgsysteem gebruiken we daar de gegevens voor van de 

CITO Centrale Eindtoets in groep 8. Deze toets geeft een overzicht van de resultaten ten opzichte 

van de prestaties van andere scholen in Nederland.  

 Eindopbrengsten van de laatste 2 jaar: 

 

 17-18 18-19 

Gemiddelde standaard score 540,2 528,2 

 

In het schooljaar 2018/ 2019 zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd: 

o PRO               2 leerlingen    

o VMBO-KL 5 leerlingen 

o VMBO-TL 5 leerlingen 

o HAVO  1 leerlingen 
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 De gezondheid van uw kind 

 Gezonde school 

Een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van scholieren 

en het team werkt wordt een Gezonde School genoemd. De Gezonde School-aanpak is dé 

praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school 

al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. Onze 

school staat hierbij dus centraal. De Gezonde school aanpak is gebaseerd op een aantal 

kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief. Met de kernpunten 

geven we aan hoe we langdurig aandacht besteden aan gezondheidsthema’s bij ons op school. 

Daarnaast kiezen we activiteiten op het gebied van educatie, signalering (voeding, sporten en 

(over)gewicht), omgeving sport en spelverenigingen) en beleid. 

 

o Wij hebben gekozen om deel te nemen aan de 

Gezonde school omdat dit een effectieve manier 

blijkt om aan gezondheid te werken. We kiezen uit 

een aanbod van gezonde school activiteiten 

waarvan de werkzaamheid is getoetst en die passen 

bij de school en schoolpopulatie. Projecten en 

activiteiten waar we bijvoorbeeld aan deelnemen 

zijn: De week van de pauzehap, smaaklessen, EU 

schoolfruit, schoolontbijt.  

o We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving 

bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil 

te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. 

 Traktatiebeleid/ voedingsbeleid 

Samen met de MR van onze school hebben we een traktatie/voedingsbeleid vastgesteld. Het is de 

keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt 

het kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opstelt. Er zijn grenzen in wat 

kinderen mee mogen nemen. We besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de 

lessen, maar ook in de praktijk. In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een 

richtlijn opgesteld voor traktaties en de pauze hap. Het volledige traktatie en voedingsbeleidsplan 

ligt op school ter inzage. De ouders worden ook via de nieuwsbrief en de website 

op de hoogte gesteld. 

 Pauze 

We streven ernaar dat we in alle groepen fruit, brood of groente eten. Bij het 

tienuurtje of tussen de middag willen we geen koekjes, snoep of repen. Meer 

fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Daarom doen we 

al een paar jaar achtereen mee met EU-schoolfruit. We stimuleren het drinken van melk, 

karnemelk, water en ongezoete vruchtensappen. Er is een hygiënisch watertappunt aanwezig. 
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 Traktaties              

We zijn een Gezonde School en dat betekent dat we gezonde tussendoortjes en traktaties 

stimuleren. Kinderen die jarig zijn worden in het zonnetje gezet. Daar past een feestelijk moment 

bij, met een traktatie. Bij traktaties vragen wij u geen snoep of te veel zoetigheid mee te geven. 

Ongezonde traktaties worden wel uitgedeeld, maar meegegeven naar huis. Zie ook www.party-

kids.nl 

 Andere eetmomenten 

Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, 

gezellig en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom bij dit soort dagen het streven dat 

kinderen geen snoep en koolzuurhoudende drankjes mee mogen meenemen. Natuurlijk zorgt de 

school weleens voor een ijsje of iets anders.  

 Bewegen en sport 

De gymnastieklessen worden op onze school gegeven 

door gediplomeerde leerkrachten.  

We werken uit de lessenmap van Stroes en van Gelder en 

de voorbeeldlessen van Highfive. Daarnaast werken we 

samen met de opleiding Cios en sportfunctionarissen van 

de gemeente die verbindingen maken tussen de school en 

de sportverenigingen en door na-schoolse 

sportactiviteiten te organiseren. De kleuters krijgen 

gymnastiek in een werk- speellokaal, buitenspel en kleutergymnastiek in het gymnastieklokaal. 

Naast de gymnastieklessen nemen de kinderen deel aan diverse sportactiviteiten en clinics. Ieder 

jaar wordt er een voetbal- en korfbaltoernooi door de gemeente Achtkarspelen georganiseerd. De 

school zelf organiseert een activiteit op het gebied van sport en spel tijdens de Koningsspelen. 

Daarnaast maken de leerlingen kennis met diverse sporten die in de vorm van een clinic 

aangeboden worden. Deze sporten worden uitgeoefend tijdens de gymnastieklessen, na schooltijd 

en bij de verenigingen. Bij het realiseren van sport- en beweegaanbod in en rondom de school is 

het belangrijk om samen te werken met lokale sportaanbieders om kinderen blijvend te binden 

aan sport en bewegen. 

 

o Wie sport en beweegt voelt zich gezonder, fitter, sterker en leert spelenderwijs tal van 

vaardigheden. 

o Sport en bewegen verlaagt het risico op het ontstaan van ziektes als diabetes, overgewicht 

en depressie. 

o Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen zijn ook op latere leeftijd 

vaker actief. 

o Goed leren sporten en bewegen draagt bij aan zowel de algemene als motorische 

ontwikkeling van jonge kinderen. Hiermee wordt de kans op ernstig letsel door een gebrek 

aan motoriek verkleind. 

o Sport en bewegen is ook goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.  

Zo leren kinderen samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan. 

Ook leren kinderen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, zelfstandig beslissingen te 

nemen en prioriteiten te stellen.  



Schoolgids 2019 - 2020 

 

29 
 

 Fysiotherapie    

De kinderen worden tijdens de gymnastieklessen gevolgd op het gebied van de motorische 

ontwikkeling. Op de school zijn leerkrachten aanwezig met de opleiding Motorische Remedial 

Teaching. Mochten er afwijkingen in de ontwikkeling geconstateerd worden dan verwijzen we 

door naar de kinderfysiotherapie praktijk in Surhuisterveen 

 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (G.G.D.) 

Schoolarts: 

o Consultatiebureau: Op verzoek van de arts van het consultatiebureau kan een kind in groep 

1 worden uitgenodigd voor een onderzoek. Ook kan dit gebeuren als uw kind in een hogere 

groep zit.  

o Onderzoek in groep 2: Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over 

opvoeding, gedrag en gezondheid. 

o Onderzoek in groep 7: Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. Voor 

het onderzoek vult de ouder/ verzorger een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en 

gezondheid. 

o Telefonisch spreekuur: Als u vragen hebt over de opvoeding of de gezondheid van uw kind, 

kunt u dit tijdens het telefonisch spreekuur bespreken met de arts of met de 

verpleegkundige. De tijd van het spreekuur is bekend op school. 

o Onderzoek op verzoek: U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen. Dit 

kunt u doen tijdens het telefonisch spreekuur. 

 

Hygiëne en veiligheid: Voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma 

enz. kunt u terecht bij de G.G.D.  

       G.G.D. Fryslân  

Postbus 612  

Harlingertrekweg 58 

8901 BK  Leeuwarden  

Telefoon: 088 2299 222 

Email: jgz@ggdfryslan.nl  

Website: www.ggdfryslan.nl 

 Logopedie  

Kinderen met ernstige spraakproblemen worden doorverwezen naar particuliere logopedist. Dit  

gaat via de ouders en de huisarts. Zonder instemming van de ouders wordt er door de school  

niets ondernomen. Indien er door de ouder of leerkracht wordt getwijfeld aan het feit of een kind  

wel of niet een logopedist(e) moet bezoeken, kan er binnen de school een onafhankelijke screening  

plaatsvinden door een logopedist(e) in dienst van de gemeente Achtkarspelen. 

 Gebiedsteam Zuid  

Binnen de Gebiedsteams werken verschillende gezinswerkers met een eigen specifieke 

deskundigheid. Het Gebiedsteam werkt preventief, vraaggericht en is gericht om samen met u 

naar oplossingen te zoeken. 

 

http://www.ggdfryslan.nl/
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Wanneer u woont in Achtkarspelen dan kunt u bellen met het algemene telefoonnummer 088 

5335 388. De begeleider voor Boelenslaan is Ronald Belkega, hij is bereikbaar op het nummer 06-

55334182. 

 

Let op: In dringende gevallen kunt u altijd contact zoeken met Regiecentrum Bescherming en 

Veiligheid 058-2333777 

Veilig thuis tel 0800- 2000 in situaties van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk 

geweld. Website www.regiecentrumbv.nl 

 

Spoed4Jeugd 0800 - 7763345 biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die 

worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische 

problemen. 

 

 Besmettelijke ziekten/ hoofdluis  

Mocht uw kind(eren) een besmettelijke ziekte hebben of hoofdluis, dan horen wij dit graag zo 

spoedig mogelijk van u om zo andere gezinnen te kunnen waarschuwen. De meldingen worden 

vertrouwelijk afgehandeld. Op school worden de kinderen na elke schoolvakantie door een aantal 

moeders gecontroleerd op luizen of neten. Worden deze aangetroffen dan krijgt u hiervan 

persoonlijk bericht. Op deze manier hopen we verspreiding te voorkomen. 
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  Praktische informatie 

 Onze schooltijden: 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken wij volgens de lestijden van het continurooster 5 gelijke 

dagen-model. Zie onderstaande tabel voor de lestijden van de groepen.  
 

Groepen 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 12.00 8.30 – 14.00 8.30 – 12.00 

Groep 3-8 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 

 

 De gymtijden 

Groep 1 en 2 Elke dag in het lokaal of op het plein 

Woensdag van 8.30 – 9.15 uur in de sporthal 

Donderdag van 8.30 – 9.15 uur in de sporthal 

Groep 3 en 4 Woensdag van 10.00 – 10.45 uur 

Donderdag van 12.30 – 13.15 uur 

Groep 5 en 6 Woensdag 11.15 – 12.00 uur 

Donderdag 11.15 – 12.00 uur 

Groep 7 en 8 Woensdag 13.15 – 14.00 uur 

donderdag 13.15 – 14.00 uur 

 

 Vakantieregeling 2019 - 2020 

o Herfstvakantie  maandag 21 oktober 2019   t/m vrijdag 25 oktober 2019 

o Kerstvakantie  maandag 23 december 2019   t/m vrijdag 3 januari 2020 

o Voorjaarsvakantie maandag 17 februari 2020   t/m vrijdag 21 februari 2020 

o Goede Vrijdag  vrijdag 10 april 2020 

o Pasen   maandag 13 april 2020 

o Meivakantie  maandag 27 april 2020   t/m vrijdag 1 mei 2020 

o Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020      + vrijdag 22 mei 2020 

o Pinksteren  maandag 31 mei 2020 

o Zomervakantie  maandag 6 juli 2020    t/m  vrijdag 16 augustus 2020 

 

 Buitenschoolse opvang 

De BSO wordt verzorgd door ‘Vandaag’ BSO sport en cultuur.  

De contactpersoon is Hanneke Westgeest, 0512-541810, www.kindvandaag.nl 

 

http://www.kindvandaag.nl/
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 Algemene informatie Stichting ROOBOL 

Stichting ROOBOL 

Onze school valt onder stichting ROOBOL. 

ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lauwersland, in het 

Noordoosten van Friesland. ROOBOL is een ambitieuze en ondernemende organisatie. Onze 

ambities realiseren we door intensief samen te werken met onder andere ouders, medewerkers, 

andere onderwijsorganisaties en gemeenten. Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind 

goed onderwijs krijgt en een fantastische basisschooltijd heeft. Daar zetten we ons dagelijks voor 

in!  

 College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College 

van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. De Raad van Toezicht 

heeft een controlerende en adviserende taak. 

 Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) 

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en 

voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt 

nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. 

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan.  

Meer informatie over stichting ROOBOL kunt u vinden op www.roobol.frl . 

 Vrijstelling voor bepaalde onderwijsactiviteiten (GVO/HVO) 

Op onze school wordt het vak godsdienst en/of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. Het is 

mogelijk om een vrijstelling te krijgen van deze activiteiten.  

 

Kinderen van ouders, die bezwaar hebben tegen het volgen van de lessen Godsdienstig 

Vormingsonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen andere lessen onder leiding van de 

groepsleerkracht 

 Sponsoring 

Bij sponsoring gaat het om het verstrekken van geld, goederen of diensten door een sponsor aan 

het bevoegd gezag, directeur, onderwijzend personeel of leerlingen. Leerlingen en/of 

ouders/verzorgers kunnen hiermee in schoolverband worden geconfronteerd. Het is mogelijk dat 

de sponsor een tegenprestatie verlangt. ROOBOL heeft zich aangesloten bij het landelijk 

convenant van de onderwijspartners (o.a. Ministerie, VOO en PO-raad) op het gebied van 

sponsoring. Hierin staat onder meer dat sponsoring: 

o Verenigbaar dient te zijn met de pedagogische en didactische taak en doelstelling van de  

school en in overeenstemming is met goede smaak en goed fatsoen; 

o Geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid,  

betrouwbaarheid en onafhankelijkheid; 

o Niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs. 

 

http://www.roobol.frl/
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 Bedrijfshulpverlening (BHV) en preventiemedewerker  

Elke school heeft meerdere opgeleide en bevoegde bedrijfshulpverleners. ROOBOL biedt jaarlijks 

een herhalingscursus aan, om de bevoegdheid te garanderen en de kennis op peil te houden. Op 

de scholen is bekend welke medewerkers de BHV-er zijn. Naast kennis van zaken van EHBO zijn 

BHV-ers ook getraind om in geval van nood (b.v. brand) snel te handelen. Hiervoor stelt de BHV-

er een ontruimingsplan op.  

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen er bovenschools vier personen zijn opgeleid als 

preventiemedewerker. Dit betreft twee medewerkers van personeelszaken, één directeur en een 

leerkracht. Deze stellen samen met de directeuren de RI&E op en voeren deze uit. Daarnaast 

dragen zij zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen de scholen en het arbobeleid.   

 WA-verzekering 

ROOBOL heeft ten behoeve van de medewerkers een WA-verzekering afgesloten. Per situatie zal 

er beoordeeld moeten worden of de schade vergoed wordt. De verzekeringsmaatschappij zal deze 

beoordeling op zich nemen. Indien een leerling schade veroorzaakt aan spullen van een andere 

leerling, dan kunnen ouders/verzorgers dit verhalen bij de eigen WA-verzekering. De school is 

hiervoor niet aansprakelijk. 

 

 Ongevallenverzekering 

ROOBOL heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen, medewerkers en 

vrijwilligers, die in opdracht van de school activiteiten verrichten. Deze verzekering dekt de kosten 

die gemaakt worden bij ongevallen op de school, die niet door de basis ziektekostenverzekering 

en/of aanvullende verzekering worden vergoed. Hierbij geldt tevens dat per situatie door de 

verzekering wordt beoordeeld of er vergoed wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


