
1 

 

                      



 

 



3 

 

inhoudsopgave 
          
inleiding  …………………………………………………………………………….   1 
         
1 de school …………………………………………………………………………….   2  
    verklaring van de naam         

de richting                                                                                
situering           
schoolgrootte         
voorzieningen in het schoolgebouw      
voorzieningen op het plein       
directie en bevoegd gezag       

 
2 waar de school voor staat  …………………………………………………   4 
            visie           
            doel                      

uitgangspunten         
klimaat van onze school        
prettig omgaan met elkaar       
Samen leren 
full speed leren 
sterk team        
      

3 de organisatie van de school  …………………………………………………   7  
schoolorganisatie         
groepen/groepsgrootte        
plaatsingsprocedure        
lesuren                          
klokurentabel groep 3 t/m 8             
deelname leerlingen aan het onderwijs           
de activiteiten voor de kinderen            

het onderwijs in de groepen 1 en 2                   
het onderwijs in de groepen 3 t/m 8                  

de vakgebieden                         
       lezen                         

taal                
rekenen               
onderwijs in de friese taal            
onderwijs in de engelse taal            
schrijven               
wereldoriënterende vakken 
verkeer            
expressie activiteiten             
bewegingsonderwijs             
computeronderwijs             

Citotoetsen           
     huiswerk                      
     buitenschoolse activiteiten             
             sociale integratie en burgerschap              
    
 

 

 



 

 

 
 
4 de zorg voor kinderen  ………………….. ……………………………………  14 
   aanmelden van nieuwe leerlingen                

aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag  
wat gebeurt er als uw kind niet plaatsbaar is op onze school?               
hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school  
wordt geplaatst?   
passend onderwijs   

            schoolondersteuningsprofiel                   
            samenwerking met ketenpartners                     

ondersteuningsvoorzieningen op bestuursniveau  
extra ondersteuningsvoorzieningen op bestuursniveau  
beoordeling en rapportage   
het leerlingdossier 
de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs    

 
5 het personeel  ………………………………………………………………   20                 

de samenstelling van het team                                                                       
   vergaderingen                     

vervanging                      
scholing                     

   veiligheid  
Filmpjes en foto’s van activiteiten  
School en persoonsgegevens 
                          

6 ouders en school  ……………………………………………………………….  22    
ouders en school                    
Informatie 
Digitaal ouderportaal                     
spreekuur                     
huisbezoek  
oudervereniging [ov]                   
ouderactiviteiten                     
medezeggenschapsraad [mr]                  
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad [gmr]               
ouderbijdrage  
Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang [bso]               
ouderwerkgroep luizencontrole                  
verzekeringen                    
klachtenprocedure                    
toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen               
onderwijs aan zieke kinderen                  
medicijngebruik op school 
Melding afwezigheid                    

           
7 de ontwikkeling van het onderwijs in de school       ...………………………  26 
    activiteiten ter verbetering van het onderwijs                

instanties met wie de school regelmatig contact heeft ter       
ondersteuning van het onderwijs 
                              

8 de resultaten van het onderwijs  …………………………………………..  27 
het leerlingendossier                   
toetsen                     
rapportage                       

                
9 Vertrouwenspersoon                …………………………………………..  28 

 



1 

 

 
inleiding 

 
De tijd op de basisschool is een belangrijke  
periode uit het leven van ieder kind. In de loop van 
de jaren brengt uw kind zo’n 7500 uur door op de 
basisschool. U vertrouwt uw kind toe aan de zorg 
van de leerkrachten. School en leerkrachten  
beïnvloeden het leven van uw kind. Een goede en 
bewuste schoolkeuze is daarbij van groot belang. 
 
Scholen verschillen in hun manier van werken, in 
sfeer en resultaten. Scholen hebben verschillende 
kwaliteiten. U hebt als ouder de keus uit meerdere 
basisscholen, dichtbij of verder uit de buurt.  
 
Onze school wil zich aan u presenteren middels 
deze schoolgids. In de schoolgids gaan wij in op 
onze uitgangspunten, werkwijzen, de sfeer op 
school en de resultaten van het onderwijs. Ook 
informeren wij u over de zorg die wij kunnen geven 
aan uw kind.  
 
Tenslotte gaat de schoolgids in op de vraag wat u 
van de school kunt verwachten en wat wij van u 
als ouder(s)/verzorger(s) verwachten.  
 
De schoolgids wordt aan alle nieuwe gezinnen bij  
aanmelding van hun kind aangeboden. Daarnaast  
ontvangt ieder gezin aan het begin van het school-
jaar de laatste aangepaste versie van deze school-
gids digitaal.  
 
U ontvangt ieder jaar een  informatiebulletin met 
daarin opgenomen de jaarlijkse wijzigingen in de 
schoolgids en de informatie over onder andere 
groepsindeling, vakanties, gymnastiektijden en 
extra vrije dagdelen. 
 
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vra-
gen, dan bent u vanzelfsprekend altijd welkom 
voor een toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________ 
¹In het vervolg worden alleen ouders genoemd maar worden 
ouder(s)/verzorger(s) bedoeld.                                                     
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1. de school 
 
 

naam  
 

verklaring van de naam 
 
In 1985 zijn de lagere school “Master Hoo-
geveenskoalle” en de kleuterschool “Juf 
Wartenaskoalle” samengevoegd tot één 
school. De school kreeg de naam: Openba-
re Basisschool De Jint. 
De Jint is een begrip afkomstig uit de Friese 
taal en wordt gebruikt bij het polsstok-
verspringen (fierljeppen). Het is de afstand 
tussen de plek waar de polsstokspringer op 
de wal staat en de plaats waar de polsstok 
in het water wordt geplaatst. De afstand 
(Jint) tussen deze plaats en de polsstok-
springer bepaalt over het algemeen de ver-
te van de sprong. Voor een sprong in de 
ontwikkeling van het kind is goed onderwijs 
aan de leerlingen van De Jint een voorwaar-
de. 
 

de richting 
 
Elan Onderwijsgroep is de nieuwe onderwijs-
organisatie die eind 2017 is ontstaan uit de 
fusie van Stichting Radius en Onderwijs-
groep Fier. Beide stichtingen ontstonden na 
de verzelfstandigingsopdracht in het open-
baar onderwijs, waarbij de gemeenten meer 
op afstand van het onderwijsbeleid kwamen 
te staan. Onderwijsgroep Fier en Stichting 
Radius boden beide openbaar primair onder-
wijs in de gemeenten Menameradiel, Het 
Bildt, Franekeradeel, Ferwerderadiel en 
Leeuwarderadeel (tegenwoordig respectieve-
lijk de gemeenten Waadhoeke, Ferwerdera-
diel en Leeuwarden). 
Vanwege de schaalgrootte en krimpproble-
matiek is besloten één gezamenlijke onder-
wijsgroep te vormen: een toekomstbestendi-
ge, professionele en financieel gezonde or-
ganisatie met kwalitatief goed onderwijskun-
dig beleid, die bovendien invulling geeft aan 
de maatschappelijk opdracht in de verschil-
lende dorpen van het verzorgingsgebied in 
Noordwest-Fryslân. OBS De Jint is één van 
de 21 scholen van de Elan Onderwijsgroep. 
 

 

 
 
 
 
 
 
situering 
 

Onze school staat in de wijk “It Heechhôf” in 
Stiens en het huidige schoolgebouw is  
gebouwd in 1992. In 2001 is de school,  
vanwege een sterk toenemend aantal  
leerlingen, met drie lokalen uitgebreid.  
De leerlingen die de school bezoeken komen  
uit verschillende wijken in Stiens. 
Enkele kinderen komen uit wijken of dorpen 
die niet in de directe nabijheid liggen van de 
school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schoolgrootte 
 

Op 1 augustus van elk jaar wordt het aantal 
leerlingen van onze school geteld. Op grond 
van de leerlingentelling wordt de formatie 
berekend. 
Het leerlingenaantal schommelt de laatste 
jaren rond de tweehonderd. 
 
Gemiddeld genomen kunnen er ieder jaar 
acht tot negen groepen worden gevormd. 
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voorzieningen in het  
schoolgebouw 
 

De Jint is sinds 1992 gesitueerd aan de  
Plataanstrjitte 2 in Stiens. 
 
Onze school bestaat uit: 

• tien leslokalen 

• een speellokaal (gymnastieklokaal) 

• een handvaardigheidslokaal  

• een documentatiecentrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (NME) 

• een gemeenschapsruimte  

• een personeelskamer 

• een directiekamer 

• een gespreksruimte  

• peuterspeelzaallokaal 

• een ruimte voor de voor- en naschool-
se opvang van 4 - 12 jarigen 

• een kopieerruimte 

• magazijnen 
 

voorzieningen op het plein 
 

Het plein vormt voor kinderen een plaats 
waar ontwikkelingen op zowel sociaal als 
motorisch gebied plaatsvinden. Vandaar dat 
wij content zijn met de speeltoestellen op 
het plein en de materialen die gemakkelijk 
toegankelijk zijn om bovenstaande ontwik-
kelingen op een natuurlijke wijze te stimule-
ren. 
 

 
directie en bevoegd gezag 
 

Directeur: 
Dhr. J.A. Provily, interim directeur 
 
E-mail: dejint@elanowg.nl 
 
Website: www.dejint.nl 
 
Algemene Directie Elan Onderwijsgroep: 
Dhr. M. Vrolijk  
 
De algemene directie is gevestigd in het  
stafbureau. 
 
Stafbureau Elan Onderwijsgroep  
Postadres: Postbus 31, 9050 AA Stiens 
Bezoekadres:   
Pyter Jurjensstrjitte 8, 
9051 BS  Stiens 
Tel: 058 253 95 80 
 
E-mail: info@elanowg.nl  
 
Website: www.elanonderwijsgroep.nl 
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2. waar de school voor  
    staat 
 

Visie 

 
Wij werken op school vanuit de methodiek 
Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Bij 
GDO staat het kind in de groep en niet op 
zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich 
alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe 
relatie met de groep. Het is dus heel belang-
rijk na te gaan hoe de groep het kind vormt 
en hoe het kind op zijn beurt positieve in-
vloed heeft op de groep. Dit wederzijds be-
ïnvloedend groepsproces is de kern van het 
GDO. 
 
GDO werkt vanuit drie invalshoeken:  

• Sociaal Sterke Groep 
  -socialisering van de groepen. 

• Full Speed Leren  
  -verhoging motivatie en zelfsturing  
            van leerlingen 

• Sterk Team  
  -afstemming en samenwerking  
    tussen leerkrachten 
 
GDO is een integrale, duurzame aanpak om 
het kind waardig en kwalitatief goed onder-
wijs te bieden. 
Rust, motivatie en werkplezier vormen be-
langrijke aspecten binnen het Groeps Dyna-
misch Onderwijs om onderwijsontwikkelingen 
als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht 
werken tot een succes te maken.   

 
doel 
 
De Jint is een school met persoonlijke aan-
dacht en ruimte voor ieders inbreng. Ieder 
kind ontwikkelt zich in nauwe relatie met de 
groep. Samenwerken en het dragen van ver-
antwoordelijkheid is belangrijk. We kijken 
naar wat de groep nodig heeft en zorgen er-
voor dat ieder kind leert. Er is een goede ba-
lans tussen kwalitatief goed onderwijs, on-
dersteuning, sociale vaardigheden en creati-
viteit.  
 

uitgangspunten 
 

Om bovenstaand doel zo goed mogelijk tot 
zijn recht te laten komen, spelen verantwoor-
delijkheid, zelfstandigheid en samenwerken 
een grote rol. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Binnen onze school vinden wij dat kinderen 
mede verantwoordelijk behoren te zijn voor 
hun werk en gedrag. Dit is een leerproces 
dat vanaf het eerste leerjaar wordt ingezet. 
Onder leiding van een groepsleerkracht 
wordt kinderen geleerd verantwoordelijk te 
zijn voor hun werk en gedrag en respectvol 
om te gaan met het gedrag van anderen.  

 
Zelfstandigheid 
 
Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen 
van jongs af aan leren zelfstandig  
oplossingen te zoeken. We leren kinderen 
zelfsturend en zelfredzaam te zijn. Dat kan 
alleen, met behulp van andere kinderen, of 
met de hulp van de groepsleerkrachten en 
onderwijsassistenten.  

   
Samenwerken 
 
Samenwerken speelt in de hedendaagse 
maatschappij een belangrijke rol. Het leren 
werken in teamverband leidt vaak tot betere 
resultaten. Bij ons op school proberen wij 
kinderen op basis van gelijkwaardigheid en 
met respect voor elkaar te leren samenwer-
ken. 

klimaat van onze school 

 
De sfeer waarin kinderen opgroeien is van 
groot belang. Daarbij speelt het respectvol 
met elkaar omgaan en een goede open en 
plezierige omgang met kinderen en ouders 
een belangrijke rol. Daardoor voelen  
kinderen zich veilig en prettig op school en 
komen als gevolg daarvan prestaties op  
verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief  
gebied beter tot hun recht.  
 
Daarnaast realiseren wij ons dat ouders  
tijdens de schooluren een deel van hun  
opvoeding uit handen geven en die verant-
woordelijkheid aan de school overdragen.  
Een goed contact tussen ouders en school 
achten wij daarom van belang. 
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PRETTIG OMGAAN MET ELKAAR 
 
“Prettig omgaan met elkaar “ (Sociaal Sterke 
Groep) werkt met groepsprocessen, waar 
door alle kinderen beter met elkaar omgaan.  
Prettige omgang is de basis van leren. 
De school verbetert de omgang tussen kin-
deren door: 

• effectieve conflicthantering 

• de sociokring 

• het sociobord  

• naar binnen- en buitengaan 

• de ok-thermometers 
 
 
         driehoeksgesprekje 
 
 
 
 
 
Kinderen weten wat prettig is en wat niet 
prettig is in de omgang met elkaar. Pret-
tige  omgang kan omslaan in vervelend 
en storend gedrag. Dit komt doordat 
ruzies niet opgelost worden, kinderen 
ongestraft hun gang kunnen gaan en 
doordat leerkrachten onbewust onrecht-
vaardig handelen. Een ruzie op zich is 
niet erg. Daar kun je veel van leren. Ru-
zies die uit de hand lopen, kunnen de 
omgang ernstig verzieken. De school 
verbetert de omgang tussen kinderen 
door: 
-effectieve conflicthantering 
-driehoeksgesprek 
-de sociokring 
-het sociobord en spelverrijking 
-naar binnen-en buitengaan 
-de ok-thermometers 
(zie ouderbrochure Sociaal Sterke 
Groep) 
 
SAMEN LEREN 

 
De groepsdynamica wordt ingezet als sleutel 
tot samen leren. Het groepsdynamisch on-
derwijs streeft naar een evenwicht tussen de 
behoeften van het kind en de behoeften van 
de groep.  
De kinderen zitten in een tafelgroepje van 4 
of 5 leerlingen. Iedere leerling heeft een rol: 
materiaalchef, kapitein, ok-chef en evaluatie-
chef. Hierdoor heeft ieder kind een schouder-
maatje en een oogmaatje. 
Het kind leert in verbondenheid met de groep 
waarin het zich begeeft en heeft deze groep 
nodig om succesvol te leren. 

 
 
FULL SPEED LEREN 

 
We streven bij de vakken rekenen en taal 
voor het onderdeel Full Speed Leren de 
richtlijnen van het groepsdynamisch onder-
wijs (GDO) na. Hierbij vormen taakgericht-
heid, zelfsturing en leerkrachtig leren de ba-
sis. Onder leerkrachtig leren verstaan we het 
effectief coachen bij het leerproces van kin-
deren door kinderen.  
Bij het Full Speed Leren wordt op drie ni-
veaus de leerstof gepland in een weektaak. 
Ieder kind wordt op zijn of haar niveau aan-
gesproken Deze niveaus (sporen) worden 
met de kleuren blauw (basis), rood 
(gemiddeld) en groen (bovengemiddeld) aan-
geduid. 
Alle kinderen werken even lang aan dezelfde 
stof maar op een verschillend niveau. 
In het tweede gedeelte van de lessen kun-
nen de kinderen uit drie containers uitdagend 
materiaal op verschillende niveaus  kiezen 
om aan te werken. We noemen deze keuze-
mogelijkheden containers, omdat we hier-
mee willen aangeven, dat men deze extra 
taakvakken met gevarieerde leerstof kan vul-
len. De containers symboliseren de rijke leer-
omgeving.  
Voor de keuzeopties wordt gebruikt gemaakt 
van computeropdrachten, uitdagende werk-
bladen, spel en werk uit de methode. We 
streven naar een grote zelfstandigheid van 
onze kinderen. Om dit te bevorderen laten 
we de kinderen in de tafelgroep werken. 

 
 

wekelijkse sociokring 
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STERK TEAM 
 
Een sterk team vinden wij een team dat in 
het belang van alle kinderen het onderwijs op 
elkaar afstemt. Daarom is er een gemeen-
schappelijke visie op samenwerking, onder-
wijs en coaching. 
We stemmen af op gemeenschappelijke vor-
men en routines die leiden tot gewenst ge-
drag bij kinderen. 
Ons team bestaat uit deskundige leerkrach-
ten, die er op gericht zijn zich te blijven ont-
wikkelen. 
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3. de organisatie van de  
    school 
 

schoolorganisatie 
 

Onze school is een basisschool. Dit betekent 
dat we leerlingen van 4 t/m 12 jaar op school 
hebben.  
 
We delen de leerlingen in op grond van hun 
leeftijd. De leerlingen zijn geplaatst in jaar-
groepen. De groepen 1 en 2 noemen we de 
onderbouw. De groepen 3, 4 en 5 vormen de 
middenbouw. De bovenbouw wordt gevormd 
door de groepen 6, 7 en 8. 
 
Gezien de grootte van de school kan het 
noodzakelijk zijn dat er jaargroepen  
worden gesplitst en/of worden samenge-
voegd. Ieder schooljaar opnieuw wordt 
de mogelijkheid dan wel noodzaak hiervoor 
bekeken. 

 
groepen/groepsgrootte 
 
Op o.b.s. De Jint worden gemiddeld acht of 
negen jaargroepen gevormd. De leerlingen 
zitten over het algemeen één schooljaar in 
dezelfde groep. Op grond van de ontwikke-
ling van het kind scheppen we de mogelijk-
heid langer of korter in een jaargroep te blij-
ven. Observatie- en toetsgegevens spelen 
hierbij een rol, maar ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind.  
 
Bij een grotere instroom van kleuters kunnen 
er halverwege het schooljaar bij de groepen 
1 en 2 enkele verschuivingen plaatsvinden.  
 
In geval de grootte van een jaargroep split-
sing noodzakelijk maakt, is de leeftijd van de 
leerling het uitgangspunt. 

 
 

 
 

 

 
 
 
plaatsingsprocedure 
 

Voordat de definitieve groepsindeling naar 
de ouders gaat, ontvangt u een indeling van 
de (combinatie) groepen voor het komende 
schooljaar, zonder dat daarbij bekend wordt 
gemaakt welke leerlingen in welke groepen 
worden geplaatst.  
 
Vervolgens ontvangt u de definitieve groeps-
samenstelling. De eindbeslissing met betrek-
king tot plaatsing en groepssamenstelling ligt 
bij het team.  

 
lesuren 
 
In de wet Primair Onderwijs is een minimum 
aantal lesuren van 7520 uur vastgelegd dat 
leerlingen verplicht moeten volgen verdeeld 
over 8 schooljaren. 
We werken met een continurooster van vijf 
gelijke dagen; de schooltijd start 8.30 uur en 
eindigt 14.00 uur. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
. 



 

 

 
 
 

 
 
klokurentabel groep 3 t/m 8 
 
In de onderstaande lessentabel wordt  
globaal weergegeven hoeveel tijd per week 
aan de verschillende vakken in groep 3 t/m 8 
wordt besteed. Het gaat hier om gemiddel-
den die enigszins kunnen variëren per jaar. 
Nederlandse taal    5,00 uur 
Lezen     3,00 uur 
Schrijven     1,50 uur 
Fries     0,75 uur 
Engels (groep 7 en 8)  0.75 uur 
Rekenen    4,50 uur 
Wereldoriëntatie   4,50 uur 
Handvaardigheid   2,00 uur 
Bewegingsonderwijs   2,00 uur 
Verkeer     0,75 uur 
Muziek     0,50 uur 

 
deelname leerlingen aan het  
onderwijs 
 
De leerlingen nemen deel aan alle volgens 
het schoolplan voor hen bestemde activitei-
ten. Het bevoegd gezag kan op verzoek van 
de ouders een leerling vrijstellen van het 
deelnemen aan bepaalde activiteiten. 
 

 
 

 

 
              
 
 

de activiteiten voor de kinderen 
 

het onderwijs in de groepen  
1 en  2 
 
In groep 1 ligt in het begin de nadruk op het 
wennen aan het naar school gaan. Spelen-
derwijs ontwikkelen de kinderen zich, waarbij 
er veel ruimte is voor gewoontevorming en 
regelmaat. 
Na een aantal maanden worden vanuit ge-
richte observaties aan de hand van thema’s  
activerende activiteiten aangeboden, waarbij 
de volgende aspecten een rol spelen: 

• vloeiend ritmisch onderwijs 

• activering van de kinderen 

• de taalontwikkeling 

• communicatie binnen groepjes  
  en de kring  

• de leerkrachtrollen 

 
De meeste vakken komen in samenhang aan 
de orde. Aan de hand van thema’s verken-
nen kinderen de wereld om zich heen.  
 
Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig 
met taalontwikkeling, wie speelt met lotto 
leert ook getallen en kleuren en wie op een 
vel papier de golven van de zee verft, is ook 
bezig met voorbereidend schrijven. Er is veel 
aandacht voor taalvorming, omdat dit de  
basis is voor ander leren. 
 
Er worden (speelse) activiteiten aangeboden 
die voorbereiden op het leren lezen, rekenen 
en schrijven in groep 3.  
 
Vanaf 8.15 uur staat de deur open en kun-
nen ouders en kinderen naar binnen komen. 
De voorgaande dag hebben de leerlingen al 
iets uitgekozen en op hun tafel klaargelegd 
om de nieuwe dag mee te beginnen. Tot half 
negen hebben ouders de mogelijkheid om 
samen met hun kind deze activiteit te doen. 
Daarna begint de lestijd. Deze verloopt in 
een vloeiend dagritme, waarin activiteiten in 
een logisch dagritme elkaar vlot afwisselen. 
 
Met behulp van een circuitmodel krijgen de 
leerlingen afwisselende en gevarieerde op-
drachten aangeboden. Zo komt iedereen 
even vaak met de activiteiten in aanraking en 
worden de materialen eerlijk verdeeld. 
 
In de tweede helft van groep 2 wordt beke-
ken en besproken of een kind toe is aan 
groep 3.  

…
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het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 
 
In groep 3 blijven veel van de genoemde uit-
gangspunten en werkwijzen van belang. 
Spelen en ontspanning blijven belangrijk, 
maar de manier van werken wordt langza-
merhand anders. Meer aangepast aan het 
gericht werken aan de beheersing van de 
basisvaardigheden van de vakgebieden  
lezen, schrijven, taal en rekenen.  
 
De leerstof voor deze vakgebieden wordt 
steeds meer geordend aangeboden met  
behulp van kwalitatief goede methodes. De 
leerkracht heeft hierbij een leidende rol, geeft 
instructie en organiseert coöperatieve werk-
vormen. Het aanbieden gebeurt op een  
concreet niveau.  
 
Gedurende korte periodes leren de kinderen 
zelfstandig te werken. Ondertussen kan de 
leerkracht hulp bieden aan individuele leer-
lingen bij de hulptafel of groepjes leerlingen 
in hun tafelgroep. 
 
In de midden- en bovenbouw wordt een  
beroep gedaan op de beheersing van  
de basisvaardigheden. Die vaardigheden 
vormen een basis voor elke verdere ontwik-
keling van de kennisgebieden. De lijn van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling speelt even-
als in voorgaande groepen een belangrijke 
rol. 
 

 
 

 

 
 
de vakgebieden 
 

lezen 
 
In groep 3 wordt systematisch begonnen met 
het leren lezen. We noemen het lezen in 
groep 3 het aanvankelijk lezen. We gebrui-
ken hiervoor de methode “Veilig Leren  
Lezen”.  In de groepen 4 en 5 ligt het accent 
op het zo vlot en goed mogelijk hardop le-
zen, het zogenaamde voortgezet technisch 
lezen.  
 
In de groepen 4 t/m 8 wordt het tekstbegrip 
en het maken van samenvattingen steeds 
belangrijker. We spreken dan van begrijpend 
en studerend lezen.  
Voor het aanbieden van het begrijpend en 
studerend lezen gebruiken we de methode 
“Lezen in Beeld” en actuele teksten van 
Nieuwsbegrip.  
 
De kinderen nemen hun eigen leesboek  (of 
van de bibliotheek) mee naar school. 
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taal 
 

In algemene zin leren we kinderen vaardig-
heden te ontwikkelen waarmee ze de taal 
doelmatig gebruiken in situaties die zich in 
het dagelijks leven voordoen. We leren ze 
de betekenis van taal zien en inzicht te ge-
ven in de vorm van taal. 
 
Taal is gericht op de ontwikkeling van de 
vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, 
schrijven en lezen . In de groepen 1 en 2 is 
taal voornamelijk gericht op het leren  
luisteren en spreken en het uitbreiden van 
de woordenschat. In groep 3  gebruiken we 
de methode “Veilig leren lezen” en in groep 
4 tot en met 8 wordt voor taal de methode 
“Taal op Maat” gebruikt. Groep 3, 4 en 5 
werken met de methode “Staal voor spel-
ling”. Groep 6, 7 en 8 gebruiken hiervoor 
“Taal op Maat spelling”. 
 

 
rekenen 
 
Basisvaardigheden als optellen, aftrek-
ken, vermenigvuldigen, delen, breuken, 
tafels, meten en verbanden worden mid-
dels de methode “Alles Telt”, systema-
tisch aangeleerd.  
 
Door het gebruiken van verschillende 
oplossingsstrategieën leren de kinderen 
met de genoemde basisvaardigheden 
praktische problemen, die ze in het  
dagelijks leven tegenkomen, op te  
lossen. Voor zowel de verwerking van 
taal als rekenen wordt gebruik gemaakt 
van een tablet. 
 

onderwijs in de Friese taal 
 
Fries taalonderwijs is in alle groepen 
een verplicht vak. Er wordt aandacht 
besteed aan het leren verstaan en  
begrijpen, het spreken en lezen van de 
Friese taal en het schrijven.  
Voor de taal Fries maken we gebruik van 
(voorlees)boeken, computerprogramma’s en 
tv-uitzendingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
onderwijs in de Engelse taal 
 
In de groepen 7 en 8 wordt het vak Engels 
gegeven. De uitspraak, het verstaan, het  
begrijpen en het lezen zijn onderdelen die 
hierbij worden getraind. Voor het vak Engels 
wordt de methode “Groove me” gebruikt. 
 

schrijven 
 
Voor het schrijfonderwijs werken we in groep 
1 tot en met 8 met de methode “Schrijven in 
de basisschool”. Naast schrijfoefeningen  
besteedt deze methode ook aandacht aan 
motorische activiteiten en creatief schrijven. 
In groep 3 tot en met 5 leren de kinderen de 
cijfers, letters en verbindingen en vanaf 
groep 7 wordt aandacht besteed aan het ont-
wikkelen van het persoonlijk handschrift. 

 
wereldoriënterende vakken 
 
Geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronder-
wijs en verkeer worden de wereld-
oriënterende vakken genoemd. In de groe-
pen 1 t/m 4 komen deze vakken in samen-
hang aan de orde bij de diverse thema’s. 
Vanaf groep 5 gebruiken we de methode 
“Naut, Meander , Brandaan”.  Hiermee bou-
wen kinderen op een gedegen manier de 
kennis op van de drie vakgebieden.; geschie-
denis, natuur en techniek en aardrijkskunde. 
Het aanleren en oefenen van de 21ste eeuw-
se vaardigheden komt steeds expliciet in de 
lesopbouw aan bod. Aan het eind van elk 
thema gaan de kinderen de kennis en vaar-
digheden echt toepassen in de toepassings-
opdracht: de Uitdaging. De kinderen worden 
na elk thema zowel op kennis als op vaardig-
heden getoetst. 
 
 

Met Naut Meander Brandaan verwMet 
Naut Meander Brandaan verwerven kin-
deren kennis van de drie 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
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verkeer 
 
Voor verkeer gebruiken we de lesmateria-
len van Veilig Verkeer Nederland. In groep 
8 worden de verkeerslessen afgesloten met 
een theoretisch (landelijk examen) en een 
praktisch examen. Het praktisch gedeelte 
speelt zich af op een uitgezette route in de 
nabijheid van de school. 

 
expressie-activiteiten 
 
Ook expressie-activiteiten vormen een 
onderdeel van het totale ontwikkelings-
proces van een kind. Onder expressie- 
activiteiten verstaan we tekenen,  
handvaardigheid, muziek en drama. 
Genoemde vakken dragen bij tot even-
wicht in het lesprogramma.  
Bij tekenen, handvaardigheid en dra-
ma kunnen kinderen hun gedachten, 
gevoelens en waarnemingen vorm ge-
ven in persoonlijke werkstukken.  
 
Werkend vanuit basistechnieken wordt 
geprobeerd op een ontspannen, maar 
wel gerichte manier de creativiteit van 
het kind te ontwikkelen. 
 
Hierbij wordt het team ondersteund door 
twee cultuurcoaches van Kunstkade. Zij 
gaan de komende jaren structureel cultuur-
educatie verzorgen op de Jint. Dit betekent 
dat álle leerlingen van onze school actief 
aan de slag gaan met kunst en cultuur. Dit 
is niet alleen erg leuk maar ook erg nuttig. 

 
 
Bij muzikale vorming maken we gebruik 
van methoden waarbij het zingen, het 
spelen op instrumenten en het bewegen 
op muziek vaste onderdelen vormen.  
 
Tijdens maandsluitingen en andere  
uitvoeringen worden deze expressie-
activiteiten in praktijk gebracht.  
In de groepen 1 en 2 is de creatieve 
vorming geïntegreerd in het totale  
programma. Ook in andere groepen 
sluiten we vaak aan bij thema’s die op 
dat moment spelen. 
 
De leerlingen van groep 8 sluiten hun 
basisschoolperiode af met een eindmu-
sical. 

 
bewegingsonderwijs 
 
De kleuters hebben minimaal twee keer per 
week een spel- of gymnastiekles in het 
speellokaal. Bij mooi weer gaan de kinderen 
ook nog naar buiten.  
 
Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee 
keer in de week onder leiding van een vak-
leerkracht bewegingsonderwijs gymnastiek 
in sporthal ”It Gryn”.  
Daarnaast maken we op vrijdag gebruik van 
Mobiez waarbij kinderen enthousiast worden 
gemaakt te bewegen m.b.v. eigentijdse ma-
terialen. Balanceren op skates is immers 
spannender en ligt dichter bij de belevings-
wereld van kinderen dan balanceren op een 
omgekeerde turnbank. Daarin voorziet Mo-
bieZ. Resultaat is dat kinderen in de gymles 
in aanraking komen met materialen die aan-
sluiten op interesses en de actuele bewe-
gingscultuur. De vaardigheden die zij in de 
gymles opdoen kunnen zij in hun vrije tijd 
verder ontwikkelen. 
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computeronderwijs 
 
       Onze school beschouwt ICT als belang- 
        rijk hulpmiddel in het onderwijs. De leer 
        lingen van groep 4 t/m 8 beschikken  
        over een iPad. De iPads zijn eigendom  
        van de school. 
        In de groepen 1 t/m 3 worden de iPads  
        incidenteel gebruikt.  
 
       We maken o.a. gebruik van de volgende  
       educatieve apps: Scratch Jr, Tangram  
       HD, Tafel Jungle, Sketches School, Co 
       de puzzels, Minecraft Education Edition 
       en Squla. 
 
       We kunnen het leerstofaanbod op deze 
       manier variëren en beter afstemmen op  
       de onderwijsbehoeften van de leer 
       lingen.  
 

 

Citotoetsen 
 
Twee keer per schooljaar worden de citotoet-
sen afgenomen. Dit zijn methode onafhankelij-
ke toetsen, waarmee we kunnen zien hoe we 
er vergeleken met andere scholen voorstaan.  
 
We gebruiken de volgende toetsen: 
 
Rekenen en Taal voor Kleuters - jan. groep 2 
 
Rekenen en Wiskunde - jan. groep 3 t/m 8 
                                        juni groep 3 t/m 7 
 
Begrijpend lezen - jan. groep 4 t/m 8 
                               juni groep 4 t/m 7 
 
Spelling: januari groep 3 t/m 8 
                    juni groep 3 t/m 7 
 
Werkwoordspelling: januari groep 8 
                                  Januari en juni groep 7 
 
IEP-eindtoets: april groep 8 
 
Drempeltest: november groep 8 
 
OK-thermometer voor leerlingen: maandelijks 
                                               groep 1 t/m 8 
 
OK-thermometer voor ouders:  
              januari groep 1 t/m 8 
                   mei groep 1 t/m 8 
 
SIDI 3: november groep 1 en 2 
 
AVI: januari groep 3 en 4 
             juni groep 3 en 4 
 
DMT: januari groep 4 t/m 8 
         februari groep 3 
         juni groep 3 t/m 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We gaan prettig met 
elkaar om. 
 
 

…
…

…
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…
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…
…

…
…

…
. 



13 

 
 
 
 

 
huiswerk 
 
Door het (beperkt) geven van huiswerk wil-
len wij de leerlingen hier al enigszins aan 
laten wennen. Een voorbeeld van huiswerk 
is de toetsen van Naut, Meander, Brandaan.  

 
 

buitenschoolse activiteiten 
 

Wanneer het dorp, de wijk, een sportvereni-
ging of de gemeente bepaalde activiteiten 
organiseert, zoals bijvoorbeeld sporttoer-
nooien, Jantje Beton en Kinderpostzegels 
neemt de school daaraan zoveel mogelijk 
deel. 
Andere buitenschoolse activiteiten die wij 
zelf organiseren zijn onder andere 
excursies, schoolschaatsen, schoolreisjes, 
bazaar en een presentatie van een project of 
thema.  
 
Iedere groep bezoekt minimaal één excursie 
en/of voorstelling per jaar, bijvoorbeeld van-
uit Kunstkade. 
 
Vanaf groep 1 hebben de leerlingen jaarlijks 
een schoolreisje. Groep 1 en 2 een dagdeel, 
groep 3, 4, 5 en 6 één dag en groep 7 en 8 
een meerdaags schoolreisje, waar naast het 
sociale aspect, spel- en educatieve activitei-
ten een rol spelen.  
 
Daarnaast wordt er één keer in de twee jaar 
een bazaar georganiseerd. De opbrengst 
hiervan wordt gebruikt voor extra voorzienin-
gen voor het onderwijs aan onze school en 
een deel van de opbrengst gaat naar een 
goed doel. 
 
 
Mediawijsheid 
 
Meerdere keren per jaar is er aandacht voor 
mediawijsheid. In groep 7 en 8 doen we mee 
aan Media Masters. Dit is een seious game 
over de kansen en gevaren van (digitale) 
media. 
 

 

 
sociale integratie en burgerschap  
 
PRETTIG OMGAAN MET ELKAAR 
 
“Prettig omgaan met elkaar “ (Sociaal Sterke 
Groep) werkt met groepsprocessen, waar- 
door alle kinderen beter met elkaar omgaan.  
Prettige omgang is de basis van leren. 
De school verbetert de omgang tussen kin-
deren door: 

• effectieve conflicthantering 

• de sociokring 

• het sociobord  

• naar binnen- en buitengaan 

• de ok-thermometers 
 
 
EFFECTIEVE CONFLICTHANTERING 
 

Effectieve conflicthantering is er op gericht 
om kinderen en leerkrachten te leren hoe ze 
een ruzie rechtvaardig kunnen oplossen. 
 
SOCIOKRING 
 

In de sociokring leveren kinderen met hun 
groep een bijdrage aan het verbeteren van 
de omgang met elkaar. 
 
SOCIOBORD 
 

Het sociobord is een hulpmiddel om de kin-
deren in een groep beter en gevarieerder 
met elkaar om te leren gaan. 
 
NAAR BINNEN EN  BUITEN GAAN 
 

Vanaf 8.15 uur zijn de schooldeuren open. U 
kunt dan met uw kind mee naar binnen. Van-
af dat moment staan de leerkrachten bij de 
deur van hun lokaal.  
Wilt u iets melden bij de leerkracht dan graag 
tussen 8.00 en 8.15 uur. Vanaf 8.15 uur is de 
leerkracht er voor de leerlingen. 
 
Ieder kind heeft een eigen gelabelde kap-
stok . 
 
Leerkrachten begeleiden hun groep naar 
buiten. Op het plein is altijd een pleinwacht 
aanwezig. 
 
OK-THERMOMETERS 
 

Elke maand vullen de leerlingen vragen in of 
ze zich prettig voelen in de groep. Op deze 
manier houden de leerkrachten de vinger 
aan de pols t.a.v. het welbevinden van de 
kinderen. 
Ook ouders vullen twee keer per jaar een OK
-thermometer , gericht op hun kind, in. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
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Aanmelden van nieuwe leerlingen  
Met een ondersteuningsvraag 

 
Geeft u bij de aanmelding aan dat uw kind 
een ondersteuningsvraag heeft, dan onder-
zoekt de school welke ondersteuning er no-
dig is en hoe we die kunnen bieden. We no-
digen u dan uit voor een vervolggesprek. 
Hiervoor maakt de leerkracht tijdig een af-
spraak. 

Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om 
de begeleiding van uw kind zo goed 
mogelijk af te stemmen. De school schakelt 
vervolgens het Zorg Advies Team in voor de 
beoordeling van het dossier, de advisering 
over de plaatsing en/of de besluitvorming 
over het ondersteuningstraject. Als blijkt dat 
de school de zorg, eventueel met extra on-
dersteuning vanuit het expertisecentrum kan 
bieden, gaan we over tot inschrijving van uw 
kind.  
 
 

Wat gebeurt er als uw kind niet 
plaatsbaar is op onze school? 
 
Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons 
op school dan gaan we, in overleg met u als 
ouders, op zoek naar een passende school.  
Het bestuur heeft hierin een zorgplicht en er 
zijn twee opties mogelijk: 
 
-de school bespreekt met u welke scholen in 
het samenwerkingsverband de juiste experti-
se hebben. Hierbij houden we zoveel moge-
lijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld 
voor een bepaalde schoolrichting of de maxi-
male afstand tussen uw huis en de school.  
Het kan dan zijn dat uw kind welkom is op 
een andere basisschool die de gewenste 
ondersteuning wel kan bieden.  
 
-ook kan het zijn dat uw kind wordt aange-
meld bij de Commissie van Toelaatbaarheid 
van het SBO (Speciaal Basisonderwijs)  
Na het onderzoek naar de passende school 
doet de school (in samenwerking met het 
Zorg Advies Team) u een schriftelijk aanbod 
voor een school die uw kind wel de juiste 
ondersteuning kan bieden en die bereid is 
om uw kind toe te laten.  
 
Als er na 10 weken nog geen besluit is geno-
men over de toelating van uw kind, dan heeft 
hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de 
school van aanmelding. 
 

…
…

…
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4. de zorg voor kinderen 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 
 
Alle kinderen kunnen in principe vanaf het mo-
ment dat ze drie jaar zijn, worden aangemeld bij 
onze school. Uiteraard wordt hierbij gekeken 
naar de mogelijkheden van de school waar 
het gaat om het verlenen van specialistische 
zorg. Er wordt een afspraak gemaakt met de di-
recteur van de school, mw. C. Santema, 
voor een eerste kennismakingsgesprek en een 
rondleiding door de school. Hierna kunt u over-
gaan tot de schriftelijke inschrijving van uw kind. 

Bij leerlingen die bijna in groep 1 komen, komt  
de leerkracht een maand voordat het kind vier 
jaar wordt op huisbezoek.  
 
Als uw kind drie jaar en elf maanden oud is mag 
het in totaal maximaal vijf dagdelen meedraaien 
op school. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz39_67sLiAhUFKFAKHfsGA4gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fheemskerk.nieuws.nl%2Fjeugd%2F21479%2Fkinderen-kennemerland-bewegen-meer-en-eten-en-drinken-gezonder%2F&psig=AOvVaw3bRtzoG
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Hoe zorg ik dat mijn kind na onze 
verhuizing op een nieuwe school 
wordt geplaatst? 
 
Bij verhuizingen buiten de regio gelden de-
zelfde regels van plaatsing zoals hier boven 
beschreven. De ouders melden hun kind aan 
op de school van hun voorkeur. Deze school 
bekijkt of ze het kind een passende plek kan 
bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, 
dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan 
op een andere school waar het kind wel ge-
plaatst kan worden. De school mag deze 
termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlen-
gen. Uw kind wordt tijdelijk ingeschreven op 
de school van aanmelding. Wij raden u aan 
om uw kind minimaal 10 weken van te voren 
in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij 
of zij direct na de verhuizing kan instromen. 
 
 

Passend onderwijs 
 
De manier waarop extra ondersteuning in 

het onderwijs aan leerlingen wordt georgani-

seerd en gefinancierd noemen we passend 

onderwijs. Uitgangspunt is dat alle leerlingen 

het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben 

en op een onderwijsplek zitten die bij hen 

past. Het gaat om zowel lichte als zwaarde-

re ondersteuning. Bijvoorbeeld extra bege-

leiding op school, aangepast lesmateriaal, 

hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 

school.  

Zorg in de groep 

In alle groepen is een ondersteuningslog-

boekje aanwezig waarin leerkrachten de zorg 

in de groep bijhouden.  

 
 

 
Scholen werken samen in samenwerkings-
verbanden passend onderwijs. Er komen in 
Nederland ongeveer 150 samenwerkings-
verbanden, de helft voor het primair en de 
helft voor het voortgezet onderwijs. De inde-
ling van deze samenwerkingsverbanden is 
door de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap bepaald.  
 
Alle scholen in het gebied van het samen-
werkingsverband doen mee. Alleen scholen 
voor cluster 1 en 2 vallen hier buiten. Zij 
worden (of zijn al) landelijk georganiseerde 
instellingen.  
 
Onze school maakt deel uit van het nieuwe 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
PO Friesland. Dit samenwerkingsverband 
heeft een ondersteuningsplan opgesteld, wat 
eens in de vier jaar wordt vastgesteld en 
jaarlijks bijgesteld.  
 
Het samenwerkingsverband ontvangt per 

leerling een vastgesteld bedrag. Samenwer-

kingsverbanden kunnen keuzes maken met 

betrekking tot de inzet van middelen. Het 

samenwerkingsverband is ervoor verant-

woordelijk dat alle leerlingen in de regio een 

passend onderwijsaanbod krijgen. De scho-

len in het samenwerkingsverband maken 

onderling afspraken over hoe ze ervoor zor-

gen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat 

bij hen past. 
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Het samenwerkingsverband Passend On-
derwijs Primair Onderwijs (PO) Friesland 
maakt samen met de scholen  afspraken 
over:  

• de begeleiding die iedere reguliere 
school biedt; 

• welke kinderen naar het (voortgezet) 
speciaal onderwijs gaan en welke pro-
cedure daarvoor geldt;  

• hoe het geld voor extra ondersteuning 
over de scholen wordt verdeeld;  

• wat de kwaliteit van het onderwijs aan 
leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften moet zijn;  

• hoe ouders worden geïnformeerd 
over wat scholen kunnen betekenen 
voor kinderen die extra ondersteuning 
of zorg nodig hebben.  

Deze afspraken leggen ze vast in het on-
dersteuningsplan. 

In de nieuwe structuur zijn besturen en scho-
len verantwoordelijk voor de zorgplicht.  De 
missie van ons samenwerkingsverband is: 
“Alle leerlingen gaan succesvol naar 
  school”. 
De basisscholen zijn primair verantwoordelijk 

voor het leveren van Passend Onderwijs aan 

iedere leerling die bij de school wordt aange-

meld (zorgplicht). Daarvoor ontvangt het be-

voegd gezag het budget Passend Onderwijs 

van het samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs PO Friesland. 

 

 
 
 
Wanneer ( het vermoeden bestaat dat) een 
leerling meer zorg nodig heeft, dan wordt het 
“zorgadviesteam” van het stichtingsbestuur 
ingeschakeld. Dit team bestaat uit deskundi-
gen en adviseert of een leerling in aanmer-
king komt voor extra ondersteuning op de 
basisschool. Deze extra ondersteuning bin-
nen de basisschool kan tijdelijk en/of aanvul-
lend worden aangeboden in de vorm van een 
arrangement. Het bestuur beslist op indicatie 
van  het zorgteam welke extra ondersteuning 
wordt toegekend en/of zorgt voor  passende 
plaatsing van de leerling op een van de 
scholen van het samenwerkingsverband.  
 
Elke basisschool levert in ieder geval de ba-
sisondersteuning. Naast de basisondersteu-
ning is er een inventarisatie waarin de onder-
steuningsmogelijkheden en expertises van 
de verschillende scholen en leerkrachten 
binnen de Elan onderwijsgroep 
(schoolondersteuningsprofiel) in beeld wor-
den gebracht.  
 
Veel scholen hebben hun eigen specialisatie. 

Wat een school kan en welke extra onder-

steuning zij biedt, staat in het schoolonder-

steuningsprofiel van de school.  

Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan 

welk aanbod aan onderwijs, zorg en onder-

steuning een school haar (zorg)leerlingen 

kan bieden, waar de school intern grenzen 

ervaart en met welke externe zorg de school 

deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de 

school onderscheid tussen basiszorg, breed-

tezorg en dieptezorg.  
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Wanneer een leerling extra ondersteuning 
krijgt of naar het speciaal onderwijs gaat, 
wordt deze extra ondersteuning vastgelegd 
in het ontwikkelingsperspectief voor de 
leerling. Indien dit gebeurt, bespreekt de 
school dit met de ouders. 
 
Wat deze veranderingen voor de leerling en 
de school betekenen, hangt af van de af-
spraken die in het Samenwerkingsverband 
PO Friesland zijn gemaakt. Ook afspraken 
die het bestuur van de Elan Onderwijsgroep 
maakt, zijn hierbij belangrijk. 
De school heeft, samen met het team een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld.  
De medezeggenschapsraad (MR) had hier-
bij een adviserende rol.  
 
Wanneer het profiel van de basisschool niet 
toereikend is om hulp te bieden, kan worden 
besloten dat: 
 
1. de leerling geplaatst wordt op een  
          andere school voor basisonderwijs.  
2. de leerling aangemeld wordt bij de 
          commissie voor toelaatbaarheid tot het 
          SBO. In overleg met de ouders kan 
          besloten worden om welke SBO- 
          school het gaat.  
3. in bijzondere gevallen wordt de leer- 
  ling rechtstreeks aangemeld bij de 
          Commissie van Advies voor cluster 3 
          en 4*. 

             
*Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen 
  Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kin 
                 deren met ernstige spraaktaal moeilijk 
                 heden 
  Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke  
      kinderen 
  Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedrags- 
                problemen 

 

 
Schoolondersteuningsprofiel 
 

Ondersteuningsmogelijkheden en 
ambitie 
 
De Jint is een, voor plattelandsbegrippen,  
grote dorpsschool. Wij willen zoveel mogelijk 
leerlingen van een passend aanbod voorzien 
in een veilig pedagogisch klimaat.  
 
We hebben de organisatie van het onderwijs 
zo ingericht dat er minimaal aan de basison-
dersteuning voldaan kan worden. Naast de 
instructie aan de groep kunnen kinderen uit-
nodigende instructie en begeleiding bij het 
inoefenen krijgen als dat nodig is.  
 
Wij proberen zoveel mogelijk leerlingen aan 
te laten sluiten bij het niveau van de groep 
waarin de leerling zit. Soms lukt dit niet. Dan 
kan een leerling na een zorgvuldige analyse 
aansluiten bij het niveau van de naaste ont-
wikkeling. Dit betekent dat leerlingen instruc-
ties en leerstof kunnen krijgen op een hoger 
of lager niveau dan de jaargroep waarin de 
leerling is geplaatst.  
 
Bij het werken met onze moderne onderwijs-
methoden speelt ICT een belangrijke rol. Van 
groep 4 t/m 8 heeft iedere leerling een eigen 
iPad  welke wordt gebruikt bij de verwerking 
van de opdrachten bij rekenen en taal. Daar-
naast worden adaptieve webbased program-
ma’s zoals de rekenapp Garfield counts. 
Door deze wijze van werken komen we tege-
moet aan de huidige leefwereld van het kind, 
dragen we bij aan de werkmotivatie van het 
kind en kunnen we leerstofaanbod per leer-
ling beter afstemmen op de onderwijs- en 
instructiebehoeften van de leerlingen. 
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Samenwerking met ketenpart-
ners 
 
Onze school neemt deel aan een Intern 
Zorgoverleg. Tijdens dit overleg wordt er 
structureel samengewerkt met de jeugdge-
zondheidszorg. Op aanvraag is een verte-
genwoordiger van de Jeugdzorg beschik-
baar. 
Onze school onderhoudt intensief contact 
met voorzieningen voor voor– en naschool-
se educatie en er wordt incidenteel samen-
gewerkt met andere externe instanties. 

 
Ondersteuningsvoorzieningen 
op bestuursniveau 
 
Elan Onderwijsgroep beschikt over een 
plusklas en een voorziening voor NT2 leer-
lingen (Nederlands als tweede taal). 
 

Extra ondersteuningsvoorzie-
ningen op bestuursniveau 
 
Elan Onderwijsgroep beschikt over een 
Zorgadviesteam. Het Zorgadviesteam 
heeft een adviserende rol bij de plaatsing 
van leerlingen met extra ondersteuning en bij 
toekenning van extra ondersteuning. 
De voorzitter van het Zorgadviesteam leidt 
de besluitvorming over de toekenning van 
een ondersteuningstraject. Er zijn verschil-
lende trajecten mogelijk:  
1. ondersteuning vanuit het Expertise-

centrum. 
 We hebben beschikking over ambu-  
 lante begeleiders die expertise hebben 
 op het gebied van gedrag en werkhou-
 ding, leer- en ontwikkelingsstoornissen 
 en lichte verstandelijke beperkingen. 
 Ambulante begeleiders worden inge-
 zet om leerkracht en leerling te bege-
 leiden en/of te ondersteunen. 
2. ondersteuning vanuit het bestuurlijke  
    budget. 
 Het bestuur beschikt over budget 
 voor lichte en zware ondersteuning. 
 Deze middelen kunnen worden ge-
 bruikt voor de inzet van specifieke  
 deskundigheid, extra ondersteunend  
 personeel of extra leer- en/of hulp 
 middelen. We stellen voor alle leer-
 lingen die extra ondersteuning nodig 
 hebben een ontwikkelingsperspectief 
 op. Ouders worden betrokken bij de op 
 stelling van  dit perspectief en bij de  
 invulling van het handelingstraject. 
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beoordeling en rapportage 
 
Op de spreekuren worden ouders geïnfor-
meerd over de sociaal-emotionele en cogni-
tieve ontwikkeling en voortgang van hun 
kind.  
 
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een 
map mee met daarin een rapport  en een 
aantal werkjes waaraan het de afgelopen 
periode heeft gewerkt. 

 
de overgang van de kinderen 
naar het voortgezet onderwijs 
 
Als de leerling in groep 8 zit, zal de groeps-
leerkracht de ouders in een gesprek advise-
ren over het meest geschikte onderwijs na 
de basisschool. Het advies van de basis-
school is bepalend voor de instroom in het 
voortgezet onderwijs. 
 
Het schooladvies is o.a. gebaseerd op de 
resultaten van de Citotoetsen vanaf groep 6, 
waarvan u een overzicht vindt in de plaat-
singswijzer. Eind groep 7 wordt deze plaat-
singswijzer voor het eerst met u en uw kind 
besproken en volgt er een voorlopig advies. 
Daarnaast wordt in november in groep 8 de 
Drempeltest afgenomen waarin naast de ont-
wikkelingsmogelijkheden ook de persoonlijk-
heidskenmerken worden meegenomen. In 
april volgt de landelijke eindtoets. Natuurlijk 
kijken wij ook naar de kennis en ervaring die 
wij met uw kind hebben opgedaan (o.a. het 
leerlingvolgsysteem). Het schooladvies is 
leidend en wordt gegeven door de leerkracht 
van groep 8. Voor welke school het kind uit-
eindelijk kiest, blijft een keuze van ouders.  
 
Het is gebruikelijk dat de aanmelding voor 
het voortgezet onderwijs via de basisschool 
gaat (ouders vullen ook een gedeelte van het 
aanmeldingsformulier in). Het aanmeldings-
formulier gaat in maart naar de school voor 
Voortgezet Onderwijs. 
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5. het personeel 
 

de samenstelling van het team 
 
De directeur van de school  is de  
locatiedirecteur. De locatiedirecteur heeft 
geen lesgevende taken. De locatiedirecteur 
draagt in samenspraak met het bestuur en 
het bovenschools management de verant-
woordelijkheid voor het onderwijskundig-, 
financieel- en personeelsbeleid.  
 
In voorkomende gevallen neemt de plaats-
vervangend directeur in eerste instantie de 
lopende zaken op school waar. 
 
Groepsleerkrachten hebben als eerste  
verantwoordelijkheid het onderwijs in hun 
groep zo goed mogelijk vorm te geven.  
 
Een aantal groepsleerkrachten heeft een 
speciale functie, zoals: 
 
● de cultuurcoördinator 
   De cultuurcoördinator is verantwoor- 
            delijk voor het cultuurbeleid op  
            school. Hij onderhoudt de contacten 
            met Kunstkade.  
● de veiligheidscoördinator 
            Vanuit de wettelijke zorgplicht veilig 
            heid op school zijn we verplicht bin 
            nen onze school iemand te belasten  
            met de taak van het coördineren van  
            het beleid in het kader van veiligheid. 
● de intern begeleider  

De intern begeleider is onder verant-
woordelijkheid van de directeur be-
last met het leveren van een bijdrage 
aan de ontwikkeling van het zorg  

   beleid, de coördinatie en uitvoering    
   van het zorgbeleid in de school, en  
   de begeleiding en professionalisering 
   van leraren. 
● de bouwcoördinatoren  

Er is op onze school een coördinator 
voor de onderbouw en een coördina-
tor voor de bovenbouw. Eén keer in 
de veertien dagen wordt er door de 
bouwcoördinatoren een afzonderlijke  
vergadering voor de groepen 1 en 2  
en voor de groepen 3 t/m 8 gepland.   

● de coördinator informatie- en                         
 communicatietechnologie, (ict) 

De ict-er coördineert de organisatie  
   van het computeronderwijs.   

 
 

 
.  

 

 

 
 
 
  
Vakleerkrachten geven onderwijs in een 
specifiek vak. Op onze school geldt dit voor 
gymnastiek. 
 
Onderwijsassistenten ondersteunen de 
groepsleerkrachten bij verschillende  
onderwijsactiviteiten.  
 
Studenten van de Pabo (Pedagogische  
academie voor basisonderwijs) komen bij 
ons op school om onderwijservaring op te 
doen. Daarnaast komen er studenten van de 
opleiding voor onderwijsassistent. 
 
 
Vanuit het voortgezet onderwijs volgen  
leerlingen af en toe “snuffelstages” aan onze 
school om zich op een vervolgstudie te  
oriënteren. 
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vergaderingen 
 
Het onderwijsgevend personeel vergadert 
drie à vier maal per maand. Deze vergade-
ringen zijn opgesplitst in algemene, team- en 
bouwvergaderingen. Behalve deze vergade-
ringen zijn er tal van andere bijeenkomsten 
en overlegsituaties voor het onderwijsgevend 
personeel, zoals: 

• met ouders 

• tussen directies van de scholen on-
derling 

• studiedagen 

• integraal zorgoverleg 

• met psychologen en ambulante be-
geleiders 

• ict-vergaderingen 

• taalcoördinatorenbijeenkomsten 

• over buitenschoolse activiteiten 

• met de medezeggenschapsraad 
(MR) 

• met de oudervereniging (OV) 

• met scholen voor voortgezet onder-
wijs 

• met educatieve diensten. 
 

Voor de invulling van taken is een zo  
evenredig mogelijke verdeling onder de  
leerkrachten gemaakt. Dit wordt jaarlijks  
vastgelegd in het taakbeleid. 

 
vervanging 
 
Leerkrachten kunnen gebruik maken van 
seniorenverlof, cursussen onder schooltijd 
volgen of andere werkzaamheden onder 
schooltijd uitvoeren. In eerste instantie pro-
beren we binnen het team voor vervanging te 
zorgen. Eventueel wordt een beroep gedaan 
op de invalpoule. Het beleid is er op gericht 
dat er maximaal twee leerkrachten voor een 
groep staan.  
 
Bij ziekte van een leerkracht proberen we zo 
snel mogelijk vervanging te krijgen. Mocht dit 
onverhoopt niet lukken dan volgen we het 
vervangingsprotocol. Dit betekent dat de 
leerlingen de eerste dag worden opgevan-
gen. Daarna kunnen er, afhankelijk van de 
duur van de ziekte, groepen naar huis wor-
den gestuurd. Mocht hier sprake van zijn, 
dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd.  

 
 

 
scholing 
 
Leerkrachten volgen regelmatig, zowel  
individueel als in teamverband, cursussen/ 
bijeenkomsten om hun kennis en vaardighe-
den te vergroten. Dit vindt plaats deels on-
der/deels buiten schooltijd. 

 
veiligheid 
 
In het kader van de veiligheid van personeel 
en kinderen hangt er in elk lokaal een  
ontruimingsplan wat in geval van calamitei-
ten wordt opgevolgd. Minimaal  twee keer 
per jaar vinden er ontruimingsoefeningen 
plaats. Een aantal personeelsleden heeft 
zich gespecialiseerd in EHBO en bedrijfs-
hulpverlening. 

 
FILMPJES EN FOTO’S VAN ACTIVITEITEN 
 
Wij vinden het prima als u filmpjes en foto’s 
maakt van schoolse activiteiten. Als u deze 
echter voor alle ouders toegankelijk wilt ma-
ken via bijvoorbeeld YouTube, Whatsapp of 
Facebook, neem dan eerst contact op met 
de leerkracht van uw kind, dit in verband met 
de privacy van ouders, kinderen en leer-
krachten. 

SCHOOL EN PERSOONSGEGEVENS 

De school gaat zorgvuldig om met persoons-
gegevens. De regels waar de school zich 
aan moet houden staan in de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG)
Vertrouwelijke gegevens worden niet aan 
derden doorgegeven. Mocht dit toch noodza-
kelijk zijn, dan gebeurt dit uitsluitend na toe-
stemming van de ouders.  
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6. ouders en school 
 

ouders en school 
 
Een goede samenwerking tussen ouders en 
de school achten wij van belang. De ouders 
vertrouwen immers een deel van de opvoe-
ding van hun kinderen toe aan de school.  
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders meeden-
ken en meepraten over allerlei zaken die met 
school en dus met uw kind te maken hebben. 
U wordt door ons op de hoogte gehouden 
van allerlei zaken op school.  
 
Daarnaast stellen wij het op prijs als u ons 
van belangrijke gebeurtenissen thuis op de 
hoogte houdt. Ook doen wij een beroep op 
ouders om aan allerlei activiteiten deel te 
nemen en mee te helpen met de organisatie. 
Het kan voorkomen dat u als ouder(s) geen 
geld heeft om uw kind(eren) mee te laten 
doen aan bv. sport of schoolreisjes. Is uw 
inkomen laag of zijn er hoge lasten dan kunt 
u via kindpakket.nl een vergoeding vragen. 
Op www.kindpakket.nl staan alle vergoedin-
gen op een rij. 

 
informatie 
 
Informatie aan de ouders wordt op velerlei 
manieren gegeven. In eerste instantie  
hebben we onze schoolgids, waar de  
algemene zaken betreffende onze school in 
staan. 
  
Naast de kalender vindt u in het jaarlijkse 
informatiebulletin informatie over de directe 
invulling van het schooljaar zoals: verdeling 
van de leerkrachten over de groepen, vakan-
ties, vrije dagen voor de kinderen, schooltij-
den, data van de spreekuren en andere za-
ken.  
Dit informatiebulletin en de kalender worden 
jaarlijks aan het begin van het schooljaar 
uitgegeven.  
 
Informeren van gescheiden ouders over 
de vorderingen van hun kind(eren) 
 
We gaan ervan uit dat het mogelijk is om één 
oudergesprek per kind te voeren waarbij bei-
de ouders aanwezig zijn. Beide ex-partners 
horen dan op hetzelfde moment de informa-
tie van school. School gaat er vanuit dat ex- 
partners gedurende het gesprek in staat zijn 
hun onderlinge conflict te laten rusten.  
 

 

 
Het gaat immers tijdens een oudergesprek over 
de ontwikkeling van het kind op school. Indien het 
in beginsel mogelijk is om dit gesprek op deze 
wijze te voeren en een van de ouders is verhin-
derd, dan kan de ene partner de andere informe-
ren. Indien dit niet mogelijk is, informeren wij bei-
de ouders apart. In het geval va stiefouders willen 
wij graag informatie van de biologische ouders of 

deze bij oudergesprekken aanwezig mogen 
zijn. Hierover hebben gescheiden ouders im-
mers afspraken gemaakt in het ouderschaps-
plan. Als u ons niet informeert, gaan we ervan 
uit dat stiefouders (vriend/vriendin van de ex-
partner) aanwezig mogen zijn. 
De school heeft echter ook een eigen informa-
tieplicht naar de ouder zonder ouderlijk gezag. 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek moet de 
school namelijk op verzoek van de ouder infor-
matie verstrekken als het gaat om belangrijke 
feiten en omstandigheden die de persoon van 
het kind betreffen evenals diens verzorging of 
opvoeding. Hierop kan slechts een uitzondering 
worden gemaakt als het belang van het kind 
zich hiertegen verzet. Ook onze website en 
nieuwsbrieven e.d. zijn voor alle ouders toe-
gankelijk. 
 
DIGITAAL OUDERPORTAAL 
 

Aan het begin van elke maand wordt een digitale 
nieuwsbrief gepubliceerd.  
Hierin staat informatie over actuele zaken ver-
meld. Deze informatie kunt u ook vinden op onze 
website www.dejint.nl.  
Leerkrachten publiceren zaken over hun groep via 
dit ouderportaal. Als uw kind bij ons op school 
komt, ontvangt u hiervoor een toegangscode. 

 
spreekuur 
 
Op vier momenten in het schooljaar heeft u de 
gelegenheid om met de leerkracht over uw kind 
van gedachten te wisselen.  Hierbij maken we 
onderscheid tussen verplichte spreekuren n.a.v. 
de rapporten in februari aan het eind van het 
schooljaar en spreekuren op verzoek van ouder
(s) en/of leerkracht. Voor de spreekuren kunt u uw 
voorkeur aangeven via de ‘planning voor ouder-
gesprekken’ in social schools. 
Een gesprek met de leerkracht middels een af-
spraak is altijd mogelijk. Wij stellen het op prijs als 
u bij eventuele problemen direct contact opneemt 
met de betrokken leerkracht.  
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huisbezoek 
 
Bij leerlingen die voor het eerst bij ons in 
groep 1 komen, komt de betrokken leer-
kracht een maand van tevoren op huisbe-
zoek. Deze maakt tijdig een afspraak.  
  

oudervereniging (ov) 
 
De OV van onze school bestaat uit zeven 
ouders. De OV vergadert ongeveer acht keer 
per jaar, hierbij zijn twee teamleden aanwe-
zig.  
De leden houden zich vooral bezig met het 
organiseren van allerlei activiteiten. Iedere 
ouder kan zich kandidaat stellen voor de OV 
Jaarlijks worden er tijdens de algemene  
ouderavond verkiezingen gehouden. 
 

ouderactiviteiten 
 
Ieder jaar doen wij een beroep op de hulp 
van ouders met betrekking tot diverse  
activiteiten op school. 

medezeggenschapsraad (MR) 

De MR is een raad met wettelijk geregelde 
rechten. Zij heeft twee soorten rechten: in-
stemmingsrecht en adviesrecht. 
De oudergeleding van de MR wordt gekozen 
uit de ouders middels verkiezingen. Wilt u 
meer weten over de MR, dan kunt u contact 
opnemen met de voorzitter.  

 
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van 
ouders en personeel (ouder- en personeels-
geleding). Op grond van de wet Medezeg-
genschap op Scholen (WMS) heeft de MR 
de bevoegdheid om te kunnen meepraten en 
meebeslissen over het beleid van de school. 
Voor zaken die vooral het personeel aan-
gaan heeft de personeelsgeleding advies- of 
instemmingsrecht, voor zaken die de ouders 
aangaan heeft de oudergeleding advies- of 
instemmingsrecht. En voor zaken die beide 
geledingen aangaan (bijvoorbeeld het 
schoolplan en de schoolgids) heeft de voltal-
lige MR advies- of instemmingsrecht. 
De MR bestaat uit zes leden, van wie drie 
leden uit en door het personeel zijn gekozen 
en drie leden uit en door de ouders. De be-
voegdheden zijn vastgelegd in een regle-
ment. De MR vergadert ongeveer zes keer 
per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar 
en de data zijn vermeld op de jaarkalender. 
Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor 
de MR. 
 
 

 
 

 
gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) 
 
In de GMR hebben zeven ouders en zeven 
leerkrachten die betrokken zijn bij de 
ElanOnderwijsgroep zitting. De GMR geeft 
adviezen en neemt besluiten over onderwer-
pen die betrekking hebben op alle scholen 
binnen de Elan Onderwijsgroep. 
Belangrijke besluiten moeten door het be-
stuur worden voorgelegd aan de GMR die, 
afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of 
instemmingsrecht heeft. Denk hierbij aan 
zaken als het financiële beleid, het vaststel-
len van vakanties en vrije dagen, het perso-
neelsbeleid en het betrekken van ouders bij 
de school. 
 
ouderbijdrage 
 
Per cursusjaar vragen wij een vrijwillige  
financiële bijdrage van de ouders.  
Dankzij deze ouderbijdrage kunnen er leuke 
activiteiten voor de leerlingen georganiseerd 
worden. Denk daarbij aan het bezoek van 
Sinterklaas, Kerstmis, sportdag en de laatste 
schooldag.  De vrijwillige ouderbijdrage is 
vastgesteld op €18,- per kind in groep 1 t/m 
4, € 16,- per kind in groep 5 en 6 en € 11,- 
per kind in groep 7 en 8 , alles per school-
jaar.  
Het niet betalen van deze bijdrage heeft 
geen gevolgen voor het toelaten van de leer-
ling tot de school. Evenmin worden leer-
lingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) de-
ze bijdrage niet betalen uitgesloten van deel-
name aan activiteiten die van deze bijdrage 
worden bekostigd  
Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/
verzorger(s) gevraagd te betalen voor 
schoolreisjes en schoolschaatsen.  
Op de website staat informatie over “het 
Kindpakket”, financiële tegemoetkomingen 
voor ouder(s)/verzorger(s) met een laag in-
komen.  
Het schoolfonds wordt beheerd door de ou-
dervereniging.  

 
Peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang (BSO) 
 
De peuterspeelzaal en de voor– en na-
schoolse opvang zijn gesitueerd bij de Jint 
en vinden plaats onder verantwoording van 
Kids First cop groep. 
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot  
Kids First cop groep. 
tel.nr. 088-0350400 
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ouderwerkgroep luizencontrole 
 
Sinds een aantal jaren is er op onze school 
een ouderwerkgroep luizencontrole inge-
steld. Na elke vakantie controleren deze  
ouders alle leerlingen op hoofdluis.  
 
Wanneer er bij één (of meerdere) van de 
leerlingen luizen worden geconstateerd, dan 
krijgen de ouders van die leerling(en) bericht 
van de groepsleerkracht zodat de leerling 
behandeld kan worden. Na twee weken  
worden alle leerlingen van de betreffende 
groep(en) weer gecontroleerd, net zolang 
totdat alle leerlingen luizenvrij zijn.  

 
Verzekeringen  
 
Verzekerd erop uit met kinderen in de auto! 
Hoe zit dit? 
 
Stel u wordt als ouder gevraagd om voor een 
excursie of voorstelling met de auto een aan-
tal kinderen naar de plaats van bestemming 
te brengen. Hoe zit het dan met de verzeke-
ring? Veel mensen hebben naast de 
‘gewone’ autoverzekering ook een Ongeval-
len Inzittenden Verzekering (OIV). Wat be-
treft aansprakelijkheid voor meegenomen 
inzittenden, zegt een OIV echter niets, want 
een OIV keert alleen uit ingeval van blijvende 
invaliditeit of overlijden ten gevolge een ver-
keersongeval. Maar hoe zit het nu met bij-
voorbeeld ziekenhuiskosten, vergoeding kle-
ding, smartengeld etc.? Deze kosten kunnen 
normaliter worden verhaald op de WA-
verzekering van de ‘schuldige’ bestuurder; dit 
kunt u dus zelf zijn, maar dit kan ook de be-
stuurder van de andere auto zijn. Wanneer u 
echter betrokken raakt bij een ongeval waar-
bij er geen sprake is van schuld 
(aansprakelijkheid) van een bestuurder, bij-
voorbeeld door een tak van een boom die bij 
storm op een rijdende auto waait, kan een 
Schadeverzekering Inzittenden (SVI) uit-
komst bieden. De SVI is duidelijk minder 
gangbaar dan de OIV en wordt ook niet door 
iedere verzekeringsmaatschappij aangebo-
den. Een verzekeringsmaatschappij zal ech-
ter alleen tot uitkering overgaan wanneer de 
kinderen op een daarvoor bestemde plaats in 
de auto hebben gezeten. Het is dus heel be-
langrijk om de regelgeving voor kinderver-
voer te volgen. Een gordel dragen is altijd 
verplicht. Vanaf 2006 is de basisregel dat 
alle kinderen kleiner dan 1,35 meter zowel 
voorin als achterin een goedgekeurd auto-
stoeltje of een goedgekeurde stoelverhoger 
moeten gebruiken. In de toekomst gaat deze 
regel gelden voor kindervervoer in geheel 
Europa.  

 

 
Klachtenprocedure 
 
Als u klachten heeft over de gang van zaken 
op school, kunt u dit op school melden. In 
vrijwel alle gevallen is een gesprek voldoen-
de om de eventuele problemen op te lossen.  
 
Ons schoolbestuur kent een klachtenregeling 
betreffende machtsmisbuik op school. Hier-
onder vallen discriminatie/racisme, agressie/
geweld, seksuele intimidatie en pesten. In de 
klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen 
over contactpersonen, vertrouwenspersonen 
en klachtencommissie. Aan onze school zijn 
contactpersonen benoemd. De contactper-
soon heeft als taak de klager door te verwij-
zen naar een vertrouwenspersoon. De na-
men van de contactpersonen staan op de 
website.  
Onze school is voor de vertrouwenspersoon 
aangesloten bij de GGD Fryslân. Deze 
draagt zorg voor de opvang van kinderen die 
worden lastiggevallen en handelt de klacht af 
volgens een vaste procedure. Het gaat om 
situaties tussen leerlingen onderling en tus-
sen leerling/leerkracht of anderszins aan 
school verbonden personeel. De vertrou-
wenspersoon behandelt alle zaken strikt ver-
trouwelijk en is geen verantwoording schul-
dig aan school. Hierdoor kan het kind en/of 
ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en 
een klacht voorleggen. De folder van GGD 
Fryslân “Vertrouwenspersoon voor ouders: is 
te downloaden via de website van GGD 
Fryslân, www.ggdfryslan.nl. Ook de mel-
dingsregeling “Ongewenst gedrag binnen het 
onderwijs” is te downloaden via de website 
van GGD Fryslân.  
 

toelating, schorsing en verwij-
dering van leerlingen 
 
De beslissing hierover berust bij het bevoegd 
gezag, na kennisname van de standpunten 
van de betrokkenen. De regeling is vastge-
legd in het toelatingsbeleid. Deze regeling 
ligt op school ter inzage.  
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onderwijs aan zieke kinderen 
 
Ouders mogen van leerkrachten verwachten 
dat zij zich voor zieke kinderen inzetten en 
ervoor zorgen dat het onderwijsproces niet 
teveel wordt verstoord. Hiertoe kan de school 
bij langdurige ziekte van een leerling bij de 
coördinator voor zieke leerlingen van de 
schoolbegeleidingsdienst CEDIN ondersteu-
ning aanvragen. Dit kan alleen als een kind 
langdurig ziek thuis is of voor enkele weken 
opgenomen is in een (regulier) ziekenhuis. 
Een academisch ziekenhuis (bijvoorbeeld het 
academisch ziekenhuis in Groningen) heeft 
een eigen speciale educatieve voorziening.  
 
Consulenten van de schoolbegeleidings-
dienst hebben contact met de school van het 
zieke kind (de thuisschool) en geven infor-
matie aan de leerkrachten over de conse-
quenties die ziektes kunnen hebben voor de 
vorderingen op school en over de omgang 
met een zieke leerling in de klas en op 
school. Zij voeren, wanneer dit nodig is,  
gesprekken met de klasgenoten of adviseren 
over de middelen die gebruikt kunnen wor-
den om toch het onderwijsprogramma uit te 
kunnen voeren. Als een ziekenhuisopname 
erg lang gaat duren, is het soms mogelijk om 
via de computer online lessen te volgen in de 
klas. Regelmatig komt het voor dat de consu-
lent, na goed overleg met de leerkracht en 
de interne begeleider op school, een deel 
van het onderwijsprogramma van de school 
overneemt. Dit kan thuisonderwijs of onder-
wijs in het ziekenhuis zijn.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
interne begeleider van de school of de coör-
dinator voor langdurig zieke leerlingen bij het 
CEDIN  
(tel.: 058-2843434, zie ook: www.cedin.nl of 
op de website van de stichting “ziek zijn en 
onderwijs”: www.ziezon.nl).  

 
 

 
 
 
Medicijngebruik op school 

 
Bij het medicijngebruik op school wordt onder-
scheid gemaakt tussen: 

• de zogenaamde “zelfzorgmiddelen” zoals 
pijnstillers bij hoofdpijn, oorpijn, buikpijn 
etc.,  

• voorgeschreven medicijnen door een arts 

• medisch handelen zoals bijvoorbeeld het 
geven van sondevoeding of het geven 
van een injectie. 

Om er voor te zorgen dat medicijnhandelingen 
zo goed mogelijk worden uitgevoerd hebben wij 
als school, met als onderliggend document, de 
richtlijnen van de PO-raad passend onderwijs, 
een “protocol medische handelingen” opge-
steld. Als uitgangspunt worden er geen medicij-
nen verstrekt of toegediend aan kinderen. Ech-
ter,  ingeval medisch handelen in een van de 
bovenstaande situaties noodzakelijk is, is een 
door de ouder(s(/verzorger(s) ingevulde  en 
ondertekende verklaring noodzakelijk. Bij elke 
wijziging in het medicijngebruik dient deze ver-
klaring opnieuw ingevuld te worden. Ouder(s)/
verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor duidelij-
ke instructies aan leerkrachten over het gebruik 
van de medicijnen en voor het op peil houden 
van de voorraad medicijnen. 
De eindverantwoordelijkheid voor medicijnge-
bruik ligt altijd bij de ouder(s)/verzorger(s). 
Als een kind voor schooltijd medicijnen moet 
innemen worden wij hiervan als school graag 
op de hoogte gebracht.  Het wel of niet inne-
men van medicijnen kan het gedrag van kin-
deren op school beïnvloeden.  
Mocht een kind om welke reden dan ook géén 
medicijnen hebben ingenomen of kan innemen, 
dan is het mogelijk dat het kind naar huis wordt 
gestuurd, na contact met ouder(s)/verzorger(s), 
om eerst de medicijnen in te nemen. Voor 
“protocol medisch handelen” zie www.dejint.nl. 

 
 
Melding afwezigheid  
 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere re-
den niet aanwezig kan zijn op school, dan dient 
u dit voor 08.30 uur door te geven.  
 
Bij geen afmelding neemt de school contact op 
met de ouder(s)/verzorger(s).  
 
Wanneer er sprake is van ongeoorloofd school-
verzuim wordt dit doorgegeven aan de leer-
plichtambtenaar van de gemeente. 
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7. de ontwikkeling van het 
onderwijs in de school 
 

activiteiten ter verbetering van 
het onderwijs 
 
De school is een organisatie die voortdurend 
verandert. Veel activiteiten zijn erop gericht 
het onderwijs in de school te verbeteren. We 
volgen cursussen om op de hoogte te blijven 
van de nieuwe ontwikkelingen binnen het 
onderwijs. Ieder jaar proberen we een deel 
van ons onderwijspakket te verbeteren.  

 
instanties met wie de school  
regelmatig contact onderhoudt 
ter ondersteuning van het  
onderwijs 
 
 
VOO - Vereniging Openbaar Onderwijs 

De Vereniging Openbaar Onderwijs 
is een landelijke organisatie die de 
belangen van het openbaar onder-
wijs behartigt. Iedere ouder kan lid 
worden van deze organisatie. 

 
Centrale bibliotheekdienst 

Er is regelmatig overleg met de  bibli-
otheek. Leespromotie en bibliotheek-
bezoek krijgen extra aandacht. 

 
Voortgezet onderwijs 

Wij hebben geregeld contact met 
scholen van het voortgezet onderwijs 
in Leeuwarden en Sint Annaparo-
chie.  
De scholen worden door ons geïnfor-
meerd over de van onze school  
afkomstige kinderen en zij houden 
ons op de hoogte van de prestaties 
van onze oud-leerlingen. 

 
GGD - Gemeenschappelijke Gezondheids- 
   dienst regio Noord Nederland 

De schoolarts en -verpleegkundige      
   komen geregeld op school.  

De schoolarts doet een preventief 
gezondheidsonderzoek bij de kin-
deren uit groep 2. De assistent van 
de schoolverpleegkundige doet in  
samenwerking met de schoolver-
pleegkundige onderzoek bij de leer-
lingen uit groep 7. Het preventief  
gezondheidsonderzoek is een  
algemeen lichamelijk onderzoek.  

 
 

 
 

 
Bij jonge kinderen wordt extra  
aandacht besteed aan ogen, oren, 
spraak/taal, de lichamelijke ontwikke-
ling en de motoriek. Bij oudere  
kinderen ligt de nadruk op vooral 
lichamelijke ontwikkeling en rijping. 
Daarnaast kijkt de schoolarts  
uitgebreid naar de rug en de  
houding. 
 
Ze schenkt ook aandacht aan de 
hygiëne, leefstijl en sociaal- en  
emotionele ontwikkeling van  
kinderen. Bij bezoek van de school-
arts en/of -verpleegkundige krijgt u 
tijdig bericht. 
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8. de resultaten van het  
onderwijs 

 
het leerlingdossier 
 
Van iedere leerling is in de school een  
dossier aanwezig. In dit dossier worden  
gegevens bewaard van observaties, toetsen, 
onderzoeksresultaten en specifieke  
bijzonderheden. De privacy is gewaarborgd. 

 
toetsen 
 
We maken voor de registratie van gegevens 
gebruik van methodeafhankelijke toetsen en 
methodeonafhankelijke toetsen.  
 
Methodeafhankelijke toetsen zijn onder  
andere het “ontwikkelingsvolgmodel”  voor 
jonge kinderen, taal en spellingstoetsen van “ 
Staal /Taal op Maat” en rekentoetsen van 
“Alles Telt”. De resultaten van deze toetsen 
worden bijgehouden in een leerling-
volgsysteem.  
 
Methodeonafhankelijke toetsen zijn onder 
andere CITO Drie Minuten Toets, CITO  
begrijpend lezen ,CITO spelling en CITO  
rekenen en wiskunde. De resultaten van  
deze toetsen worden geregistreerd in het 
Cito leerlingvolgsysteem. 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen wordt gevolgd via de OK-
thermometers en geregistreerd.  
 
Daarnaast wordt bij de leerlingen uit groep 8 
de drempeltest afgenomen. De bedoeling 
van deze test is om aanvullende informatie te 
verwerven over kennis en persoonlijkheids-
factoren, zodat een verantwoord advies kan 
worden gegeven over de mogelijkheden  
binnen het voortgezet onderwijs. 

 
 
 
rapportage 
 
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een 
map met daarin eigen werk en een  
rapportage van de ontwikkeling van het kind.  
 
Tijdens het schooljaar zijn er voor de  
groepen 3 t/m 8 twee rapporten.  Net als in 
groep 1 en 2 zit bij dit rapport  een portfolio in 
de vorm van een paar A4-tjes met  werk dat 
gemaakt is in de afgelopen periode. 
Het eerste  rapport wordt eind januari/begin 
februari meegegeven en het tweede aan het 
einde van het schooljaar. Tijdens de spreek-
uren kan het rapport onderwerp van gesprek 
zijn. 
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9. Vertrouwenspersoon 

 
 
Als ouder kunt u in het contact met de school 
een probleem hebben, waar u graag met een 
onafhankelijk persoon over wilt spreken.  
 
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is het ver-
standig dit probleem eerst te bespreken met 
de betreffende persoon, of zo nodig met de 
speciale contactpersoon van de school. Na-
tuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met 
de directeur. 
 
Het kan echter ook voorkomen dat u contact 
wilt met een buitenstaander, iemand die niet 
direct betrokken is bij de school. Dan kunt u 
terecht bij de vertrouwenspersoon.  
 
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend 
oor en alle ruimte voor uw verhaal en emo-
ties. 
Deze vertrouwenspersoon staat naast u als 
het gaat om het zoeken naar een oplossing, 
maar neemt het probleem niet van u over. U 
houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt 
de vertrouwenspersoon naar mogelijke op-
lossingen, welke stappen gezet kunnen wor-
den, en wat daarvan de voor- en nadelen 
zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt 
wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een 
bemiddelaar of mediator. 
 
De vertrouwenspersoon voor leerlingen en 
ouders is mevrouw Tjitske Feersma.  
Zij is te bereiken onder nummer  
06-125 226 29, of via de e-mail: 
t.feersma@cedin.nl 
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