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KALENDER
Hierbij ontvangt u het informatiebulletin van obs De Jint voor het schooljaar 2018/2019.
De kalender is los bijgevoegd, zodat u deze kunt ophangen.
Nieuwe data die u in de loop van het jaar van ons ontvangt, kunt u toevoegen aan de
kalender.
Heeft u naar aanleiding van de kalender nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
mw. C. Santema, directeur van de school.
Voor algemene informatie betreffende de school kunt u de schoolgids en de website
(www.dejint.nl) raadplegen.

VERDELING LEERKRACHT EN
OVER DE GROEPEN
De verdeling van de leerkrachten over de groepen
stellen wij vast op grond van het aantal leerlingen en
het aantal formatieplaatsen.
Dit schooljaar is de verdeling als volgt:
groep 1
groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

mw. H. Bouma en mw. F. de Vries
mw. D. Kiewiet en mw. F. de Vries
mw. J. de Heij en mw. M. de Groot
mw. P. v.d. Vlis en mw. M. de Groot
mw.L.v.Scheltinga en mw. L. Venema
mw. A. v.d. Bos
mw. R. Holwerda en mw. J. Rispens
dhr. F. Hofman en mw. J. Rispens

Mw. F. de Vries wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door mw. H. Bouma, mw. D. Kiewiet en mw. J. ter Beke.
Overige functies:
Directeur:

mw. C. Santema

Plaatsvervangend directeur:

mw. J. Rispens

Intern begeleider:

mw. R. Walda

Bouwcoördinatoren:

mw. J. Rispens

Computerbeheer:

mw. R. Holwerda

Onderwijsassistent:

mw. M. Postma

Humanistisch vormingsonderwijs: mw. R. v.d. Holt
Godsdienstig vormingsonderwijs: dhr. A. Stoker

ELAN

ONDERWIJSGROEP

Elan Onderwijsgroep is de onderwijsorganisatie die is ontstaan uit de fusie van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier. De 22
scholen van Elan Onderwijsgroep staan in
de regio Noordwest-Fryslân, specifiek in de
gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarden en
Waadhoeke.
Op 22 scholen wordt aan ruim 2100 leerlingen dagelijks onderwijs gegeven.
Naast reguliere basisscholen is er een NT2
school, een SBO school en zijn er samenwerkingsscholen.

Het bezoekadres van het stafbureau is:
Pyter Jurjensstrjitte 8
9051 BS Stiens
T 058 253 9580
E info@elanowg.nl

T EAM SC HOLI NG

In verband met ondersteuning en begeleiding bij onderwijsvernieuwingen,
-veranderingen of studiedagen zijn alle
leerlingen vrij op de hieronder vermelde
data :
maandag
vrijdag
woensdag

24 september 2018
2 november 2018
6 maart 2019
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SCHOOLTIJDEN

BEWEGINGSONDERWIJS
Groep 1 en 2
De kleuters hebben bewegingsonderwijs in het
speellokaal, waarbij kinderen gymschoenen dragen.
Graag uw kinderen gymspullen (sportbroek, T-shirt
en gymschoenen met stroeve, niet zwarte zolen en
zonder veters) meegeven in een stoffen tas. Deze
tassen worden op school bewaard. Vóór iedere vakantie worden deze tassen weer meegegeven naar
huis, zodat de kleding thuis gewassen kan worden.

De school werkt met een continurooster van 5
gelijke dagen, zodat er een vast dagritme voor
de leerlingen ontstaat.
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen in groepsverband met de groepsleerkracht.

Groep 3 t/m 8
Deze kinderen hebben op dinsdag en op vrijdag
gymnastiek in sporthal It Gryn. Wilt u er voor zorgen
dat uw kind de gymkleding meeneemt naar school?
De gymschoenen moeten een stroeve zool hebben
en de zolen mogen niet zwart zijn. De gymkleding
wordt weer mee naar huis genomen.
Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets naar de
sporthal.

VAKANTIES
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
hemelvaartvakantie
pinkstervakantie
vrije middag
zomervakantie

20-10-2018
22-12-2018
16-02-2019
19-04-2019
23-04-2019
30-05-2019
08-06-2019
12-07-2019
13-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

28-10-2018
06-01-2019
24-02-2019
22-04-2019
05-05-2019
02-06-2019
10-06-2019

t/m

25-08-2019

INLOOP LEERLINGEN
Alle leerlingen kunnen ’s morgens
vanaf 8.15 uur naar hun lokaal
gaan, behalve de groep waarvan
de leerkracht op het plein is. Deze
leerlingen blijven dan ook buiten.
De lessen starten om 8.30 uur.
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NIEUWSBRIEF

SCHOOLKRANT

Aan het begin van iedere maand ontvangt
u de digitale nieuwsbrief.
Tussentijdse mededelingen worden schriftelijk of digitaal aan u doorgegeven.
De nieuwsbrief staat ook op de website.

Drie keer per jaar ontvangt u de schoolkrant. De
schoolkrant bevat vooral werkjes door en voor de kinderen en onderwerpen die we graag onder uw aandacht willen brengen.
We bieden ouders graag de gelegenheid om een
advertentie te plaatsen in de schoolkrant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
mw. C. Santema

U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden bij de leerkracht(en) van uw kind.

HUISBEZOEK

WEBSITE

Bij leerlingen die voor het eerst bij ons in groep 1
komen, komt de leerkracht een maand van tevoren
op huisbezoek. Deze leerkracht maakt tijdig een afspraak.

Met onze website verstrekken we
informatie over onze school aan
iedereen die daarnaar op internet op
zoek is. Ook is hier recente informatie
te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.
Op onze website worden in het ouderportaal o.a. werkstukjes en foto’s
van kinderen geplaatst. Hiervoor ontvangt u van Social Schools een inlogcode. Ouders kunnen tegen de publicatie van werkjes en/of foto’s van hun
eigen kind(eren) bezwaar maken. Dit
bezwaar wordt ingediend bij de directeur. Ouders kunnen hun bezwaar
uiteraard ook weer herroepen.

OUDERBIJDRAGE
SCHOOLFONDS
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u
een totaaloverzicht van de te betalen vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds.
Daarnaast ontvangt u later in het schooljaar
een overzicht voor deelname aan het
schoolreisje.
De hoogte van de beide bedragen is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit.
De verschuldigde bedragen zien wij graag
voor de daarvoor aangegeven data van het
betreffende schooljaar op rekeningnummer
NL63 ABNA 0609 8034 09 ten name van
Oudervereniging OBS de Jint te Stiens tegemoet. Bij betaling graag de voor-, achternaam en de groep van het kind/de kinderen
vermelden.
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SPREEKUUR

HOOFDLUIS

Op onderstaande data kunnen ouders op school
komen voor overleg met de groepsleerkracht
tijdens 10-minuten - gesprekken.
Hierbij maken wij onderscheid tussen spreekuren
voor iedereen n.a.v. de rapporten in februari en
juni/juli en spreekuren op verzoek van ouder(s)
en/of leerkrachten. Voor de spreekuren in februari en juni wordt u ingeroosterd.
Voor de overige spreekuren vragen wij u op
woensdag, voorafgaand aan het spreekuur,
schriftelijk aan te geven of u een afspraak wilt
maken. Uiterlijk vrijdag ontvangt u dan een reactie van ons met daarop het tijdstip waarop u op
school verwacht wordt.
De data voor de spreekuren zijn:
15 en 19 november 2018 op aanvraag
6, 11 en 13 februari 2019 voor iedereen
11 en 17 april 2019 op aanvraag
25 en 27 juni en 2 juli 2019 voor iedereen

Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit
dan zo snel mogelijk melden bij de groepsleerkracht? Uw kind wordt na elke vakantie op
hoofdluis gecontroleerd. Deze controle wordt
uitgevoerd door enkele ouders. Bij aanwezigheid van luizen wordt u geïnformeerd.
De leerkrachten kunnen u nadere informatie
verstrekken over het bestrijden van hoofdluis.

INTERNETGEBRUIK OP
SCHOOL
Bij ons op school maken kinderen o.a. gebruik
van computers en tablets. Hiermee doen zij belangrijke hedendaagse vaardigheden op en leren zij hun weg te vinden in het digitale verkeer.

Een gesprek met de leerkracht middels een afspraak is altijd mogelijk. .

UITSTROOMGEGEVENS
Overzicht uitstroomgegevens 2017/2018
Opleiding

Aantal leerlingen

VMBO-B asis
VMBO-K ader
VMBO-T heoretisch
VMBO-T/ HAVO
HAVO
HAVO/ VWO
VWO

1
1
3
1
5
4
3

RAPPORTEN
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een
rapport mee. Voor de leerlingen van groep 8
vindt er in de maanden december (n.a.v. de
Drempeltest) en april (n.a.v. de Cito Eindtoets) een tweetal gesprekken plaats met
betrekking tot een advies en de schoolkeuze.

ADRESWIJZIGING DOORG EVEN
Het is voor school belangrijk het juiste adres en telefoonnummers te hebben in geval van onvoorziene
omstandigheden. Wilt u wijzigingen (privé) en/of werk
zo spoedig mogelijk doorgeven aan de schooldirectie? Wij kunnen u dan, indien nodig, altijd bereiken.
Ook een wijziging in het e-mailadres graag z.s.m.
doorgeven.

ZIEKMELDING

VERJAARDAGEN

EN SNOEP

Bij ziekte of afwezigheid van de kinderen
dient u dit aan de school te melden. Graag
vóór schooltijd bellen of mailen. (tussen
8.00 uur en 8.25 uur)

Als de kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties.
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FESTIVITEITEN
Op onze school komen o.a. de volgende activiteiten voor:
•
Maandsluitingen
•
Sinterklaas- en kerstviering
•
Koningsspelen
•
Eindfeest als afsluiting van het schooljaar
•
Sport- en speldagen
•
Musical
•
Schoolreisje
•
Jintekintedei
SCHOOLREISJE
FRUIT

ETEN/DRINKEN

Zoals bekend draagt het op tijd eten en drinken
bij aan een goede ontwikkeling van onze
kinderen.
Door op tijd te eten en te drinken wordt ervoor
gezorgd dat de bloedsuikerspiegel wordt
aangevuld, hetgeen het concentratievermogen
en daarmee de prestaties van kinderen ten
goede komt. Wij constateren dat kinderen in de
pauzes in het vuur van het spel vaak vergeten
hun eten en/of drinken te nemen of het in de
vuilcontainer laten verdwijnen.
Behalve dat het daarvoor te duur is, kennen wij,
zoals uit het voorgaande blijkt, aan deze
tussendoortjes een belangrijke waarde toe.
Vandaar dat alle groepen voordat zij pauze
hebben eerst gezamenlijk fruit eten. Het fruit
graag meegeven in een plastic bakje (voorzien
van naam).

Ieder jaar wordt er voor de leerlingen een
schoolreisje georganiseerd. In onderstaand
schema staat de duur van het schoolreisje
aangegeven.
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 6
Groep 7 t/m 8

: een halve dag
: één dag
: 3 dagen

VERVANGING
Zoals bekend is het vervangen van zieke leerkrachten geen gemakkelijke opgave. Voor het geval dat
het niet lukt om een vervangende leerkracht te vinden, hebben wij een roulatierooster ontwikkeld.
Groep 3 t/m 8
Voor de groepen 3 t/m 8 is er een roulatierooster ontwikkeld voor een periode van maximaal 14 dagen.
Globaal komt het erop neer dat zodra een groep door ziekte zonder leerkracht zit, de betreffende groep
de eerste dag onder de rest van de leerkrachten wordt verdeeld. Daarna is er om de twee/drie dagen
één van de groepen 3 t/m 8 vrij, om zo het probleem op te kunnen vangen en niet één groep de dupe
te laten worden. Zodra dit scenario in werking treedt, zullen wij u zo snel mogelijk schriftelijk op de
hoogte brengen telkens als een groep noodgedwongen een aantal dagen vrij zal zijn. Wij zullen echter
blijven proberen vervanging te krijgen. Mocht het zo zijn dat ook na veertien dagen geen vervanging
mogelijk is, dan wordt u vervolgens over een verdere handelswijze geïnformeerd.
Groep 1 en 2
Voor de groepen 1 en 2 zal de situatie de eerste ziektedag onderling worden opgelost. Voor deze
groepen geldt daarna een zelfde roulatierooster als hierboven beschreven.
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VERLOF

LEERPLICHT

Probeer afspraken met de arts, specialist en tandarts zo te regelen dat het
kind zo weinig mogelijk lessen
verzuimt.

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool; verplicht is het dan nog niet. Op de eerste schooldag volgend
op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is, is het
leerplichtig.

LEERPLICHT

TOELATING

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden
toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt.
Op de website en op school is een aanvraagformulier
‘Vakantie- en extra verlof’ aanwezig waarin uitgebreid
staat onder welke voorwaarden een verzoek om extra verlof kan worden gedaan.

Op de dag dat uw kind 4 jaar is geworden kan hij/zij geplaatst worden in
groep 1 van onze school.

In ieder geval kan extra verlof worden aangevraagd bij:

•
•
•
•
•
•
•
•

FIETSEN
het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor
zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
bij verhuizing
bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met
de derde graad
bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met
de eerste graad
bevalling van de moeder/ verzorgster
12,5-, 25-, 40-, 50– of 60-jarig ambts– of huwelijksjubileum van bloed– of aanverwanten
het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
bij andere dan hierboven genoemde
omstandigheden in zeer bijzondere gevallen, met
uitsluiting van andere vakanties (niet voor carnaval,
wintersport etc.).

De leerplicht stelt wel, dat een verzoek dat betrekking
heeft op de eerste twee lesweken aansluitend aan de zomervakantie niet gehonoreerd mag worden. Er wordt dus
van uitgegaan dat kinderen in ieder geval die dagen de
school bezoeken.

Niet alle kinderen mogen op de fiets
naar school komen. Kinderen, die
binnen de cirkel gevormd door de
Hege Hearewei
Nije Poarte
Smelbrêge
Kakewei
MB Hoogeveenstrjitte
Rauwerdastrjitte
Truerderdyk
Boskrâne
Eskdoarnstrjitte
Akasiahôf
wonen, mogen niet op de fiets naar
school. Een gedetailleerd kaartje is op
school aanwezig. De groepen 5, 6, 7
en 8 mogen uiteraard de fiets mee
voor de gymlessen in de sporthal.
Ontheffing is mogelijk na overleg met
de groepsleerkracht.

BUITENSCHOOLSE–
PEUTEROPVANG
SCHOOLFOTOGRAAF
Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Hij maakt groepsfoto’s, foto’s van het kind alleen,
eventueel met broertjes en zusjes. U krijgt hierover
bericht. Via de website van de fotograaf kunt u zelf
uw keuze bepalen.

EN

De peuterspeelzaal en de BSO zijn
gesitueerd in het gebouw van de Jint.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden
tot Kids First COP groep
tel.nr.

058 8432634
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ADR ESSEN

Elan Onderwijsgroep
Postbus 31 9050 AA Stiens
Bezoekadres: P. Jurjensstrjitte 8, 9051 BS Stiens
T 058 253 9580
E info@elanowg.nl
W www.elanowg.nl
IBAN: NL24 BNGH 0285 1349 14
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 01123254
BTW nummer: 818765057B01

Directeur-bestuurder/dagelijks bestuur:
dhr. Mark Vrolijk
E mvrolijk@elanowg.nl
Leden van het algemeen bestuur Elan Onderwijsgroep:
mw. A. Wachter (voorzitter), dhr. J. W. van Beem, dhr. J. Bokma , dhr. G.F.F. Rauch en
dhr. E. Elsinga
GMR
Dagelijks bestuur: Evert Visser, Jos Tigchelaar, Lara Breuker en Marike Utzon
De dames: Lara Breuker, Marieke Heida, Marike Utzon, Evelien Adema, Berber Hoitinga,
Jos Tigchelaar en de heren Sytze van der Zwaag, Evert Visser, Dedmer Swart,
Frederik Jan van der Meulen en Stijn Beerends
Onderwijsinspectie:
T 088 - 6996060 / 0800-8051 (gratis)
E info@owinsp.nl
W www.onderwijsinspectie.nl
Leerplicht:
Wordt uitgevoerd door de sector onderwijs van de gemeente Leeuwarden
Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
T 058-2338672
Landelijke Klachtencommissie:
Deze commissie wordt in stand gehouden door Onderwijsgeschillen.
Contactgegevens:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 2809590
W www.onderwijsgeschillen.nl
Schoolarts/ GGD
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
T 088 - 2299444
E jgz@ggdfryslan.nl
W www.ggdfryslan.nl
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Kids First cop groep:
Oedsmawei 24D, 9001 ZJ Grou
T 088-0350400
W www.kidsfirst.nl
Peuteropvang en BSO de Jint:
T 058-8432634
Vertrouwenspersoon voor leerkrachten:
dhr. Peter de Jong
T 06 107 667 98

Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen:

Vertrouwensinspecteur:
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik
en ernstig fysiek of geestelijk geweld:
0900 - 1113111 of 088 - 8051 (gratis)
Onderwijsbegeleiding:
Groepsdynamisch onderwijs: dhr. W. Mennen

