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1. Personeel en formatie  

 

Het team bestond dit schooljaar uit: Wilma Overal, Riny van der Vliet, Ineke Duipmans, 

Wendy Kuipers, Rennie Landman, Heleen Rijpma, Saskia Ploeg – van Arum, Hanneke 

Westra en Jan Keuning.  

 

Juf Akke Froukje heeft vanaf het begin van het schooljaar t/m 20 december 2019 de 

vervanging gedaan van Saskia Ploeg -  van Arum.  

 

Juf Saskia Ploeg – van Arum is woensdag 8 januari 2020 (na een jaar van afwezigheid, 

door ziekte ten gevolge van de zwangerschap, het zwangerschapsverlof en het 

bevallingsverlof) met frisse moed weer begonnen aan haar taak als leerkracht in groep 

7/8. Helaas is ze na de voorjaarsvakantie opnieuw ziek geworden. 

Ze is vervangen door meerdere invallers. 

Vanaf 12 mei t/m de zomervakantie opnieuw door Akke Froukje Kuipers. 

 

Juf Heleen Rijpma is na de meivakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Petra 

Yntema werd na de versoepeling van de ”Lockdown” per 11 mei haar vervangster en wel 

t/m de zomervakantie. Juf Petra ging werken van maandag t/m woensdag en juf Rennie 

Landman van woensdag t/m vrijdag. 

 

Juf Heleen Rijpma heeft ook aangegeven dat zij na de zomervakantie een andere baan 

heeft. Ze gaat werken aan de rooms-katholieke basisschool Teake Jan Roorda in 

Wytgaard . 

 

Na 11 mei is de procedure m.b.t. de vacature in groep 5/6 opgestart. Door de sluiting 

van het Earnewjuk te Easterlittens zijn er een aantal ‘boventalligen’ die als eerste in 

aanmerking komen voor deze vacature. Daarna komen degenen die mobiliteit hebben 

aangevraagd en/of invalsters, waaraan verplichtingen zijn, in beeld. 

 

 

Vrijwilligers 

Ook dit jaar was dhr. Eelke Westra weer zeer betrokken bij het onderwijs aan onze 

school. Hij voerde, meestal op de donderdagochtend, de werkzaamheden m.b.t. de 

“Plusklas” voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 uit. We zijn hem hier bijzonder 

dankbaar voor. 

Dhr. Jan Strikwerda gaf, meestal op de maandagochtend, bijles in het vak rekenen aan 

leerlingen uit de groep 7 en 8. Ook hem zijn we zeer erkentelijk dat hij dit voor onze 

leerlingen wil doen. 

Na de Lockdown op 11 mei 2020 zijn beide heren op eigen verzoek (beiden in de 

risicogroep) niet meer op school geweest. 

 

Stagiaires 

Als eerste hadden we Carmen Venema uit Wommels (3e jaars studente PABO 

Stenden/NHL) zij doet naast de reguliere PABO ook de PABO Windesheim in Zwolle om 

haar internationale bevoegdheid te krijgen. Zij heeft haar stage in groep ¾ uitgevoerd 

van september t/m december 2019. Ze is na de jaarwisseling naar Hamburg gegaan om 

haar internationale stage te verrichten. We wensen haar ook vanaf deze plaats veel 

succes toe. 

 

Vervolgens was er Lysanne Wiersma ook uit Wommels (2e jaars studente PABO 

Stenden/NHL). Zij heeft het eerste halfjaar in groep 7/8 haar stage uitgevoerd en het 

tweede halfjaar in groep 3/4. 



 

Sinds een heel lange tijd hebben we weer een LIO (Leerkracht in opleiding) mogen 

verwelkomen. Het is Harm Kappe van oorsprong uit Wommels. Hij is dus 4e jaars student 

aan de Pabo Stenden/NHL. Op maandag t/m woensdag stond hij voor groep 6/7. 

Donderdags was zijn voorbereidingsdag. Helaas door de Corona-maatregelen zijn er vele 

weken voor hem uitgevallen. In de voornoemde weken heeft hij wel al het huiswerk, 

uitlegfilmpjes, contacten d.m.v. Klasbord en Microsoft Teams vormgegeven aan deze 

groep kinderen. 

 

 

2. Gebouwen 

 

Onze school staat er keurig voor. We zijn zeer tevreden met ons schoolgebouw.  

 

3. Onderwijskundige zaken 

 

De doelen van het cursusjaar 2019-2020 geëvalueerd    

 

a. De volgende kwaliteitskaarten van WMK van Bos zijn opnieuw vastgesteld: 

Leerstof aanbod, Leertijd, Pedagogisch klimaat,  Inzet middelen, 

Schooladministratie en procedures, De schoolleiding en het Integraal 

Personeelsbeleid. 

b. Ook dit jaar hebben we ingezet op het gebruik van het Nederlands en Fries naast 

elkaar, de groepen 1 en 2 hebben twee dagen als voertaal Fries en de beide 

andere dagen is de voertaal het Nederlands. De groepen 3 t/m 8 hebben het Fries 

twee dagdelen per week. 

c. De methode voor het Fries “Spoar 8” (groep 1 t/m 8) wordt steeds beter ingezet.  

d. De Engelse methode Take it Easy bleek te moeilijk voor de groepen 1 t/m 4. We 

hebben na bestuderen van nog twee methoden besloten om die ook niet aan te 

schaffen. In de nieuwe methode Onderbouwd! voor de kleuters zit een leerlijn 

voor Engels, die gaan we inzetten. De kinderen van groep 3/4 volgen de lesstof 

van de methode “Classroom English”. Over een paar jaar kunnen we de gehele 

methode voor Engels vervangen, we gaan dan op zoek naar een opvolger van de 

huidige methode, maar dan wel voor groep 1 t/m 8. 

e. Bareka, het rekenmuurtje wordt steeds meer geïmplementeerd. Dit hulpmiddel, 

voor de leerkrachten, maakt inzichtelijk in hoeverre onderdelen van het 

rekenonderwijs bij de leerlingen is geautomatiseerd. Is dit niet het geval dan kan 

zeer gericht hulp worden geboden. 

f. De methode Onderbouwd, totaalmethode voor de kleuters, bevalt prima en dient 

verder te worden geïmplementeerd.  

g. De methode Wereld in getallen 5, is de nieuwste versie voor het rekenonderwijs, 

deze bevalt prima en wordt verder geïmplementeerd. 

h. Alle dagen zijn we bezig met een vorm van coöperatief leren. 

i. Minstens tweemaal per schooljaar houden we de kindgesprekken; door de corona-

crisis zal dit niet door elke leerkracht zijn gelukt. 

j. Viermaal per jaar zijn de groepssignaleringsplannen bijgewerkt om goed zicht op 

het niveau in de groep krijgen. Nauwkeurige analyse van de methode gebonden 

en niet-methode gebonden toetsen zijn daarbij onmisbaar. Hulp (wanneer, wie en 

waar) aan leerlingen wordt genoteerd in de begeleidingszuil. 

k. We blijven er zorg voor dragen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, 

goed onderwijs krijgen en dat zij zich veilig voelen bij ons op school. Uit de 

gesprekjes en de vragenlijsten blijkt dat de leerlingen onze school veilig vinden. 

l. De digitale muziek methode 123Zing is goed geïmplementeerd in ons onderwijs.  

m. Door de lesuitval van 6 weken hebben de leerlingen minder kunnen werken aan 

de mogelijkheden op het creatieve vlak. Ook ondersteunende lessen van Akte2 

zijn helaas gecanceld.  

n. Ook dit jaar waren de tussenopbrengsten, gemiddeld gezien, weer ruim 

voldoende.  

o. Dit jaar hebben de kinderen van groep 8 geen Eindtoets gehad. Ze hebben 

natuurlijk wel een passend advies meegekregen om te kunnen slagen in het 

voortgezet onderwijs.  



 

 

 

 

De doelen voor het cursusjaar 2020 – 2021 

 

 

a. De volgende kwaliteitskaarten van Bos worden aangepast en opnieuw vastgesteld: 

Didactisch handelen; Schoolklimaat, De leraar, De Friese Taal en 

Burgerschapsvorming 

b. Blijvend inzetten op het gebruik van het Nederlands en Fries naast elkaar, de 

groepen 1 en 2 hebben twee dagen een Friese juf en twee dagen een Nederlands 

leerkracht, de groepen 3 t/m 8 hebben het Fries twee dagdelen per week. 

c. Verdere implementatie (2e jaar) van de onderbouw totaalmethode Onderbouwd. 

d. Verdere implementatie (2e jaar) van de rekenmethode Wereld in Getallen (versie 

5) in de groepen 3 t/m 8. 

e. Verdere implementatie van Bareka, het rekenmuurtje. Dit hulpmiddel, voor de 

leerkrachten, maakt inzichtelijk in hoeverre onderdelen van het rekenonderwijs bij 

de leerlingen is geautomatiseerd. Is dit niet het geval dan kan zeer gericht hulp 

worden geboden. 

f. Wij bouwen de methode voor het Fries “Spoar 8” (groep 1 t/m 8) steeds meer uit.  

g. Vanaf dit schooljaar wordt in groep 1 en 2 Engels gegeven middels de methode 

Onderbouwd, die een leerlijn heeft voor de kleuters. In groep 3 en 4 gaan we 

werken met de methode “Classroom English”. Juf Wendy Kuipers gaat dit voor de 

kinderen verzorgen.  

h. Blijvend inzetten op het coöperatief leren, minstens één werkvorm per dag. 

i. Verdere implementatie van de kindgesprekken (minstens tweemaal per jaar met 

ieder kind apart) 

j. Verder uitbouwen van het Portfolio van de leerlingen 

k. Blijvend inzetten op het gebruik van de groepssignaleringsplannen om meer zicht 

op het niveau in de groep te krijgen en we zullen er alles aan doen om elke 

leerling op niveau groep 8 te laten uitstromen. Nauwkeurige analyse van de 

methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen zijn daarbij onmisbaar. 

Hulp (wanneer, wie en waar) aan leerlingen wordt genoteerd in de 

begeleidingszuil. 

l. We blijven er zorg voor dragen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, 

goed onderwijs krijgen en dat zij zich veilig voelen bij ons op school. Uit de 

gesprekjes en de vragenlijsten blijkt dat de leerlingen onze school veilig vinden. 

m. We willen onze leerlingen kennis laten nemen van de diverse mogelijkheden op 

het creatieve vlak (talentontwikkeling). Dit gebeurt volgens het circuitmodel. 

n. Ook dit jaar waren de tussenopbrengsten, gemiddeld gezien, weer ruim 

voldoende.  

o. We proberen een goede voldoende te halen op de Eindtoets voor onze groep 8 dit 

schooljaar. 

p. Het team gaat zich oriënteren op een nieuwe methode voor de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.  

 

4. Beleidszaken 

 

• Kwaliteitszorg 

 

Om de kwaliteit van onze school in beeld te brengen en te borgen, maken we gebruik 

van de kwaliteitskaarten van Bos. Deze zijn allemaal al beschreven. In een cyclus van 4 

jaar dienen al deze kaarten de revue te passeren. Dit jaar hebben we de volgende 

kaarten: Inzet middelen; De Schoolleiding; Integraal Personeelsbeleid; Leerstof; Leertijd 

en Pedagogisch Klimaat opnieuw vastgesteld. 

 

• Kanjertraining: 

We zijn tevreden over de invulling hiervan op onze school. We merken dat de 

kanjertraining wel degelijk het gedrag van onze leerlingen positief beïnvloed.  

Alle leerkrachten, zijn bevoegd de kanjertraining te geven.  



 

 

• Techniek en wetenschap  

Vanaf groep 1 werken de leerlingen regelmatig met de bakken van onze methode “de 

Techniek Torens”. Op deze wijze wordt het vak techniek in de basisschool recht gedaan. 

Een groot aantal kaarten van TopTechneut geven de kinderen de mogelijkheden tot het 

doorgronden van technische principes en leiden tot onderzoekjes op dat terrein. Op deze 

wijze wordt het onderdeel wetenschap in praktijk gebracht. 

 

 

• Kindgesprekken (jaarlijks) 

 

In 2017-2018 hebben de leerkrachten zich geschoold in het houden van goede 

Kindgesprekken. Op deze wijze leren zij de kinderen beter kennen, horen ze wat de 

leerlingen nog willen leren en worden leerlingen meer verantwoordelijk voor hun eigen 

leren. Er worden in ieder geval twee keer per jaar gesprekken gehouden. 

 

• Het continurooster 

 

Dit schooljaar hebben we natuurlijk ook weer gewerkt met het continurooster. Ouders, 

kinderen en leerkrachten zijn nog altijd zeer tevreden met dit fenomeen. 

De schooltijden waren van 8.20 t/m 14.00 uur. De kinderen hebben in totaal drie 

kwartier pauze. In de tweede pauze wordt er ook gegeten en dat gebeurt o.l.v. van de 

eigen groepsleerkracht in de eigen klas. 

 

 

5. Diverse zaken, die elk jaar weer terugkomen, maar vanzelfsprekend in dit 

verslag niet mogen ontbreken. 

 

Woensdag 25 september 2019 

Start van de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De leerlingen van groep 7b en 8 hebben ook 

dit jaar weer veel bestellingen weten binnen te krijgen. De opbrengst was opnieuw een 

prachtig bedrag: € 3546,18.  

 

‘s Avonds was de eerste ouder- en informatieavond voor de ouders. We hebben de 

diverse verslagen vastgesteld en de ouderraad heeft haar plannen voor dit cursusjaar 

gemeld. 

We hebben afscheid genomen van Symen Bouma, de voorzitter van de 

Medezeggenschapsraad. Hij kreeg een boeket en een cadeaubon voor zijn geweldige 

inzet gedurende de afgelopen vier jaar. Later in het jaar is de vacature ingevuld: Hilda 

Bosma, moeder van Lotte, Jesse en Stijn Kuipers.  

In de Ouderraad is in de vacature van Stefan van Krimpen Jacob Sjirk Joustra, de vader 

Harmen, benoemd.  

Wybrich IJnema is benoemd als voorzitter van de Ouderraad.  

Daarna volgde de informatieavond voor de ouders in de diverse groepen en wel in twee 

rondes. 

 

Dinsdag 1 oktober 2019 

De teldatum, m.b.t. de bekostiging van de school op basis van het aantal leerlingen. Dit 

jaar hadden we 88 leerlingen, opnieuw minder leerlingen (vorig jaar nog 91). De 

prognoses geven aan dat we de komende jaren behoorlijk achteruit gaan in 

leerlingenaantal.  

 

Woensdag 2 t/m zaterdag 12 oktober 2019 was de Kinderboekenweek 

Dit jaar was het thema “Op reis”. Op woensdag 2 oktober waren de leerkrachten als 

stewardessen en de directeur was als piloot verkleed. De kinderen kregen op het plein 

hun boardingpassen en konden na de bel naar hun gates gaan om in te checken. Al met 

al een heel aardige opening van de Kinderboekenweek. In alle groepen hebben we, iets 

langer dan de officiële Kinderboekenweek gewerkt aan diverse landenthema’s. Op 

woensdagmiddag 16 oktober konden ouders in school komen kijken en proeven wat hun 



kinderen zoal hadden gemaakt. We waren verrast door de komst van de vele ouders en 

andere familieleden!   

 

Woensdag 4 oktober 2019 

Was de start van de jaarlijkse vijf schaatslessen voor de leerlingen van groep 5 en 6 in 

de Elfstedenhal in Leeuwarden. Ook dit jaar was het weer een geweldig festijn, fijn dat er 

altijd weer genoeg chauffeurs te vinden zijn.  

 

Woensdag 6 november 2019 

Was het Nationaal Schoolontbijt. Ook dit jaar hebben we er een schoollunch van 

gemaakt. De kinderen hoefden opnieuw zelf geen lunch mee naar school te nemen.  

 

Woensdag 27 november 2019 

De groepen 5 t/m 8 zijn naar het jaarlijkse Sinteklazemearke in Winsum geweest, dit 

jaar de opvoering van Matilde. De leerlingen en de begeleiders hebben genoten van deze 

mooie musical naar het bekende boek van Roald Dahl. 

  

Donderdag 5 december 2019 

De Sint en twee van zijn Pieten waren weer bij ons op school. Het was een mooi feest 

voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4.  

In de andere groepen hebben de kinderen elkaar mooie cadeaus in geweldige surprises 

gegeven. Kortom een fijn Sinterklaasfeest. 

 

Donderdag 19 december 2019 

Dit schooljaar hebben volgens ons roulatieschema onze Kerstviering gehouden in het 

eigen klaslokaal. Voor alle kinderen was er een buffet, voor alle groepen bijna gelijk, 

gemaakt door de inzet van alle ouders. Van 17.00 – 18.00 vond de maaltijd plaats, wat 

eem prachtig gezicht! Rond zes uur ‘s avonds werden de ouders weer op het plein 

verwacht alwaar ze warme chocolademelk en/of koffie konden krijgen. Nadat alle 

kinderen buiten waren gekomen hebben ze een drietal krstliederen gezongen. Daarna 

gingen de leerlingen weer naar de eigen klas. Daar konden ze worden ogehaald. 

Iedereen kon daarna naar de gemeenschapsruimte om de vele hapjes die over waren te 

proeven. Vele mensen bleven hangen, het was erg gezekllig en bijna alles ging op! We 

kunnen spreken van een zeer geslaagde kerstviering.  

 

Maandag 16 maart 2020 

Voorlopig gaan de kinderen niet naar school. De Intelligente Lockdown, door het kabinet 

ingesteld om verdere besmettingen van het Covid-19 virus (Corona) tegen te gaan, is 

begonnen! 

De kinderen kregen wekelijks huiswerkpakketten, ook digitale opdrachten en de 

leerlingen kregen uitleg van de leerkrachten middels YouTube-filmpjes. In de laatst week 

konden we gebruik van Microsoft Teams, online videobellen met de kinderen.  

 

Vrijdag 27 maart 2020 1e kievietsei 

Sander Velzen heeft opnieuw op het eerste kievietsei van de school gevonden. Op vrijdag 

12 juni 2020 is hij pas gehuldigd, dit alles door de Lockdown. Hij heeft de wisselbeker, 

een oorkonde en een medaille ontvangen. Ook is zijn naam op de lijst van de vinders van 

het eerste ei bijgeschreven.  

 

Woensdag 15 en donderdag 16 april 2020 

Op deze beide dagen zou de landelijke Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 worden 

gehouden. Door de Lockdown m.b.t. het Corona-virus kon dit niet doorgaan. Er is tevens 

besloten de gehele toets dit jaar te laten vervallen. Het advies van de school (c.q. van de 

leerkracht groep 8) is bindend dit jaar. 

 

Woensdag 15 april 2020 (’s avonds) 

Op deze avond was de tweede ouderavond gepland. Deze is niet doorgegaan en werd 

ook niet doorgeschoven naar een andere datum, daar de ouders ook na maandag 8 juni 

2020 niet in school mochten komen.  

 

 



 

Maandag 4 mei 2020 

Op deze dag zou de jaarlijkse dodenherdenking zijn, helaas is deze afgelast door de 

strengere maatregelen om besmetting met het Corona-virus tegen te gaan.  

 

Maandag 11 mei 2020 

De kinderen mogen weer naar school. Echter de helft van de kinderen mocht dagelijks 

naar school. We hebben de leerlingen verdeeld in twee cohorten met vaste dagen. Cohort 

1 ging op maandag en woensdag naar school en cohort 2 op dinsdag en donderdag. De 

Vrijdag was de wisseldag. Dus de ene week ging cohort 1 drie keer naar school en de 

andere week cohort 2 drie keer naar school. Zo krijgen de leerlingen over twee bekeken 

de helft van de tijd onderwijs. Op de dagen die ze niet naar school gingen, moesten ze 

werken aan de huiswerkopdrachten. 

 

Maandag 11 mei 2020 (’s avonds) 

Er zou er een MR / OR- bijeenkomst worden gehouden, door de geldende beperkingen 

kon die geen doorgang vinden. (Er is wel in de weken vooraf tweemaal een 

videovergadering van de MR geweest m.b.t. de afspraken die gemaakt moesten worden 

t.a.v. de versoepeling (o.a. de opening van de basisscholen) m.i.v. 11 mei.) 

 

Woensdag 13 mei 2020 

Op deze dag zouden de schoolreisjes zijn, deze mochten helaas door de geldende 

beperkingen (Lockdown) niet doorgaan. 

 

Donderdag 4 juni 2020 

We hebben helaas besloten om het project “de Blaasklas” (groep 5) per direct te 

stoppen. Korpsen etc. oefenen ook niet. De fijne druppels die vrij komen zouden zomaar 

een besmetting kunnen vormen. Het afsluitende concert voor die groep is dus daardoor 

ook niet doorgegaan.   

 

Maandag 8 juni 2020 

De school is weer volledig open na de verruimde versoepeling in de Corona-crisis. Er zijn 

nog steeds beperkingen, we werken daarbij volgens het protocol “volledig openen 

basisonderwijs”. 

In het kort: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij 

nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

8. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

 

Maandag 8 juni 2020 (’s avonds) 

Op deze avond was de laatste bijeenkomst van de OR en de eerste meeting online via 

Microsoft Teams (de ouders mochten helaas nog niet in de school komen). De voorlaatste 

was op maandag 27 januari 2020, die van 16 maart 2020 is niet doorgegaan. 

 

Donderdag 18 juni (VVN-dag) 

Alle groepen hebben onder deskundige leiding van VVN-medewerkers op het plein 

leerzaam onderricht gehad.  

 

Donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni 2020 

Het dorpsfeest is door de beperking van de Lockdown niet doorgegaan. De donderdag is 

altijd een lesdag in het jaarprogramma en daardoor waren de kinderen op donderdag op 

school en vrijdag waren ze net als anders vrij.  

 

 



Woensdag 1 juli 2020 

Het afscheid van groep 8. Door het Coronavirus was er dit jaar een geheel andere 

invulling. De leerlingen hebben ’s ochtends buiten een fijn ochtend programma gehad, 

nadat ze op een boerenkar met veel lawaai door het dorp zijn gegaan. ’s Avonds hebben 

de leerlingen en de leerkrachten genoten van een Chinese maaltijd. Rond 19.00 uur 

kwamen de ouders op het schoolplein en hebben de leerlingen een aantal liederen uit de 

musical gezongen. De musical kon niet worden opgevoerd door de landelijke richtlijnen. 

De kinderen hebben allemaal een film van hun musical op een USB-stick mee naar huis 

gekregen. De ouders konden vervolgens in het speellokaal, allemaal op 1,5 meter 

afstand van elkaar delen van de musical op de Touchscreen bekijken. Steeds vier ouders 

en hun kind uit groep 8 gingen naar een andere ruimte waar het officiële afscheid 

plaatsvond. Nadat de ouders waren vertrokken, hebben de leerlingen nog een fijne avond 

en nacht in school gehad. Zo konden zij terug zien op een toch heel bijzonder afscheid 

van De Foareker. 

 

Slotfeest vrijdag 3 juli 2020 

Het team van onze school had deze ochtend een spelletjes dag op het plein en in school 

georganiseerd. Al met al een heel  leuke ochtend en om 12.00 uur ging iedereen naar 

huis. De zomervakantie is begonnen.  

 

Jan Keuning 

18-9-2020 


