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Woord vooraf 
 

 

Geachte ouder(s), verzorgers, 

 

Zoals u van ons gewend bent, verschijnt er elk jaar een nieuwe schoolgids. De schoolgids 2019-

2020 is een geactualiseerde versie van die van vorig jaar. Veel zaken zijn ook nu weer hetzelfde 

gebleven zoals: het algemene gedeelte over de uitgangspunten, de doelstellingen, de organisatie 

en dergelijke. Andere zijn herschreven of aangepast aan de actualiteit.  

De stukken over Passend Onderwijs, sponsoring, klachtenregeling, schoolverzuim, 

onderwijskundig rapport, zorg en verzekeringen zijn geschreven voor alle scholen die onder het 

bevoegd gezag vallen.  

 

Waarom nu deze schoolgids? 

De schoolgids moet meer duidelijkheid brengen aan de ouders over de basisschool die door hun 

kind(eren) wordt bezocht.  

 

Wat staat er in deze schoolgids? 

De schoolgids vertelt over de visie van de school aangaande de opvoeding en de ontwikkeling, 

het leren van uw kind bij ons op school. Het beschrijft de uitgangspunten van het onderwijs en 

wat de school belangrijk vindt om door te geven aan de kinderen. 

 

Ook wordt vermeld, wat er gedaan wordt aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. Wat doet 

de school om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden? 

 

Tot de inhoud behoort ook een beschrijving hoe de contacten met ouders verlopen en tevens is 

er per vakgebied een korte beschrijving over de wijze waarop de kinderen les krijgen in dat 

onderdeel. 

 

Verder treft u de namen aan van de personen die op de één of andere manier zijn verbonden aan 

de school, alsook enig cijfermateriaal betreffende lesuren en er wordt iets over de resultaten van 

ons onderwijs gezegd. 

 

Deze schoolgids is samengesteld door de directeur, in samenwerking /overleg met het gehele 

team en de algemeen directeur die de “bovenschoolse stukken “ aanlevert die voor elke school 

min of meer gelijk zijn. 

 

 

namens het team van “ De Foareker “  

 

      

Jan Keuning, directeur 
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Hoofdstuk 1 
 

De school 

 

  

 

 

 

 

 

Schoolgrootte 

Op de peildatum van 1 oktober 2018 telde de school 91 leerlingen, vorig jaar was dit nog 98 

leerlingen, de dalende lijn zet zich door. We gaan dus opnieuw iets formatie inleveren. Door de 

extra gelden van het Rijk voor werkdrukverlichting en helaas minder eigen geld van de Stichting 

is het niet mogelijk om in dit schooljaar weer te gaan werken met vijf groepen.  

Dit jaar bestaat ons team uit negen personeelsleden, waarvan er geen een volledige betrekking 

heeft. 

 

De naam 

De naam van de school is ontleend aan ons leefgebied. Een “ foareker “ is de 

dwarsakker aan het begin van een weiland. Deze wordt het eerst gemaaid, 

zodat er ruimte vrijkomt om het verdere land te maaien. Op de voorkant van 

deze schoolgids staat een prachtige tekening van Evert van Urk, waarop de 

naam treffend in beeld wordt gebracht. 

 

Een stukje geschiedenis 

Jarenlang stond de Chr. School aan het Skilplein. In het vroegere schoolhuis heeft heel lang de 

familie Scheltema gewoond. De kleuterschool was in die tijd gevestigd in het gebouw waar nu 

kapperszaak “ it Kniplokaaltsje “ is.  

In 1953 werd aan de Skoallestrjitte een nieuwe, 3-klassige lagere school gebouwd, met een ruim 

uitzicht over de weilanden naar het zuiden. De Koaifinne en het Smidslân waren nog niet 

bebouwd.  

In 1970 werd de eerste uitbreiding gerealiseerd. Intussen verhuisden de kleuters naar een 2-

klassige kleuterschool aan de Vrijburg. Een noodlokaal moest al gauw worden bijgebouwd, want 

ook de kleuters uit de omgeving (Itens, Rien, Hidaard, Reahûs) gingen hier naar school. De 

naam was “it Bekoar”, (= veilige plaats) en deze is in de huidige naamgeving van de basisschool 

niet terug te vinden. 

Toen in 1985 de Wet op het Basisonderwijs in werking trad, moesten ook in ons dorp de kleuter- 

en de lagere school onder één dak worden gebracht. Daarvoor was het nodig, dat er twee lokalen 

bij de lagere school kwamen. Dit vond plaats in 1988. Op 16 september van dat jaar vond de 

feestelijke opening plaats en werd de nieuwe naam onthuld: “De Foareker”. Een naam, bedacht 

door juffrouw Wijma, jarenlang onderwijzeres aan onze school.  

In 1997 kwam de volgende verbouwing, nodig geworden vanwege ruimtegebrek, gereed. In 

september 1999 werd het vernieuwde plein in gebruik genomen. 

In het najaar van 2007 is ons plein opnieuw aangepast. Het is gedeeltelijk opnieuw gestraat en 

er zijn twee nieuwe toestellen geplaatst en verder zijn er een aantal “speelhokken” op het plein 

geschilderd. Ook in 2007 is onze school voorzien van een nieuw naambord met het logo van de 

school. 

Op 9 januari 2015 is opnieuw een uitbreiding in gebruik genomen. We hebben nu een 

volwaardige IB-ruimte. Ook is er een nieuwe directiekamer ontstaan. Verder is een ruime 

personeelsruimte met een grote vergadertafel, met een semiprofessionele keuken (leerlingen 

kunnen leren koken) en werkplekken voor leraren gecreëerd. Er is een stille werkruimte voor 

leerlingen geschapen. Ook zijn een extra wc, een ict-ruimte, een reproruimte gerealiseerd. 

Kortom het schoolgebouw is nu af en klaar voor de toekomst. 

  

 
 

 
 

Naam:  CBS “de Foareker”             website: www.foareker.nl 

Adres:  Skoallestrjitte 19                  e-mail: info@foareker.nl 

                    8734 GL Easterein 

tel.:   0515-332275                       directeur:    Jan Keuning 
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Hoofdstuk 2                                       

 

De Stichting 
 

Onze school maakt deel uit van Stichting CBO de Greiden die bestaat vanaf 1 januari 2012.  

Deze stichting vertegenwoordigt de volgende 11 scholen: 

 

De Oanrin, Arum  De Tarissing, Spannum 

De Foareker, Easterein  De Reinbôge, Tjerkwerd 

De Earnewjuk, Easterlittens 

De Oerdracht, Exmorra 

De Ark, Makkum  

De Paadwizer, Parrega 

 De Bonkelder, Witmarsum 

De Grûnslach, Wjelsryp 

It Fûnemint, Wommels   

 

Deze scholen liggen in de zogenaamde “Greiden” van Friesland. Een gebied met weilanden en 

een ruim uitzicht over het landschap. Deze ruimte heeft men letterlijk en figuurlijk nodig. Elkaar 

de ruimte geven om (op) te groeien.  

In die ruimte wordt er onderwijs gegeven met oog voor elkaars specifieke mogelijkheden en 

respect voor elkaars  ideeën. Als we elkaar die “ruimte” geven en gunnen, komt de naam “De 

Greiden” volledig tot zijn recht.   

De Stichting “CBO de Greiden” is een stichting met een Christelijke identiteit. In de grondslag 

herkent men de ruimte voor God, de naaste en de omringende wereld. 

De grondslag luidt: 

“De stichting hanteert de Bijbel als richtsnoer voor haar handelen in de verhouding tot 

God, de naaste en de haar omringende wereld.” 

Het Logo van “Stichting CBO de Greiden” geeft een goed beeld van de kaders weer. Een stuk 

groen grasland met daarin twee mensen. Ze voelen zich vrij en vrolijk. De samenwerking tussen 

de scholen  is weergegeven met een paars/roze boog als een gemeenschappelijke lijn die wordt 

gevolgd.  

De tekst is veelzeggend en behoeft geen verdere uitleg: CBO de Greiden ”ruimte voor (op) 

groeien”.  

 
 

Kernwaarden. 

De stichting heeft bij de start een aantal kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden zijn het 

uitgangspunt bij het te voeren beleid.  

 

• Veiligheid 

• Openheid 

• Ruimtegevend 

• Samenwerking 

• Talent ontwikkeling 

 

 

 
De Missie 
 
“Stichting CBO De Greiden” ziet het als opdracht om kwalitatief goed, christelijk, onderwijs 
aan te bieden, lokaal en in de regio. 
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Organisatiestructuur 

Stichting  CBO de Greiden  kent een College van Bestuur bestaande uit een algemeen directeur 

en een algemeen adjunct-directeur. Dit zijn: 

 

Algemeen directeur :        dhr. Albert Faber (Algemene Zaken, Financiën, Onderwijs) 

Algemeen adjunct directeur :  dhr. Dirk Kroes (Onderhoud, ICT, Personeel)              

 

Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die bestaat momenteel uit 5 personen.  

Wilt u contact met leden van de RvT, dan dient u contact op te nemen met het Stafbureau in 

Exmorra.  

 

Overige medewerkers van het stafbureau zijn: 

Mevr. Elly Cnossen-Boonstra, directiesecretaresse (algemeen / ICT) 

Mevr. Jos Noordmans-Jonker, directiesecretaresse (financiën) 

Mevr. Aafke Talsma-van der Valk, directiesecretaresse (personeel) 

 

Bezoekadres:    Dorpsstraat 70, 8759 LE Exmorra 

Postadres:   Postbus 100, 8700 AC  Bolsward 

tel.                       0515-577560  

email:          info@cbodegreiden.nl 

website:     www.cbodegreiden.nl  

 

Het College van Bestuur schrijft twee keer per jaar een stukje met actuele onderwerpen in onze 

schoolkrant. 

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
 
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en 

personeelsleden van de school. De MR bespreekt zaken die alleen gelden voor de eigen school. 

Als het echter om beleid en afspraken voor alle scholen gaat binnen de Stichting, dan worden 

deze voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouder en 

6 personeelsleden. De GMR bespreekt met het College van Bestuur o.a. nieuw beleid en 

afspraken die voor alle scholen van CBO De Greiden gelden. Naar gelang de onderwerpen heeft 

een GMR daarbij instemmings-,advies-, of initiatiefrecht. 

 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: het Integraal Beleidsplan (inhoudelijk het beleid waarop de 

Stichting functioneert), Beleid Lief en Leed, Beleid Gedragscode “Voorkomen van ongewenst 

gedrag”, enz. De GMR geeft driemaal per jaar GMR-info uit die bestemd is voor de plaatselijke 

MR-en. Deze nieuwsbrieven kunt u inzien op de website van CBO De Greiden. De agenda’s, 

vastgestelde notulen en het GMR reglement zijn achter een inlogcode op dezelfde website te 

vinden. Deze inlogcode is beschikbaar voor alle ouders en personeelsleden en is verkrijgbaar op 

school. 

 

Henrieke de Greef   Voorzitter gmr@cbodegreiden.nl 

Antine Koopmans   Secretaris gmr.secretaris@cbodegreiden.nl 

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 2019-2020 
 

Dhr. W.F. Bok,     Voorzitter 

Dhr. J. Dijkstra    Secretaris (via:) info@cbodegreiden.nl  

Mevr. N. Wiersma- v.Asch  Penningmeester 

Mevr. M. Dubbeld 

Dhr. E. van Esch    

Dhr. J. Tulp     
 

mailto:info@cbodegreiden.nl
http://www.cbodegreiden.nl/
mailto:gmr@cbodegreiden.nl
mailto:gmr.secretaris@cbodegreiden.nl
mailto:info@cbodegreiden.nl
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Hoofdstuk 3 

  

2.3 Visie 

 

• ieder mens, ieder kind is uniek; 

• mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen; 

• een mens, een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg; 

• kinderen maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als 

leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze 

daarbij; 

• kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesses, karakter, enz. Ons onderwijs sluit 

aan op die verschillen en vindt variëteit van leren vanzelfsprekend; 

• de samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een 

dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe 

eisen die de samenleving stelt. 

 

Daarbij zijn de volgende waarden erg belangrijk:   

 

• Respect  

Kinderen en volwassenen tonen in hun houding en gedrag respect voor elkaar.  

 

• Zelfvertrouwen  

Kinderen en volwassenen ondersteunen elkaar en versterken bij elkaar het gevoel 

opgewassen te zijn tegen de eisen die we aan elkaar stellen en die de omgeving ons stelt. 

 

• Verantwoordelijkheid  

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust 

dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe. De leerkrachten begeleiden dit 

proces. 

 

• Sociaal-emotioneel welbevinden  

Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen 

tot leren en tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen heeft 

onze voortdurende zorg en aandacht.  

 

Wij hanteren bij ons op school 10 leefregels, maar ook de vijf “kanjerregels” en de zeven regels 

voor ouders (zie de bijlagen in deze schoolgids). Samen vormen deze regels het uitgangspunt 

voor het handelen van volwassenen en kinderen in de school. Tevens staan die regels aan de 

basis van het inoefenen van de waarden en bijbehorende normen.  

 

De volgende woorden vormen de kern van ons onderwijs: 

 

• Zelfstandigheid 

Onze leerlingen mogen binnen het kader van vrijheid in gebondenheid zelf bepalen welke 

opdrachten gesteld door de leerkracht middels een takenkaart eerst of laatst worden 

gemaakt. De leerkracht stuurt het onderwijsleerproces. 

Leerlingen worden daardoor in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze 

verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren kinderen kritisch 

naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen presteren.  

• Samenwerken (coöperatief leren) 

Wij vinden dat je samen met elkaar leert, dus samen met de leerkracht en samen met 

andere kinderen in de groep. Je leert van en met elkaar. Je kunt elkaar helpen, je kunt 

zelf om hulp vragen, dus samen staan we sterk. Dit komt vooral tot uiting in het maken 

van de werkzaamheden vermeld op de taken-kaart. Maar zeker ook tijdens het werken 

met “TopOndernemers” en de “Techniek Torens”. 

• Eigenaarschap i.p.v. verantwoordelijkheid 

          Wij menen, als school, dat leerlingen medeverantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen  
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leerproces. We proberen d.m.v. het individuele portfolio leerlingen bewust te maken van 

hun eigen leerproces. De motivatie om te leren zal daardoor groter worden. Tijdens dit 

proces zullen er regelmatig leergesprekken met de leerlingen worden gehouden. 

• Talentontwikkeling 

Talentontwikkeling voor elk kind. Als school hebben we ons de laatste jaren toegelegd op 

kinderen met leerachterstanden en hebben daar goede resultaten behaald. 

Vanzelfsprekend gaan we hier mee door. We moeten hierbij echter de leerlingen ‘aan de 

bovenkant’ niet vergeten. Deze leerlingen kunnen wanneer ze niet worden uitgedaagd, 

hun motivatie kwijt raken en gaan onderpresteren. Het gaat hier niet alleen om taal- en 

rekentalent, maar ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. 

Daartoe zijn er, op Stichtingsniveau, sinds februari 2015 twee ‘plusklassen’ gestart in 

Wommels en Makkum. Tevens hebben we aan onze eigen school voor de leerlingen vanaf 

groep 5 op maandagochtend ook ruimte gecreëerd voor die leerlingen die meer kunnen, 

maar niet naar de ‘bovenschoolse’ plusklas gaan. 

• Kindgericht 

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Kind volgend onderwijs 

houdt voor ons in dat wij gericht de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk volgen. Het 

betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt. Het betekent wel dat wij ons 

onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening 

houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat komt het meest tot 

uiting in de instructie naar kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet 

voor ieder kind in de groep steeds dezelfde. 

• Plezier, vaardigheden, kennis 

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Vanuit het plezier in het werken en 

omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen 

kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen. 

• Creativiteit 

In ons onderwijs is de ontwikkeling van de creatieve vermogens van kinderen een 

belangrijk uitgangspunt. Creativiteit is voor ons belangrijk, omdat het vorm, inhoud en 

uitdrukking geeft aan ons denken, voelen en handelen. In het kader van 

talentontwikkeling is het voor de leerlingen belangrijk dat zij kennis maken met veel 

verschillende vaardigheden. 

• Kwaliteitszorg 

We voeren een actief kwaliteitsbeleid gericht op verbetering van het onderwijs en de 

organisatie. Dat betekent dat we systematisch werken aan de interne kwaliteitszorg op 

onze school. Als leidraad hanteren we de kaarten van “Bos”. 

• Professionalisering 

Het is voor ons vanzelfsprekend dat de school investeert in deskundigheidsbevordering en 

professionalisering van de leerkrachten. Daarbij is richtinggevend ons eigen 

schoolconcept. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat versterking van het 

professioneel handelen ten goede moet komen aan het directe onderwijsproces, dus aan 

de leerlingen. 

 

2.4 Missie  

 

“Wij zijn een Christelijke dorpsschool die er steeds naar streeft onze leerlingen te laten leren en 

leven in een sfeer van warmte, geborgenheid en veiligheid.” 

 

Het bovenstaande dient tot uitdrukking te komen in het klimaat van de school. Er dient een basis 

van vertrouwen te zijn, waarin het kind zichzelf kan/mag zijn, zodat het zich op zijn/haar 

individuele manier kan ontwikkelen. 
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Hoofdstuk 4 

 

4.1 Onze algemene onderwijskundige doelen 

 

Onze onderwijskundige doelen worden gesteld volgens de kwaliteitscriteria die de overheid 

hanteert en volgens kwaliteitscriteria die we zelf hanteren vanuit onze visie. 

 

1. De bijbel is voor onze school het uitgangspunt en de inspiratiebron voor de opvoeding van 

onze leerlingen. Het vak godsdienstige vorming, vieringen en het Christelijk/Bijbels lied 

nemen daarbij een belangrijke plaats in.  

2. We willen fantasie en creativiteit prikkelen en het zelf ontdekken stimuleren. 

3. We willen zoeken en streven naar continuïteit in de begeleiding van de kinderen 

gedurende hun schoolperiode, een ononderbroken ontwikkelingsgang dus van 4 – 12 jaar. 

4. We richten ons op een multiculturele maatschappij en willen de kinderen daar ook op 

voorbereiden/mee in aanraking brengen. 

5. We willen proberen een onderwijsaanbod te realiseren wat voldoet aan de kerndoelen. 

6. We willen streven naar meer “onderwijs op maat”. 

7. We willen situaties scheppen waarbinnen kinderen zich kunnen oriënteren op de wereld 

om hen heen.  

8. We willen het onderwijs in vooral de eerste groepen afstemmen op de leef- en 

belevingswereld van het kind.  

 

Aanvullingen/opmerkingen bij bovenstaande: 

 

Bij 3. 

Ten aanzien van de leerstof: 

Omdat we werken met jaarklassen is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 heel belangrijk. Dat 

houdt in dat we inzetten op methoden die een doorgaande lijn hanteren. 

Voor ons handelen betekent dit o.a. 

a. dat we rekening houden met de persoonlijkheid van het kind; 

b. dat we, indien mogelijk, de activiteiten mede afstemmen op de ontwikkeling van 

het kind; 

c. dat we de kinderen zo nodig, en zo lang dat in onze ogen te verantwoorden is, de 

mogelijkheid aanbieden om in eigen tempo en naar eigen begaafdheid een 

(minimum) onderwijspakket binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden te 

doorlopen. 

 

Bij 4. 

Binnen ons leerstofaanbod willen we de kinderen in aanraking brengen met het feit dat de wereld 

om het kind heen zeer divers is in al zijn facetten. Bij het ontdekken en laten zien van verschillen 

tussen mensen, culturen, godsdienst e.d. gaan we niet alleen uit van het overdragen van kennis, 

maar speelt ook de acceptatie een heel belangrijke rol. 

Sleutelwoorden zijn o.a. :  

respect, waardering, normen, waarden 

Bij 5. 

We willen binnen ons onderwijs voldoen aan de kerndoelen. Die zijn voor alle schoolvakken 

beschreven. Op onze school laten wij ons leiden door wat de methodemakers zeggen over de 

aanwezigheid van de kerndoelen in de methode.  

De inzet is dat alle leerlingen de wettelijk gestelde kerndoelen halen. Echter de praktijk leert, 

door de verschillen in cognitieve vermogens bij de leerlingen, dat niet elk kind alle gestelde 

kerndoelen haalt.  

 

Bij 6. 

Aan het begrip “Onderwijs op maat“ worden wel eens verschillende gedachten en invullingen 

gekoppeld. Voor ons betekent dit in ieder geval dat we proberen zorg op maat te verlenen. De 

basis daarvoor wordt mede gelegd door ons Leerling Volg Systeem en de daaruit voortvloeiende 

activiteiten. 
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4.2 De doelen van het cursusjaar 2018-2019 geëvalueerd    

 

 

a. Een aantal kwaliteitskaarten van WMK van Bos zijn opnieuw vastgesteld.  

b. Ook gerealiseerd: blijvend inzetten op het gebruik van het Nederlands en Frysk naast 

elkaar, de groepen 1 en 2 hebben twee dagen een Fryske juf en twee dagen een 

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

c. Wij bouwen de methode voor het Fries “Spoar 8” steeds meer uit.  

d. We gaan bekijken of we het vak Engels kunnen invoeren in de groep 1 t/m 4. Take it Easy 

voor de onderbouw vinden we te moeilijk. Volgend schooljaar gaan we ons opnieuw sterk 

maken voor een andere methode voor het Engels in de onderbouw. 

e. Ook gerealiseerd: blijvend inzetten op het coöperatief leren, minstens één werkvorm per 

dag. 

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

kind apart); elke leerkracht heeft deze gehouden. 

g. Verder uitbouwen van het Portfolio van de leerlingen 

h. Ook gerealiseerd: blijvend inzetten op het gebruik van de groepssignaleringsplannen om 

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

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

methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen zijn daarbij onmisbaar. Hulp 

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

i. 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. 

j. Verdere implementatie van de nieuwe digitale muziek methode 123Zing; de methode 

biedt vele mogelijkheden. 

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

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

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

m. We hadden dit jaar een formidabele score op de Eindtoets groep 8 (IEP-toets): 92 punten, 

dat is echt zeer hoog, het gemiddelde in Nederland ligt op 82.  

 

4.3 De doelen voor het cursusjaar 2019 – 2020 

 

 

a. Een aantal kwaliteitskaarten van WMK van Bos worden opnieuw vastgesteld.  

b. Blijvend inzetten op het gebruik van het Nederlands en Frysk naast elkaar, de groepen 1 

en 2 hebben twee dagen een Fryske juf en twee dagen een Nederlands leerkracht, de 

groepen 3 t/m 8 hebben het Frysk twee dagdelen per week. 

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

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

informeren op andere methode die mogelijk wel geschikt is.  

e. Bareka, het rekenmuurtje wordt 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, wordt geïmplementeerd. 

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

geïmplementeerd. 

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 krijgen en we zullen er alles aan doen om elke leerling op niveau 

groep 8 te laten uitstromen. Nauwkeurige analyse van de methodegebonden en niet-

methodegebonden toetsen zijn daarbij onmisbaar. Hulp (wanneer, wie en waar) aan 

leerlingen wordt genoteerd in de begeleidingszuil. 
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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. Verdere implementatie van de nieuwe digitale muziek methode 123Zing; de methode 

biedt vele mogelijkheden. 

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

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

o. We gaan ook dit jaar voor voldoende (gemiddeld gezien) tussenopbrengsten.  

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

schooljaar. 
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Hoofdstuk 5 

 

De Organisatie. 

 

De school wordt bezocht door de kinderen uit Easterein en Hidaard, in een enkel geval ook door 

leerlingen uit een ander dorp. Het aantal leerlingen was op de officiële teldatum van 1 okt. 2018 

91 leerlingen. Zeven leerlingen minder dan de telling in 2017. Dit is voor de vierde keer op rij 

minder leerlingen dan in het voorgaande schooljaar. De krimp, die al aangekondigd was, zet zich 

voort. We zijn opnieuw iets gekort op de formatie. We krijgen nog altijd iets meer dan waar we 

recht op hebben. We hebben wel een extra budget ontvangen van het Rijk (werkdrukverlaging) 

en dit keer niet van onze Stichting. Daardoor zijn er helaas net te weinig middelen om met vijf 

groepen te kunnen werken.  

 

De leerling populatie 

 

De leerling populatie waaruit onze school is opgebouwd is heel divers. Uit alle lagen van de 

dorpsbevolking komen de leerlingen naar onze school. Ondanks dat wij een multiculturele 

samenleving kennen, hebben wij slechts één allochtone leerling. Alle leerplichtige kinderen gaan 

naar onze school, behalve zij die een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken. 

We weten dat elk kind uniek is en we weten ook dat elke leerling niet over dezelfde 

verstandelijke, creatieve etc. mogelijkheden beschikt. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties 

voor ons onderwijs. 

Daartoe stemmen wij ons onderwijs af op de gemiddelde leerling en verlenen specifieke zorg aan 

hen die meer of minder kunnen. Zie hiervoor hoofdstuk 6 “zorg voor onze leerlingen”. 

Dit houdt vervolgens in dat bij de eventuele aanschaf van een nieuwe methode er wordt gekeken 

of deze voldoende mogelijkheden tot differentiatie biedt.  

Daar onze leerlingen voor 82% Friestalig zijn, heeft dat de volgende consequentie voor ons 

taalonderwijs: wij hebben een taalbeleidsplan opgesteld en handelen daarnaar om het 

taalonderwijs in de drie talen (Nederlands, Fries en Engels) zo goed mogelijk tot zijn recht te 

laten komen. Ons streven is er op gericht om te voldoen aan de gestelde kerndoelen voor de 

voornoemde talen. 

Aangezien wij heel weinig “gewogen” leerlingen hebben, vallen wij voor de normering van de 

diverse toetsen altijd in de hoogste schoolgroep. 

De schoolinspectie heeft ons in maart 2018 middels een verificatieonderzoek bezocht en op alle 

onderzochte punten hebben we een voldoende behaald!  

Gezien de goede tussenopbrengsten en eindopbrengsten van de laatste jaren zijn we als school, 

met deze populatie van leerlingen, heel goed bezig en dat geeft ons als personeel veel 

vertrouwen in de wijze waarop wij als school het onderwijs aan uw kind gestalte geven. 

 

Prognoses aantal leerlingen op 1 oktober 

  

2019:   86 leerlingen 

2020:   78 leerlingen  

2021:   76 leerlingen  

2022:   74 leerlingen  

2023:   69 leerlingen  

2024:   69 leerlingen   (Bron: CBO de Greiden) 

 

Samenstelling van de groepen 

De kinderen zitten in jaargroepen, dat betekent, dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in 

de groep zitten. Vanwege het aantal leerlingen heeft de school recht op  5 formatieplaatsen. 

Omdat we dus de 8 groepen van onze school moeten verdelen over deze formatieplaatsen, 

hebben we op onze school alleen nog te maken met combinatieklassen. Dit schooljaar `draaien` 

we, zoals eerder vermeld, met de volgende vier groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De kleuters 

hebben ook dit schooljaar geen les op de vrijdag. 

 

De organisatie voor leerlingen met speciale behoeften is een verantwoordelijkheid voor het 

gehele team. In teamvergaderingen worden leerlingen besproken en daarna worden er indien 

nodig handelingsplannen opgesteld. De organisatie hiervan is voor een groot gedeelte in handen 
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de Intern Begeleid(st)er van de school. Zij heeft regelmatig overleg met de desbetreffende 

leerkrachten over het te volgen programma voor de leerling. Vele jaren is dit juf Wilma Overal 

geweest. Zij heeft aangegeven zich weer te willen richten op alleen de lesgevende taak. In haar 

plaats komt juf Wendy Kuipers, zij was IB-ster aan De Reinbôge in Hilaard, deze school van onze 

Stichting is m.i.v. dit schooljaar gesloten.  

 

De groepen 1 en 2 

 

Algemeen: 

In de eerste twee groepen werken we thematisch met de totaalmethode Onderbouwd. Een rijke 

leefomgeving moet hen in staat stellen zoveel mogelijk zaken te onderzoeken en spel-ervaringen 

op te doen. Vanuit die spel-ervaringen ontstaat betrokkenheid en dat vormt de basis voor wat wij 

noemen “leren “. Verder besteden we veel aandacht aan het “zelfstandig werken” d.m.v. het 

kiesbord. 

 

Taalontwikkeling 

In de groepen 1 en 2 zal het klassen- of kringgesprek het uitgangspunt vormen van de 

taalontwikkeling. We proberen de kinderen veel en zo goed mogelijk te laten spreken en te laten 

luisteren. Om de taalontwikkeling te bevorderen, hebben we op school een groot aantal prenten - 

en vertelboeken. 

 

Fries 

Wij zijn een tweetalige school. Dit komt in groep 1/2 als volgt naar voren: Frysk: één dag juf 

Riny en één dag juf Wilma, Nederlands: twee dagen juf Wilma. Op deze wijze leren de leerlingen 

de beide talen beter te gebruiken en te onderscheiden. We gebruiken de methode “Spoar 8” (zie 

ook de groepen 3 t/m 8) 

 

Bewegingsonderwijs 

We proberen de aanwezige lichamelijke mogelijkheden die het kind spontaan toepast verder te 

ontwikkelen, zodat het kind, motorisch gezien, steeds beter kan functioneren. 

Hiertoe hebben we de volgende mogelijkheden en situaties: vele spelletjes, het kleutergym en 

het buitenspel. 

We maken gebruik van de methode “bewegingsonderwijs in het speellokaal”.  

 

Werken met ontwikkelingsmateriaal 

Door ontwikkelingsmateriaal wordt het kind spelenderwijs in aanraking gebracht met begrippen 

als verhoudingen, afmetingen en dergelijke. Ook wordt met dit materiaal belangstelling gewekt 

voor alles wat om ons heen gebeurt.  

Met behulp van de spelontwikkeling worden de voorwaarden gecreëerd om te komen tot lees - 

en taalonderwijs. 

 

Techniek en wetenschap 

In de onderbouw wordt gewerkt met de Techniek Torens “onderbouw”. Regelmatig wordt een 

nieuw thema geïntroduceerd en uitgewerkt. Deze techniek-methode vertoont een doorgaande lijn 

t/m groep 8. 

 

Expressie activiteiten 

Expressie is een middel om vorm te geven aan indrukken en gevoelens d.m.v. tekenen, verven, 

kleien, knutselen, spelen, muziek enz. Dit komt in ruime mate aan bod. 

 

Muzikale vorming 

Improvisatie, maat, ritme, dans en beweging spelen hierin een grote rol. De kinderen leren 

liedjes die vaak betrekking hebben op de tijd van het jaar. 

Onze muziekmethode (in een doorgaande lijn) is de digitale methode 123Zing. 
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Groep 3 t/m 8 

 

Godsdienstonderwijs. 

Het geven van Bijbelse Geschiedenis gebeurt aan de hand van de methode “Trefwoord”. Deze 

methode werkt met weekthema’s, welke aansluiten bij het kerkelijk jaar. Iedere week is er een 

opzet gemaakt voor drie vertellingen en een verwerkingsles. In de meeste gevallen wordt er 

verteld uit de Bijbel op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Op de vrijdag is er dan 

ruimte voor de verwerking. 

Op maandagochtend wordt het lied van de week aangeboden. Er wordt op school behoorlijk veel 

gezongen. Dit heeft dan ook geresulteerd in contacten met mensen van buiten de school, met 

het verzoek om met midden- en/of bovenbouw aan – kerkelijke of buitenschoolse muzikale 

activiteiten deel te nemen. 

 

Lezen 

Met het lezen wordt een begin gemaakt in groep 3. Daarvoor worden in groep 2 al activiteiten 

ontplooid in de fase van “ voorbereidend lezen “. De kinderen leren het lezen via de methode 

“Veilig Leren Lezen” (de 2e maan-versie). 

In de verdere groepen wordt de techniek van het lezen uitgebreid. Dit doen we m.b.v. de nieuwe 

methode “Estafette” (dit betreft de groepen 4 t/m 6). 

Het begrijpend lezen proberen we te stimuleren, omdat we dit als een zeer belangrijk onderdeel 

zien van het aspect lezen. We hebben met ingang van dit schooljaar geen methode meer voor 

Begrijpend Lezen. We maken wekelijks gebruik van actuele teksten en ook onze methode 

TopOndernemers kan zeer goed worden ingezet voor dit vakgebied.  

 

Organisatorisch: Door de hele school heen wordt er veel gedaan aan groepslezen, individueel 

lezen en begrijpend lezen. In groep 3 worden leesmoeders ingeschakeld bij het lezen. 

 

Schrijven 

We gebruiken de methode “Handschrift” in de groepen 3 t/m 6. Elke week wordt er in de 

werkboekjes gewerkt om tot een mooi handschrift te komen. 

 

Rekenen/wiskunde 

Bij rekenen/wiskunde maken we gebruik van de methode “De Wereld In Getallen“ (versie 5 – is 

de nieuwste versie -). Deze nieuwste rekenmethode kent een jaarprogramma dat uitgaat van 9 

blokken in 4 weken. Zo is er 1 domein per week en één doel per les. Er is altijd een zelfstandige 

start van de les waarmee voorkennis wordt opgehaald. Wij kiezen vooralsnog om de leerlingen te 

laten werken in werkboekjes, je kunt er namelijk ook voor kiezen om de kinderen digitaal te 

laten werken.  

Daar er digitale software beschikbaar is voor de leerkracht, kunnen leerlingen zich verwonderen 

over wereldse filmpjes en Eurekalessen over wiskundige problemen.  

 

Taal 

We werken met de taalmethode “Taal op Maat en Spelling op Maat” versie 2. Er is veel ruimte 

voor interactief taalgebruik, opbouw van woordenschat, differentiatie om maar eens twee 

belangrijke pijlers te noemen. Deze methode werkt met thema´s rondom een bepaald 

onderwerp.  

Binnen dit onderwerp komen alle aspecten van het taalonderwijs aan de orde. Of de doelen 

worden bereikt kan worden nagegaan aan de hand van de bijbehorende toetsen.  

 

Frysk 

Foar it fak Frysk brûke we de metoade “Spoar 8” yn alle groepen. 

Dit is in metoade dy’t tematysk de learstof digitaal oanbiedt en alle aspekten komme yn dizze 

metoade oan ‘e oarder: lústerje, prate, lêze en skriuwe.  

It sil dúdlik wêze dat dizze metoade hielendal foldocht oan de kearndoelen.  

Yn it kader fan de twatalige skoalle hawwe wy keazen foar ien Fryske middei yn groep 3/4,  twa 

Fryske middeis, yn groep 5 o/m 8 nammentlik op tiisdei en freed.  
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Engels 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een uur in de week het vak Engels aangeboden. We werken 

met de methode: “Take it Easy”. De methode werkt aan de hand van thema’s die aansluiten bij 

de wereld van het kind. Om tot een goede uitspraak te komen, worden vele lessen m.b.v. het 

digibord gegeven. Een native-speaker laat bijvoorbeeld horen hoe woorden in het Engels worden 

uitgesproken. De methode maakt gebruikt van web-based software. Als doelstelling geldt, dat de 

kinderen zich leren uit te drukken in het Engels in “echte“ situaties.  

 

Wereldoriëntatie 

We werken nu al vele jaren met één methode die de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie omvat dit is “TopOndernemers”. Deze methode voldoet aan de kerndoelen. Alles, wat 

een leerling van deze vakken zou moeten kennen, wordt aangeboden. De aanpak gaat ongeveer 

als volgt: elke maand wordt een nieuw thema behandeld. De leerlingen gaan, in tweetallen of 

kleine groepjes, aan de hand van opdrachtkaarten aan de slag. Als de kaart is doorgenomen 

volgt een presentatie van de werkzaamheden en uitkomsten aan de gehele groep. Op deze wijze 

leren leerlingen van elkaar, ze leren zich te presenteren en de mondelinge taalvaardigheid neemt 

toe en ook niet onbelangrijk het begrijpend lezen zal gaan groeien. 

 

Actief burgerschap 

Kinderen groeien op in een samenleving waarin meerdere culturen samen en naast elkaar leven. 

Die diversiteit en de geschiedenis zijn bepalend voor de vorm van onze huidige samenleving. 

Zorg voor zichzelf, zorg voor het grotere geheel en respect voor de algemeen aanvaarde 

waarden en normen zijn uitgangspunten bij het vervullen van hun rol in het grote geheel. 

Het voorbereiden van leerlingen op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak 

die mede ligt bij de school. De samenleving kenmerkt zich door pluriformiteit en democratie en is 

gebaseerd op grondrechten. Deze kenmerken vormen de pijlers van de Nederlandse samenleving 

en vragen om constante aandacht en onderhoud. Er zijn verschillen in visie op het type burger 

dat een samenleving vereist. Voorbeelden hiervan zijn individualistisch, aanpassingsgericht en 

kritisch democratisch burgerschap. 

Enkele voorbeelden om inhoud te geven aan actief burgerschap op onze school zijn: de 

wereldorientatiemethode TopOndernemers, onze godsdienstmethode Trefwoord, het 

weekjournaal, projecten democratie, Prinsjesdag, wereldgodsdiensten, kring –, klas -, 

leergesprekken, werken aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking binnen het 

schoolconcept, verkeer, e.h.b.o., etc. 

Naast deze kerndoelen voor leergebieden hebben wij ook leergebied overstijgende kerndoelen 

gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Deze doelen hebben betrekking op het 

hele onderwijsaanbod van de school. Ze zijn rond zes thema’s gegroepeerd; werkhouding, 

werken volgens plan, gebruik van uitéénlopende strategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag, nieuwe 

media. 

Dit geven wij vorm in ons didactisch handelen, keuzes in klassenorganisatie, het toepassen van 

verschillende oefen – werkvormen, etc. Hierbij moet worden gedacht aan de doorgaande lijn van 

het werken met weektaken (basisstof, basisstof plus, keuzewerk, verrijkingswerk), verschillende 

vormen van samenwerken in en buiten de groep, het uitdagen tot zelf oplossingen zoeken en 

bespreken met elkaar, presenteren aan de anderen etc. Door regelmatig evaluatiekringen, start 

– en instructiekringen te organiseren en met leerlingen individueel resultaten en oplossingen te 

bespreken, worden leerlingen in bovenstaande thema’s opbouwend gestimuleerd. 

 

Techniek en wetenschap 

In alle groepen wordt gewerkt met de Techniek Torens, dit wordt aangeboden in circuitmodellen 

een aantal keren per jaar. Voor het gedeelte wetenschap kunnen kaarten van TopTechneut en 

diverse techniekmappen (zoals de Ruimte) worden ingezet. Het wetenschappelijke deel houdt in 

dat leerlingen onderzoekjes gaan verrichten. 

 

Bewegingsonderwijs voorheen gymnastiek 

In alle groepen vindt bewegingsonderwijs plaats. De groepen 1 en 2 hebben meer uren 

bewegingsonderwijs dan de groepen 3 t/m 8. De laatst genoemde groepen hebben het minimale 

aantal uren. We zijn teruggegaan naar één vol lesuur per week. We zijn veel lestijd kwijt door 
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het lopen naar de sporthal en weer terug. De vrijgekomen tijd wordt ingezet t.b.v. andere 

vakken.  

Als bron en leidraad gebruiken we de boeken “Basislessen Bewegingsonderwijs” deel 1 en 2.  

We kunnen sinds 2014 vanaf 1 mei tot 1 oktober niet meer gebruik maken van de sporthal. In 

deze periode zullen we de bewegingslessen op het sportterrein en/of het schoolplein invullen. Het 

wel is mogelijk om in overleg met de beheerder tegen betaling gebruik te maken van de 

sporthal, we zullen hier overigens niet vaak gebruik van maken. 

 

Computeronderwijs 

Er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd op het ICT gebied. Op school is een 

computernetwerk aangelegd waarin op dit moment 45 computers zijn gekoppeld.  

We hebben nu in alle lokalen een Touchscreen TV.  

Vanaf groep 1 werken onze leerlingen met regelmaat met de computer.  

Op woensdagmorgen voert meester Keuning naast enkele directietaken ook de functie van ICT-

coördinator uit. Hij is de stimulator van het proces wat moet leiden tot steeds meer en beter 

computeronderwijs als onderdeel van het onderwijsaanbod. 

 

De expressievakken: 

 

Tekenen 

Het tekenen komt op verschillende manieren aan de orde. In bepaalde gevallen worden gerichte 

opdrachten gegeven, ook komt het voor dat kinderen zelf het onderwerp mogen bepalen. 

Tekenen kan ook een functie hebben bij de verwerking van bepaalde lessen. De instructie is 

mede afhankelijk van het doel. 

 

Handenarbeid 

In de eerste groepen is dit een onderdeel van “werken naar keuze“, kinderen knutselen, verven, 

bouwen etc. maar wat graag. In groep 3 en 4 wordt er doorgaans minimaal één keer per week 

aan handenarbeid gedaan. Dit kan handenarbeid zijn als doel en als verwerking. 

Vanaf groep 5 staat handenarbeid regulier op het rooster op de vrijdagmiddag. 

 

Muziek 

Op school wordt veel gezongen. In ieder lokaal wordt bijna elke dag wel op de één of ander 

manier iets aan zangonderwijs gedaan. Soms aansluitend bij het Bijbels Onderwijs, soms bij de 

tijd van het jaar en soms gewoon volgens het lesrooster.  

We hebben sinds januari 2018 een nieuwe muziekmethode van groep 1 t/m 8 in een doorgaande 

lijn, dit is 123Zing (digitaal). 

In goep 5 leren alle kinderen een blaasinstrument bespelen. Dit gebeurt o.l.v. een docent van de 

Muziekschool uit Sneek. 

 

dBieb op school 

Sinds het vorige schooljaar hebben we een bibliotheek in school. Een “oud” kleuterlokaal is 

ingericht als bibliotheek. We krijgen regelmatig nieuwe boeken, zodat de collectie up-to-date 

blijft. Daarnaast is de consulente van de bibliotheek regelmatig op school om in de klassen 

allerlei activiteiten die met lezen te maken hebben uit te voeren. We zijn zeer tevreden dat we lid 

mochten worden van de ”bieb op school”. 

 

Thema’s 

We proberen, naast de thema’s in de groepen, per schooljaar tweemaal een centraal thema uit te 

voeren. Een dergelijk thema wordt door de leerkrachten dan ook gezamenlijk voorbereid. Als 

afsluiting volgt meestal een presentatie van alle groepen in de eigen klas of in de 

gemeenschapsruimte van de school.  

Het afgelopen jaar werkten we aan het thema: “griezelig” (het motto van de Kinderboekenweek 

2017).  

Het thema van de Kinderboekenweek dit schooljaar is: “Vriendschap”, we zijn al druk bezig een 

programma samen te stellen.  
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Buitenschoolse activiteiten 

We noemen hier: de schoolreisjes, het schoolkamp, de sportdag, het schoolvoetbaltoernooi, het 

schoolschaatsen, schoolkaatsen, het praktisch verkeersexamen, de foardrachtskriich, de culturele 

voorstellingen en de eventuele excursies. 
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Hoofdstuk 6 
 

Passend Onderwijs. 

Passend onderwijs gaat over de manier waarop extra ondersteuning in het onderwijs aan 

leerlingen wordt georganiseerd en gefinancierd. 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 zwaardere ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast 

lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen 

schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.  

Per 1 augustus 2014 gaan deze wijzigingen m.b.t. passend onderwijs in. Scholen werken dan 

met elkaar samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Er komen in Nederland 

ongeveer 150 samenwerkingsverbanden, de helft voor het primair en de helft voor het 

voortgezet onderwijs. De indeling van deze samenwerkingsverbanden is door de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald.  

Alle scholen in het gebied van het Samenwerkingsverband 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 (Fonteinland 11, 8913 CZ, Leeuwarden, telefoonnummer 06 11 58 27 93, e-mailadres 

labbink@swv-hetspectrum-309.nl) 

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. Dat betekent dat het 

budget voor zwaardere zorg niet aan een kind gekoppeld is (vroeger Leerlinggebonden 

financiering of ‘de rugzak’).  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland heeft samen met de scholen  

afspraken gemaakt over: 

• de begeleiding die iedere reguliere school biedt; 

• welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en welke procedure daarvoor 

geldt;  

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

• wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 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 ondersteuningsplan. 

  

Besturen en scholen zijn 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 aangemeld (zorgplicht).  

 

Daarvoor ontvangt het bevoegd gezag het budget Passend Onderwijs van het samenwerkings-

verband Passend Onderwijs PO Friesland. 

Wanneer (het vermoeden bestaat dat) een leerling meer zorg nodig heeft dan de school kan 

bieden, wordt het de Greidengroep Zorg en Advies (“Zorgteam”) van het stichtingsbestuur 

ingeschakeld. Dit team bestaat uit deskundigen en adviseert of een leerling in aanmerking komt 

voor extra ondersteuning op de basisschool. 

 

 Deze extra ondersteuning binnen de basisschool kan tijdelijk en/of aanvullend worden 

aangeboden in de vorm van een arrangement.  

Het stichtingsbestuur beslist (op indicatie van het Zorgteam) welke extra ondersteuning wordt 

toegekend en/of zorgt voor passende plaatsing van de leerling op één van de scholen van het 

samenwerkingsverband.  

 

Elke basisschool levert in ieder geval de basisondersteuning. Naast de basisondersteuning geeft 

een school in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) aan welke ondersteuningsmogelijkheden en 

expertises de school nog meer heeft. Op stichtingsniveau kan hier gebruik van worden gemaakt. 

 

mailto:labbink@swv-hetspectrum-309.nl
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Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning 

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, breedtezorg en dieptezorg.  

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt of naar het speciaal onderwijs gaat, wordt deze 

extra ondersteuning vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. De school 

bespreekt dit met de ouders.  

 

Wanneer het profiel van de basisschool niet toereikend is om bepaalde 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 leerling rechtstreeks aangemeld bij de Commissie van  Advies 

voor cluster 3 en 4. 
………………………………………………………………………………………….. 
1 Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen; 
  Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraaktaal moeilijkheden. 
  Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen; 
  Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen 
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Hoofdstuk 7 

 

De zorg voor kinderen 

 

Zorg aan het jonge kind. 

Wanneer een kind 4 jaar wordt, wordt deze aangemeld door de ouders bij de school. De ouders 

krijgen de intake-formulieren mee en vullen deze in. Mocht er uit het intake-formulieren zaken 

op het gebied van zorg naar voren komen dan is dit een reden om met ouders in gesprek te 

gaan. Er wordt dan gekeken welke hulp het kind nodig heeft en of deze zorg op de Foareker 

geboden kan worden. Ook vindt er een overdracht plaats vanuit de peuterspeelzaal plaats. De 

peuterjuf meldt bijzonderheden over de betreffende leerling aan de IB-er van de Foareker. Mocht 

een kind al in een voorschools traject zitten dan wordt er contact opgenomen met de betreffende 

instantie of de IB-er van de  peuterspeelzaal.  

Wanneer een kind geplaatst wordt en in de loop van het schooljaar blijkt dat het kind meer zorg 

nodig heeft, dan wordt met de IB-er het probleem geanalyseerd. Wanneer de mogelijkheden 

binnen de Foareker niet toereikend zijn dan kan middels het zorgteam van CBO de Greiden een 

aanvraag gedaan worden voor het inschakelen van externe deskundigen zoals orthopedagoog, 

kindercoach etc. voor onderzoeken en observaties. 

 

Zorgverbreding 

Onder zorgverbreding verstaan we: de uitbreiding van maatregelen en activiteiten op school om 

een zo goed mogelijke zorg te garanderen voor alle kinderen, speciaal die kinderen die specifieke 

pedagogische of didactische behoeften hebben. We willen alle kinderen maximale 

ontwikkelingskansen bieden. Daarom doen alle scholen eenmaal in de drie jaar aan Video 

Interactie Begeleiding (VIB). Dat is een middel om aan de hand van videobeelden het leerkracht-

gedrag en zijn/haar klassenorganisatie te analyseren. Op deze wijze zijn we preventief bezig om 

zo optimaal mogelijk les te kunnen geven. 

 

De organisatie van de Interne Begeleiding staat beschreven in het “Zorgprofiel”, een document 

dat ontwikkeld is door de intern begeleiders.  

Regelmatig vinden er leerlingbesprekingen plaats waarin vooral die leerlingen worden besproken 

die wellicht extra zorg nodig hebben. Op deze wijze wisselen onze leerkrachten en de IB-er 

ervaringen uit.  

 

Als er opvallende zaken worden opgemerkt bij een kind, dan wordt dat door de betrokken 

leerkracht besproken met de intern begeleider (IB-er). Indien nodig doet de intern begeleider 

nader diagnostisch onderzoek.  

 

Na de analyse kan vervolgens een handelingsplan (HP) worden opgesteld. Dat is een hulpplan 

om het kind te helpen in kleine stappen het probleem de baas te worden. Dit plan wordt 

besproken met de leerkracht en evt. de remedial teacher. Het kan in sommige gevallen nodig 

zijn dat het kind aparte begeleiding bij dit probleem nodig heeft of aangepaste leermiddelen 

moet gebruiken. Het plan wordt voor een gemiddelde periode van 6 - 8 weken vastgelegd en 

uitgevoerd. Het HP wordt in het leerling dossier opgeborgen (het leerling dossier blijft op school 

en mag na toestemming van de directeur of IB-er ingekeken worden). Daarna vindt een 

evaluatie plaats en volgt een eventuele bijstelling of aanvulling. Wanneer de lesstof van de groep 

te hoog gegrepen of te eenvoudig is en de leerling meer baat zou hebben bij een eigen leerlijn 

dan kan er een individuele leerlijn opgesteld worden. Bij leerlingen die niet met de reguliere 

methode mee kunnen doen en alternatieve lesstof aangeboden krijgen moet een psychologisch 

onderzoek afgenomen worden. Bij leerlingen die op een hoger niveau werken waardoor ze naast 

de methode gebruik maken van andere lesstof hoeft geen psychologisch onderzoek afgenomen 

te worden. Bij het opstellen van een H.P. of een individuele leerlijn worden ouders altijd op de 

hoogte gesteld. Ouders kunnen altijd vragen naar de resultaten van een dergelijk plan.  

 

De school kan ook gebruik maken van de expertise van het GZA (Greiden Zorg en Advies, het 

zorgteam van onze Stichting). Indien nodig worden door hen externe deskundigen ingezet.  

 

Speciale zorg voor kinderen met speciale behoeften 

Indien kinderen in aanmerking komen voor extra zorg hebben we een orthotheek. Dit is een 
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verzameling specifieke orthopedagogische en ortho-didactische begeleidingsmaterialen, ter 

ondersteuning van de leerlingenzorg en tevens beschikken we over extra hulpmateriaal. Veel van 

deze hulpmiddelen zijn direct voor handen in de groepsruimte, zodat de leerkracht ze direct kan 

inzetten. Verder beschikt onze orthotheek over onderzoeksmateriaal om eerst goed in beeld te 

brengen wat het probleem is. Regelmatig wordt er onder de 7 gefuseerde scholen materiaal 

uitgewisseld. 

Ook voor kinderen die zich sneller ontwikkelen is er ruime aandacht. Binnen de groep wordt 

voldoende ruimte geboden om zich dan in eigen (versneld) tempo te ontwikkelen, o.a. door het 

aanbieden van voldoende verrijkingsstof. We doen dit wel in overleg met de ouders. We vinden 

dat dit in balans moet zijn met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  

Ieder kind moet zich gelukkig kunnen voelen binnen onze school, zowel het kind dat moeite heeft 

met leren als het kind dat “fluitend” door de leerstof heen gaat. Gelukkig zijn heeft ook te maken 

met de relaties die het kind leert opbouwen met de leefwereld om zich heen. 

Voor verdere informatie betreffende de zorgstructuur verwijzen we u naar het ter inzage liggende 

‘zorgprofiel’ op school.  

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CBO De Greiden 

 

 

 

INLEIDING 

Kindermishandeling / huiselijk geweld komt voor. Vaker dan we soms denken. (gemiddeld 

119.000 per jaar, 3% van totaal aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar) 

De leerlingen op onze basisscholen zijn nog jong. Dat betekent dat ze de situatie waarin ze leven 

vaak als vanzelfsprekend ervaren. Als er besef is dat de thuissituatie onveilig is, dan speelt 

loyaliteit richting het gezin vaak een grote rol om niet bij anderen aan te geven dat er wat 

speelt. 

CBO De Greiden heeft “Veiligheid” hoog in het vaandel staan. Alleen vanuit veiligheid komen 

kinderen tot intrinsiek leren. We gaan er vanuit dat ouders die thuis geen veilige omgeving voor 

kinderen kunnen creëren, hulp nodig hebben om aan een veilige omgeving te werken. We gaan 

er ook vanuit dat het ouders hun diepste wens is de kinderen veilig op te voeden, maar dat er 

soms blokkades zijn. Hierbij denken we aan de veiligheid op sociaal, emotioneel en fysiek gebied. 

Indien leerkrachten/ib-ers of directieleden van de stichting zich zorgen maken, dan gaan ze in 

gesprek met de ouders.  

Als ouders vinden dat ze hun kinderen altijd op mogen 

voeden zoals ze doen en dat school daar niks van mag 

vinden, dan is de plaatsing van kinderen op een school 

binnen CBO de Greiden niet gewenst. CBO de Greiden voelt 

zich verplicht een melding te doen bij Veilig thuis indien zij 

zich ernstig zorgen maakt omtrent de opvoeding (ook als 

eventueel andere instanties al betrokken zijn) en is dat 

verplicht bij acuut en structureel onveilige situaties. 

Natuurlijk melden we niet direct en zonder overleg met 

ouders bij ieder signaaltje van onveiligheid aan.  We 

gebruiken daarvoor onderstaande “Meldcode” en bij stap 4 

en 5 betrekken we het voor het onderwijs verplichte 

“Afwegingskader”. Hierna volgt de uitleg. 

 

Voor de goede orde: Waar in dit schrijven staat ‘ouders’, 

worden daar ook verzorgers of anderszins 

verantwoordelijken voor een kind in de thuissituatie bedoeld. Het bevoegd gezag waar over 

wordt geschreven, wordt in de schoolsituatie door de schooldirecteur vertolkt. Deze houdt nauw 

contact met het bestuur als het afwegingskader wordt doorlopen.  

 

De Meldcode zelf bestaat uit 5 stappen. 

  

In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen: 
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• Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

• Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis. 

• Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie. 

 
 

• Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in 

overleg  

 met Veilig Thuis. 

• Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader. 

 

 

Tussen stap 3 en 4 ziet u een streep staan. Dat is waar het verplichte afwegingskader voor het 

onderwijs een plek krijgt.  

 

 

In beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verplichte “Afwegingskader”  

Vanaf 1 januari 2019 zijn ook medewerkers in het onderwijs verplicht te werken met het 

afwegingskader in stap 4 en 5 van de meldcode. Dit afwegingskader bevat 5 vragen die helpen 

bij de beslissing wanneer een melding bij Veilig Thuis in beeld komt. Voor situaties waarin de 

veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is, is het verplicht. De leraar of andere 

medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van 

kindermishandeling of huiselijk geweld een melding doen. Ook als de school zelf hulp verleent. 

Hieronder worden de stappen 4 en 5 van de meldcode uitgewerkt in de (ook weer) 5 vragen 

van het afwegingskader 

 

 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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De meldcode en het afwegingskader samen nog eens in beeld: 
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Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.  

Het werk van de leerlingen wordt dagelijks nagekeken en voor zover het nodig is geregistreerd 

door de leerkracht. Hierbij valt te denken aan allerlei soorten schriftelijk en mondeling werk en 

tevens observaties. Verder maken we gebruik van een LVS (Leerling Volg Systeem). Dit houdt in 

dat we niet-methode gebonden toetsen hanteren (die nemen we twee keer per jaar af in de 

toetsweken) en vervolgens worden de uitkomsten van de toetsen in het computersysteem 

ingebracht. 

De toetsen die we voor de kleuters gebruiken zijn: 

Citotoetsen Taal voor kleuters, Ordenen, Ruimte en Tijd. 

De volgende voor de overige groepen: 

Citotoetsen voor Rekenen, Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Lees-woordenschat, Frysk 

twa-minute- toets, Entreetoets groep 7, Eindtoets groep 8 

 

Rapportage naar de ouders toe 

Dit gebeurt middels een rapport voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. We hanteren een 

duidelijk en overzichtelijk rapport voor de ouders. Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen tweemaal 

het rapport mee naar huis. De leerlingen van groep 1 krijgen alleen aan het einde van het 

schooljaar het rapport mee. De kinderen van groep 0, zij zijn na januari op school gekomen 

krijgen nog geen rapport. 

Ook in dit schooljaar wordt het eerste rapport uitgereikt eind januari/begin februari. 

Er worden twee gesprekrondes, 10-minuten-gesprekken, met ouders georganiseerd, te weten 

eind januari / begin februari en in juni.  

Wellicht vindt u dat de tijd tot januari/ februari te lang is. Daarom houden we in oktober / 

november als overbrugging een facultatief spreekuur. Ouders die geïnformeerd willen worden 

zijn welkom, ouders waarvan de school meent dat ze geïnformeerd moeten worden, worden 

uitgenodigd.  

 

Tevens kunnen de ouders natuurlijk altijd aangeven eens extra met de leerkracht van hun 

kind(eren) te willen spreken.  

Indien nodig worden ouders van kinderen die extra zorg behoeven thuis bezocht, of in ieder 

geval op de hoogte gebracht van stagnatie in de ontwikkeling van hun kind en wat de school van 

plan is daar aan te doen. 

 

In het begin van het cursusjaar houden we een informatieavond voor de ouders. Op een 

dergelijke avond vertelt de leerkracht wat hij/zij van plan is te doen, hoe hij/zij dat doet en met 

welke reden. 

 

Overgang van groep 1 naar groep 2 

We hebben criteria opgesteld waaraan leerlingen dienen te voldoen om over te gaan naar groep 

2. Deze criteria liggen ter inzage op school. 

 

Overgang van groep 2 naar groep 3 

Het voorgaande geldt ook voor dit item.  

 

Overslaan van een groep 

Dit komt af en toe voor. Er zijn geen eenduidige criteria voorhanden. Vanzelfsprekend zijn niet 

alleen de uitslagen van de toetsen leidend, er wordt een zo volledig beeld van de leerling 

samengesteld. De ouders worden al vroeg in het proces meegenomen. 

 

Overgang naar het voortgezet onderwijs  (VO) 

We werken sinds twee schooljaren verplicht met de Friese Plaatsingswijzer. In dit document 

staan alle scores van de toetsen die wij afnemen vanaf groep 6. 

Zodra de scores van de toetsen na januari in groep 8 in het document zijn opgenomen, bepaalt 

dit automatisch het uitstroombeeld van de leerling naar het VO.  

De ouders worden dan zo spoedig mogelijk voor een gesprek uitgenodigd, door de 

groepsleerkracht en wordt het uitstroomniveau meegedeeld.  
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Al vroeg in het jaar worden de ouders via brochures op de hoogte gebracht van de 

mogelijkheden die er zijn in het VO. 

Op school krijgen de leerlingen van groep 8, in februari en/of maart, schriftelijk de data van alle 

“Open Dagen” en “Doe-Dagen” die er zijn op de scholen, waarvan we redelijkerwijs verwachten 

dat ze voor onze kinderen van belang zijn. Daarna wordt de definitieve keuze voor een school 

gemaakt. 

Vervolgens moet voor 15 maart 2017 de leerling aangemeld zijn bij het VO.  

De Eindtoets die verplicht is voor het basisonderwijs wordt in april 2018 afgenomen, deze is niet 

meer leidend voor het schooladvies. 

 

Onderwijskundig rapport 

Er zijn twee momenten tijdens de basisschoolperiode waarop de school aan “derden“ een 

onderwijskundig rapport verstrekt betreffende een leerling.  

a. Bij het verlaten van de school door verhuizing of verwijzing naar een school voor speciaal 

basisonderwijs krijgt het kind een onderwijskundig rapport mee voor de school die het 

gaat bezoeken. Dit rapport bevat algemene gegevens van het kind én verschaft de nieuwe 

school informatie betreffende de leerstof en/of andere zaken die van belang zijn om te 

weten. 

b. Bij het verlaten van de basisschool aan het einde van groep 8 ontvangt de vervolgschool 

een onderwijskundig rapport van de schoolverlaters. Hiervoor worden de modellen 

gebruikt die door het voorgezet onderwijs aan de scholen worden verzonden. 

 

U, als ouders, krijgt een kopie van het onderwijskundig rapport. 
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Hoofdstuk 8 

 

De resultaten 

 

Wanneer er sprake is van resultaten, wordt bijna in alle gevallen gedoeld op de leerprestaties 

van de kinderen op school. In dit hoofdstuk wordt daar ook iets van gezegd, maar voor ons is 

ook belangrijk of ons onderwijs en onze opvoeding resultaat heeft gehad met betrekking tot onze 

visie op onderwijs en opvoeding, zoals eerder geformuleerd. Dit is echter moeilijk meetbaar. 

 

Verwijzing naar scholen voor speciaal onderwijs. 

De verwijzing van kinderen die eerst onze school bezochten en daarna zijn doorverwezen naar 

een school voor speciaal onderwijs bedroeg in de afgelopen 5 jaar minder dan 2%. De redenen 

voor verwijzing waren verschillend. Afgezet tegen het gemiddelde in Fryslân van ruim 2% (en 

landelijk ligt dit cijfer nogal wat hoger) kan men constateren dat er dus een 

verwijzingspercentage is wat iets onder het gemiddelde ligt. We blijven het voor de kinderen die 

hier niet meer op school zitten jammer vinden dat ze zijn vertrokken. Gelukkig gaat het met hen 

op de nieuwe school in de meeste gevallen goed. 

 

Doublures of “zittenblijven” 

Het kan voorkomen dat een leerling een groep opnieuw gaat doen. Hieraan kunnen 

vanzelfsprekend diverse oorzaken ten grondslag liggen. Die worden uitvoerig met de ouders 

besproken in een persoonlijk gesprek. 

Voor de overgang of naar groep 2 en naar groep 3 hebben we criteria opgesteld. Deze criteria 

zijn leidend bij de overgang. De school heeft dus in dezen het laatste woord! 

In de overige groepen gaat de overgang of niet altijd in overleg met de ouders. Het mag duidelijk 

zijn dat wanneer een doublure voor uw kind staat te gebeuren, dat u daar ruimschoots op tijd in 

wordt gekend. 

 

Remedial Teaching 

Wanneer tijdens de leerlingbespreking blijkt dat een leerling moeite heeft met bepaalde 

gedeelten van de oefenstof, dan wordt er een handelingsplan gemaakt om de resultaten te 

verbeteren. Dit vindt plaats binnen de groep. Ook helpen ouders in sommige gevallen mee door 

met hun kind thuis te oefenen. 

Op de Foareker hebben we tot nu toe nog geen leerlingen met een eigen leerlijn (bijvoorbeeld 

uitstroom in groep 8 op niveau groep 7). 

Het aantal kinderen dat extra hulp van ons krijgt is per leerjaar verschillend. Het gaat meestal 

om ongeveer 15 % van de leerlingen. 

 

De tussen- en de eindopbrengsten 

Middels de schoolgids moeten wij u op de hoogte brengen van de tussen- en de 

eindopbrengsten. De inspectie keek de laatste jaren vooral naar de tussenopbrengsten van de 

school m.b.t. het technisch lezen, het begrijpend lezen en rekenen /wiskunde). Vanaf 2015 

komen voor de Inspectie de eindopbrengsten weer in beeld. De eindopbrengsten zijn de 

uitkomsten van de verplichte Centrale Eindtoets. Wij, als school, hebben gekozen voor de IEP-

Toets en niet voor die van het Cito. De IEP-Toets is ons goed bevallen en ook de leerlingen 

vonden het best wel plezierig om in een eigen boekje en alles in kleur te kunnen werken. De 

Eindtoets wordt in april afgenomen, nadat de leerlingen van groep 8 het advies voor het 

vervolgonderwijs hebben ontvangen. De scores van de Eindtoets kunnen de plaatsing in het VO 

wel beïnvloeden. Kinderen kunnen opstromen bij een hogere score, maar niet afstromen bij een 

lagere score.  

 

De Eindopbrengsten zijn voor de Inspectie weer belangrijk geworden. In het nieuwe 

toezichtskader gaan ze naast deze opbrengsten kijken naar de sociale veiligheid, de zorg voor de 

kwaliteit en de zorg voor leerlingen in de school. Naast de gesprekken met de directeur, de 

intern begeleider en het team gaan er ook gesprekken gevoerd worden met ouders en leerlingen. 

Op basis daarvan brengt de Inspectie haar eindoordeel uit. 

 

Onze tussenopbrengsten zijn in het schooljaar 2018-2019 voldoende tot goed geweest.  
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Onze leerlingen van groep 8 hebben bij de Eindtoets (ook dit jaar weer de IEP-toets) allemaal op 

of iets boven hun plaatsingsniveau gescoord.  

Als school hebben wij op de eindopbrengsten groep 8 prima gescoord. Onze score is 92 dit 

betekent een score ver boven het landelijk gemiddelde! 

Hopelijk laat groep 8 in dit schooljaar ook weer een voldoende beeld zien. Dit is voor een goede 

beoordeling van de Inspectie noodzakelijk. Onze school moet van de drie keer één keer een 

voldoende hebben gescoord op dit onderdeel. Tot nu toe hebben we dit steeds gerealiseerd. 

 

Er waren in het schooljaar 2018-2019 14 schoolverlaters. Onderstaand vindt u in procenten het 

uitgebrachte advies.  

 

VWO 28  %  

HAVO/VWO 14  %  

HAVO 36  %     

VMBO GT 14  %    (gemengde en theoretische leerweg) 

VMBO KL   8  %    (kadergerichte leerweg) 

VMBO BL   0  % (basisgerichte leerweg) 

                  

** Vrijwel 100 % van de kinderen doorloopt het eerste jaar in de brugklas  “zonder 

kleerscheuren”. Onze verwijzing naar het VO is vrij goed. We volgen onze leerlingen t/m het 

derde leerjaar in het VO en het blijkt dat er weinig of geen bijstellingen naar boven of naar 

beneden zijn. 

 

Uitstroom in 2018-2019 naar het Voorgezet Onderwijs: 
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Hoofdstuk 9 

 

De leerkrachten 

Op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2018 kunnen we met vier groepen werken. We 

zijn ook dit jaar weer één dag gekort in onze formatie. Vorig schooljaar hadden we de 

beschikking over werkdrukgelden en gelden uit de algemene reserve, waardoor we met vijf 

groepen konden werken. De werkdrukgelden zijn gebleven, echter die zijn niet toereikend voor 

een extra groep. Ze worden dus anders ingezet. Dit jaar om de totale bemensing compleet te 

krijgen en de “druk” in de bovenbouw te verlagen 

 

Groep 1/2:  

juf Riny van der Vliet (maandag),  juf Wilma Overal (dinsdag t/m donderdag). 

 

Groep 3/4:   

juf Ineke Duipmans (maandag t/m woensdag) en juf Wendy Kuipers (donderdag t/m vrijdag) . 

 

Groep 5/6: 

Juf Rennie Landman (maandag t/m woensdag) en juf Heleen Rijpma (woensdag t/m vrijdag).  

 

Groep 7/8:    

juf Hanneke Westra (maandag t/m donderdag) en juf Saskia van Arum (woensdag t/m vrijdag).  

 

Op de woensdag kan groep 4/6 gesplitst worden, er zijn op die dag twee leerkrachten 

beschikbaar. 

Op woensdag en donderdag kan groep 7/8 gesplitst worden daar beide leerkrachten aanwezig 

zijn. 

 

Juf Wendy Kuipers voert meestal op de woensdag en deels op de dinsdag haar IB-taken uit. 

 

Meester Jan Keuning is drie dagen in de week aanwezig. 

o Maandag en dinsdag: directietaken 

o Woensdag: directietaken en andere beleidszaken. 

 

Vervanging 

Wanneer een groepsleerkracht afwezig is vanwege duurzame inzetbaarheid of compensatieverlof 

(vroeger ADV en/of BAPO = betaalde arbeidstijdsverkorting) wordt deze vervangen door een 

collega. In het weekschema staat dit al aangegeven. We streven ernaar, om niet meer dan twee 

leerkrachten voor één klas te hebben. Meestal lukt dit, maar er zijn soms uitzonderingsgevallen. 

De vervanging bij scholing en studieverlof wordt per situatie bekeken. Vaak vinden scholing en 

studie plaats buiten de reguliere schooluren. Indien mogelijk proberen we in bepaalde situaties 

de zaken intern op te lossen. Wanneer dit niet het geval is wordt er, in overleg met het algemeen 

bestuur, voor vervanging gezorgd.  

 

Stagiaires 

De begeleiding van stagiaires geschiedt door de leerkracht van de klas waarin de stagiaire is 

geplaatst.  

Alvorens tot plaatsing wordt overgegaan is er een kennismakingsgesprek met de student(e), de 

directie en de aanwezige teamleden. Dan worden wensen kenbaar gemaakt, wordt informatie 

uitgewisseld en besloten in welke groep er les wordt gegeven. De beoordeling en 

verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de leerkracht in wiens groep de stagiaire is 

geplaatst. 

 

 

 

Scholing 

Ieder jaar wordt de school overstelpt met een enorme hoeveelheid aanbod aan nascholing. Uit 

dit materiaal kan een keuze worden gemaakt. Dit kan een teamkeuze zijn, zodat we met z´n 

allen naar een cursus gaan, maar er kan ook individueel op een cursus worden ingetekend. 
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Meestal is deze scholing na schooltijd. Wanneer dit onder de reguliere schooltijd valt, wordt voor 

vervanging gezorgd. Het doel van de scholing is: verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, 

zowel op individueel- als op teamniveau en vanzelfsprekend gekoppeld aan het schoolbeleid. 
  
Dit schooljaar gaan we ons beperken tot individuele scholing en het implementeren van de 

nieuwe methoden: Onderbouwd! in groep 1/2, en de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen, 

versie 5. 
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Hoofdstuk 10 

 

De ouders 

Een school zonder betrokkenheid van de ouders is eigenlijk niet voor te stellen. Het gaat op 

school toch om het belang van uw kind(eren) en welke ouder is daar niet gevoelig voor?  

Ook in een breder verband, dus niet alleen vanwege het individuele kind, hopen – en verwachten 

– we, dat ouders zich betrokken voelen. En dan doelen we op het hele schoolgebeuren, het wel 

en wee van de school. Een school “zonder ouders” is eigenlijk geen school, geen gemeenschap. 

De verantwoordelijkheid voor het kind t.a.v. alle schoolse en buitenschoolse activiteiten ligt bij 

de school, maar vanzelfsprekend blijven ouders eindverantwoordelijk voor hun kind. 

En net zoals de ouders mogen verwachten van de school, dat ze haar uiterste best zal doen om 

hun kind zo goed mogelijk te begeleiden, mag de school ook van de ouders hetzelfde vragen. 

Wanneer – om wat voor reden dan ook – de ouders iets bespeuren bij hun kind wat van belang is 

voor de school om te weten, verwachten we dat er contact met de school wordt opgenomen. Een 

goede samenwerking tussen ouders en school is onmisbaar! 

 

Informatie aan ouders. 

 

De ouders worden geïnformeerd: 

 

a. over hun kind door  

 

* 10-minuten gesprekken; 

* eindgesprek bij het verlaten van    

   school; 

* rapporten ( tweemaal per jaar ); 

* op afspraak (initiatief kan van beide   

   kanten komen); 

* spreekuur; 

* informeel; 

* informatiebijeenkomsten; 

 

b. algemeen  

   

* website 

* nieuwsbrieven; 

* schoolgids; 

* ouderavonden (minimaal twee per jaar) 

 

 

Inspraak 

Ouders hebben inspraak betreffende het schoolgebeuren middels de geëigende wettelijke 

kanalen, dat is in de eerste plaats de Medezeggenschapsraad en t.a.v. de  buitenschoolse 

activiteiten de Ouderraad.   

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier personen, te weten 2 ouders en 2 teamleden. De 

directeur is adviserend lid van de M.R.  

De M.R. houdt zich bezig met inhoudelijke- en bestuurlijke zaken. Zij heeft daarin een 

adviserende of een instemmende rol aangaande de bestuurlijke en/of schoolse voorstellen.  

In het Medezeggenschapreglement is precies omschreven wanneer de MR instemmings- of 

adviesrecht heeft. 

Een van de personeelsleden, Ineke Duipmans, maar geen ouders vertegenwoordigen onze school 

in de “G.M.R.”, de medezeggenschapsraad voor de hele Stichting. Op deze wijze hebben we toch 

enige  invloed op veel bovenschoolse beleidstukken die daar worden vastgesteld. Wellicht komt 

er in de loop van dit schooljaar een ouder beschikbaar voor dit belangrijke gremium. 

 

De Ouderraad bestaat uit in principe zeven ouders.  

De Ouderraad organiseert en regelt (i.o.m. het team) alle buitenschoolse activiteiten, zoals het 

Sinterklaasfeest, de Kerst, de schoolreisjes, culturele uitstapjes etc.  

 

Contact ouders/leerkracht bij leerproblemen 

Indien er problemen zijn bij de leervorderingen van een kind zal de leerkracht dit kenbaar maken 

aan de ouders. Wanneer dit niet echt urgent is, zal de leerkracht dit aankaarten bij de “10-

minuten-gesprekken”, in andere gevallen wordt er een afspraak gemaakt voor een ouder- of 

schoolbezoek. Dan worden er ook eventueel afspraken gemaakt over het vervolgtraject. 
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Omgekeerd: ook een ouder kan natuurlijk het initiatief nemen bij vragen/twijfel betreffende hun 

kind, in welke vorm dan ook. We stellen dat op prijs!  

 

Ouderactiviteiten 

Op school helpen de ouders o.a. mee bij: 

• groepslezen; 

• begeleiding schoolreisjes en kamp; 

• incidenteel bij handvaardigheid; 

• indien van toepassing n.a.v. een bepaalde activiteit. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De overheid zorgt voor het grootste deel van de bekostiging van het onderwijs aan de kinderen. 

Veel zaken als meubilair, onderwijsleermiddelen en de gebouwen worden (grotendeels) betaald 

met overheidsgeld. 

Toch zijn er zaken die niet door de overheid worden betaald, maar die wel van belang worden 

geacht voor het kind of de school.  

Binnen onze schoolvereniging heeft iedere school andere activiteiten die niet door de overheid 

worden bekostigd en waar ze zelf geen dekking voor hebben.  

Voor al dat soort zaken wordt dus een bijdrage in de kosten gevraagd; de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

In dat kader vinden wij de volgende items belangrijk voor uw kind en de kosten daarvan betalen 

we dus uit uw bijdrage:  

 

de schoolreisjes, het schoolkamp, het schoolschaatsen, alle kosten rond de kerst waaronder het 

kerstgeschenk, verjaardagscadeautjes voor de leerkrachten, alle kosten rondom het 

Sinterklaasfeest en de Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1 t/m 4, het vervoer van de 

kinderen naar culturele en/of educatieve activiteiten. 

 

Wellicht ten overvloede, de ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Een leerling mag bijvoorbeeld niet 

worden geweigerd als de ouders geen ouderbijdrage kunnen/willen betalen. We kunnen 

eventueel wel besluiten -bij niet betalen- dat die kinderen dan niet aan de activiteiten meedoen, 

ze moeten die dag/dagen wel naar school. 

 

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 
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We hebben een bedrag tekort van € 310,20. Echter aan de inkomstenkant, overige inkomsten, 

staat een een bedrag van € 1500,00 uit ons Schoolfonds wegens een dreigend tekort. Er is dus 

eigenlijk een tekort van € 1810,20.  

We zien daarin de reden om de vrijwillige bijdrage te verhogen, alle groepen worden met € 10,00 

verhoogd. Tijdens de ouderavond op 25 september 2019 hebben de vele aanwezige ouders 

hiermee ingestemd. 

 

De bedragen blijven:  

groep 1/2:         € 70,00     

groep 3 t/m 6:   € 80,00 

groep 7 en 8:     € 90,00 

 

De bedragen kunnen in één keer op banknummer NL32 RABO 0349 5013 43 t.n.v. Cbs de 

Foareker o.v.v. ouderbijdrage voor de naam /namen van uw kind(eren) gestort worden, maar in 

overleg met de directeur kan een andere vorm gekozen worden. 

 

 

 

 

Uw kind en de jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van 

kinderen van 0-19 jaar. De GGD is partner binnen het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 

7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de 

doktersassistent, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/ 

verzorgers een vragenlijst. 

 

5-jarige kinderen 

Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, 

gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. 

 

Groep 7 

Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale 

ontwikkeling. 

Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht 

bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen 

met de jeugdarts of –verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 

444. 

 

Opvang van leerlingen 

Doordat wij een continurooster hanteren, hebben we geen tussenschoolse opvang nodig. De 

leerkrachten eten dagelijks met de kinderen en gaan of voor het eten of na het eten met ze naar 

buiten. 

Een enkele ouder heeft bij de school aangeklopt voor voorschoolse en/of naschoolse opvang. 

Organisaties die dit voor ons in school kunnen organiseren, kunnen dit dagelijks verzorgen indien 

er dagelijks meer dan 6 leerlingen aanwezig zijn. Ook zijn er organisaties die kinderen bij school 

vandaan halen. De schoolleiding kan u inzake dit alles nader informeren. 

 

Protocol school en echtscheiding 

De school informeert ouders graag over de prestaties en het welbevinden van het kind. 

Uitgangspunt van de school is dat het belang van het kind voorop staat en dat het belang van 

het kind er in het algemeen mee is gediend als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er 

op school gebeurt. Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop de school om gaat met de 

informatie voorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht 

aan de vraag wat ouders van de school mogen verwachten, wat de school van de ouders 

verwacht en op welke informatie gescheiden ouders kunnen rekenen. Dan weten gescheiden 

ouders waar ze aan toe zijn en wat zij zelf kunnen doen om de ontwikkeling en vorderingen van 
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hun kind goed te blijven volgen. Het volledige beleid ligt op school ter inzage en vindt u op de 

onze website. 

 

VERZEKERINGEN 

 

CBO De Greiden heeft diverse verzekeringen afgesloten. De meeste zitten in het zogenaamde 

basispakket, dit betreft: 

- Een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 

- Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 

- Een ongevallenverzekering; 

- Een rechtsbijstandsverzekering 

 

Het basispakket is uitgebreid met de volgende verzekering: 

- Een schadeverzekering werknemers (werkgeversaansprakelijkheidsrisico) 

Ouders of vrijwilligers die op verzoek van de school kinderen vervoeren met bijvoorbeeld 

een schoolreis vallen ook onder de schadeverzekering voor werknemers. 

 

Bovengenoemde verzekeringen zijn afgesloten via Verus (voorheen de Besturenraad) bij 

Raetsheren van Orden. 

Meer informatie is te vinden op www.verusverzekeringen.nl. Onder het kopje ‘informatie’ (links 

boven op menu klikken) staat ook het verzekeringshandboek en onder het kopje ‘schade melden’ 

staan de volgende schade-formulieren: 

• Schade-aangifte formulier schoolongeval onderwijs 

• Schade-aangifte formulier onderwijs aansprakelijkheid 

• Schade-aangifte formulier doorlopende reisverzekering onderwijs 

 

Onder “informatie” is er ook een button met “veel gestelde vragen”. 
 

Uiteraard zijn de polisvoorwaarden altijd in alle voorkomende gevallen leidend maar hieronder 

volgt een kort overzicht van de belangrijkste zaken. 

 

Voor ouders/verzorgers zijn de volgende verzekeringen van belang 

 

De aansprakelijkheidsverzekering: 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 

handelen. Graag attentie voor de twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

 

• Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar 

zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid 

ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de school 

de zorgplicht voor een veilige omgeving. Ten tweede bestaat er een zorgplicht voor de school 

als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport en spelsituaties. In het 

geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een 

school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden 

gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid dingen 

doen die schade tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is 

onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke 

kans op ongelukken is uitgesloten.  

 

• Aansprakelijkheid voor leerlingen De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor 

gedragingen van de leerlingen. De verantwoordelijkheid voor het handelen en gedragingen 

van leerlingen ligt, afhankelijk van de leeftijd, bij de ouders van en/of bij de leerling. 

Wanneer de leerling nog niet de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn de ouders 

aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind. De ouders kunnen zich hiervoor particulier 

http://www.verusverzekeringen.nl/
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContent$ReportClaimForms$rptForms$ctl01$lbForm','')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContent$ReportClaimForms$rptForms$ctl02$lbForm','')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContent$ReportClaimForms$rptForms$ctl03$lbForm','')
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verzekeren. De aansprakelijkheid van leerlingen is secundair meeverzekerd voor activiteiten 

die plaatsvinden binnen de lesuren of verband houden met activiteiten die in schoolverband 

worden ondernomen. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering gaat altijd voor. 

 

Per aanspraak geldt voor zaakschade een franchise van € 100,-. Dit betekent dat zaakschade 

boven dit bedrag volledig wordt vergoed maar dat zaakschade onder dit bedrag niet voor 

vergoeding in aanmerking komt. Voor werkgeversaansprakelijkheid geldt een eigen risico van 

€ 5.000,- per aanspraak voor personenschade. 

 

 

DE SCHOOLONGEVALLENVERZEKERING: 

 

Gedurende de aanwezigheid op school kunnen zich voorvallen voordoen - met lichamelijk letsel 

tot gevolg – die niet aan onrechtmatige gedragingen van de school zijn te wijten en dus niet door 

de school vergoed behoeven te worden. Het gevolg is vaak een vervelende discussie met de 

leerling, respectievelijk diens ouders of verzorgers over de geleden schade.  

De meeste scholen vinden dit een ongewenste situatie en sluiten uit maatschappelijk oogpunt 

een verzekering ter afdekking van dit risico, voor de bij de school betrokken personen 

(leerlingen, personeel, vrijwilligers etc.). 

Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht 

of er sprake is van aansprakelijkheid. 

Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en 

onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend onmiddellijk op hem 

inwerkend geweld, met als gevolg een objectief geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel. 

Met het begrip ongeval is een aantal andere oorzaken gelijkgesteld. De volledige opsomming 

daarvan vindt u in de polisvoorwaarden die te vinden zijn op www.verusverzekeringen.nl. 

 

Dekking 

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun 

verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij 

onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde school. 

Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde 

schoolactiviteiten. 
 

Verzekerde bedragen 

De maximum uitkeringsbedragen per rubriek zijn (onder voorbehoud van de van toepassing 

zijnde voorwaarden): 

- overlijden € 12.500,-  

- algehele blijvende invaliditeit € 60.000,-  

- geneeskundige kosten € 3.000,-  

- tandheelkundige kosten € 3.000,- (per element)  

- reiskosten tbv ouders/verzorgers € 0,19 per km met een maximum van € 100,-  

- Schade als gevolg van agressie en geweld € 1.500,-  

 

Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. 

Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde maxima 

uitsluitend vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet 

of niet volledig voor haar rekening neemt. 

Mocht u als ouder de bovenstaande verzekering onvoldoende vinden (u wilt bijvoorbeeld een  

24-uurs dekking voor ongevallen of u wilt hogere maximum uitkeringsbedragen), dan zult u daar  

zelf in moeten voorzien middels een particuliere (gezins-)ongevallenverzekering. 

 

DE SCHADEVERZEKERING WERKNEMERS: 

In Nederland kennen we het begrip werkgeversaansprakelijkheid. In beginsel is het zo dat de 

werkgever een zorgplicht heeft die hem verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving 

en instructies omtrent gezond / veilig werken. Wordt deze zorgplicht geschonden en lijdt een 

werknemer schade, dan kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen.  
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Voor dit risico heeft De Greiden een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen 

afgesloten. Ook de deelname aan het verkeer van werknemers brengt risico's met zich mee die 

financiële gevolgen kunnen hebben voor de werkgever. Als werkgever heeft men echter geen 

invloed op de risico's in het verkeer. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten gesteld dat de 

werkgever een vergoedingsplicht heeft voor de letselschade die werknemers in het verkeer 

oplopen. Dit maakt dat werkgevers een behoorlijke verzekering moeten hebben afgesloten voor 

werknemers die zich uit hoofde van hun werkzaamheden in het verkeer bevinden.  

  

Op basis van de meest recente jurisprudentie heeft een werkgever ook schadevergoedingsplicht 

bij ongevallen tijdens bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Dit 

gaat derhalve verder dan uitsluitend deelname aan het verkeer.  

  

Conform recente jurisprudentie is het risico van werkgeversaansprakelijkheid het beste te 

verzekeren middels een combinatie van:  

  

1) aansprakelijkheidsverzekering  

2) collectieve ongevallenverzekering  

3) schadeverzekering voor werknemers 

  

Vandaar dat deze laatste verzekering nu ook is afgesloten. Ouders of vrijwilligers die op verzoek 

van de school kinderen vervoeren met bijvoorbeeld een schoolreis vallen ook onder de 

schadeverzekering voor werknemers.  

 

Klachtenregeling 

 

Je maakt je zorgen, zit met een klacht; wat moet je er mee?  

Een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, kan een klacht indienen over 

gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. 

We adviseren betrokkenen met problemen/klachten het volgende: 

- Blijf niet rondlopen met problemen, maar praat er in eerste instantie over met 

• de directe veroorzaker; 

• een vertrouwde collega; 

• een bestuurder; 

• een lid van de directie. 

 

Lossen deze gesprekken niets op of is de drempel voor een gesprek te groot, maak dan een 

afspraak met de contactpersoon op school of één van de vertrouwenspersonen.  

 

U kunt ook (direct) een officiële klacht indienen bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie. 

In onze klachtenregeling staat beschreven hoe alles precies is geregeld. 

 

Klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld 

kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn bij de 

inspectie vertrouwensinspecteurs aangewezen. Zoek contact met de vertrouwensinspecteur, als 

u vermoedt dat er sprake is van een zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Ook kunt u hen 

bellen voor: extremisme, discriminatie en fundamentalisme. Zij fungeren als aanspreekpunt en 

adviseur en zien er op toe dat deze klachten met de grootste zorgvuldigheid worden 

afgehandeld.  

 

Een klacht wordt pas een echte klacht als de klacht wordt ingediend bij òf het bevoegd gezag òf 

de klachtencommissie. Vanaf dat moment wordt de procedure gevolgd zoals omschreven staat in 

ons document "De Klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat". (Onze klachtenregeling is 

gebaseerd op het modelreglement van de Besturenraad en onze vereniging is aangesloten bij de 

landelijke klachtencommissie). 

Daarbij zijn twee dingen wel van belang: 

 

Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als de klacht schriftelijk is ingediend met de 

naam en adres van de klager en met de dagtekening, tenzij de klachtencommissie of het 

bevoegd gezag anders beslist, en: 
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De klacht dient te worden ingediend binnen een jaar na de gedraging of beslissing, tenzij de 

klachtencommissie of het bevoegd gezag anders beslist. 

 

In onderstaand schema (waarbij u iedere ‘stap’ kunt overslaan) kunt u zien waar u met uw 

probleem naar toe kunt gaan: 

 

betrokkene/veroorzaker    

directielid/bestuurslid 

contactpersoon   

vertrouwenspersoon (vertrouwensinspecteur)  

bevoegd gezag  

klachtencommissie 

 

Bij een officiële klacht die is ingediend bij de klachtencommissie, komt de klachtencommissie 

uiteindelijk met een advies richting bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht en vaak 

ook met adviezen welke maatregelen het bevoegd gezag zou kunnen nemen. Het bevoegd gezag 

beslist daarna hoe de klacht daadwerkelijk wordt afgehandeld. 

 

-De vertrouwenspersonen:  

Mevr. Drs. K. Ypma-Prins 
Dorpsstraat 78 
8759 LE Exmorra 
0515-575200 

Dhr. D.T. van der Werf  
Huylckensteinstrjitte 41 
8835 XL  Easterlittens 
tel.: 0517 - 34 23 45 

-Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 

tel.: 0900 – 111 3 111 (landelijk nummer). 
 
Zie ook www.onderwijsinspectie.nl  
 

-De klachtencommissie:  

Landelijke klachtencommissie PCO 
Postbus 82324 
2508 EH  ‘s Gravenhage 

Bereikbaar op iedere werkdag van 9.30u tot 15.00u op 

telefoonnummer: 070 - 386 16 97  

E-mailadres: info@klachtencommissie.org 

-Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs:  

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissiesPostbus 82324  

2508 EH Den Haag 

T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

F 070-3020836 

E mail: info@gcbo.nl  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
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Hoofdstuk 11 
 

Beleid toelating, verwijzing en verwijdering van leerlingen  

bij besluit van het Algemeen Bestuur: 23 april 2003 

 

4-jarige leerlingen 

Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, mag het naar de basisschool. Alvorens het kind 

bij ons op school komt, wordt het -met de ouders- uitgenodigd om eens op school te komen 

kijken. De ouders krijgen vervolgens een intakeformulier mee. Op basis van dat intakeformulier 

wordt een leerling aangenomen of er volgt een extra gesprek om te bepalen of wij de leerling het 

onderwijs kunnen bieden wat het kind nodig heeft.  

Indien de leerling wordt aangenomen kan hij of zij een ochtend kennismaken met de groep. 

Dit gebeurt meestal enkele dagen/weken voor de verjaardag van het kind. De opvang gebeurt 

door de groepsleidster. Deze verstrekt ook de eventuele gewenste informatie.  

In de laatste schoolweken is het niet verstandig om de kennismaking met de groep te laten 

plaatsvinden. Het is een onrustige tijd en de overgang naar de vervolggroep wordt geregeld en 

zal dus de samenstelling van de groep veranderen. 

Wanneer het kind daarna 4 jaar wordt, komt het op school. De ouders hebben van te voren de 

inschrijfformulieren ontvangen en geretourneerd aan school. Dit formulier wordt gebruikt voor de 

digitale schooladministratie. Elke nieuwe leerling moet binnen 14 dagen bekend zijn bij DUO, het 

bureau dat zorgt voor de bekostiging van de basisschoolleerlingen.  

Wanneer het een eerste kind van een gezin betreft, worden de ouders eerst thuis bezocht door 

een leerkracht van groep 1. 

 

Het komt vanzelfsprekend ook voor dat nieuwe inwoners van ons dorp hun kinderen op onze 

school aanmelden. Wanneer deze melding -soms mondeling, soms telefonisch - de school 

bereikt, wordt er een afspraak met de ouders gemaakt voor een gesprek met de directie of de 

desbetreffende leerkracht. De nieuwe kinderen dienen van hun oude school een onderwijskundig 

rapport mee te nemen en een bewijs van uitschrijving. Daarna worden ze bij ons ingeschreven in 

de leerlingadministratie. 

 

Leerlingen van een andere school 

Bij leerlingen die van een andere school komen wordt, voordat tot daadwerkelijke toelating wordt 

overgegaan, eerst altijd contact gezocht met de vorige school. Als de schooldirecteur inschat dat 

zo’n contact geen relevante informatie op zal leveren, kan/mag dit worden overgeslagen.  

Leerlingen worden niet zondermeer toegelaten als er een beschikking voor speciaal 

basisonderwijs is afgegeven of als een leerling is geïndiceerd of in een traject voor indicering zit 

voor een leerlinggebonden budget. Er wordt dan eerst overlegd met het zorgteam van de 

Stichting.  

 

Verandering van school: 

Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen van school ‘moeten’ veranderen. 

Binnen het samenwerkingsverband Fryslân mag de mogelijkheid van verwijzen van de ene 

basisschool naar de andere basisschool als optie niet ontbreken. 

Maar hoe om te gaan met leerlingen, afkomstig van een andere school, die aangemeld worden 

omdat de ouders het niet met die andere school eens zijn? 

Richtlijn (per situatie inschatten of het kan): 

Voordat een nieuwe leerling daadwerkelijk ingeschreven wordt, neemt de schooldirecteur eerst 

contact op met de ‘oude’ school om zich over de problematiek te laten informeren. 

Alleen bij een zekere patstelling in het conflict en als beide partijen (ouders/verzorgers en de 

'oude school') het er over eens zijn dat verandering van school de beste keus is, neemt de school 

de leerling ‘gewoon’ aan. De algemeen directeur wordt hiervan in kennis gesteld. 

Als er een meningsverschil is, waar misschien nog aan gewerkt kan worden, neemt de school de 

leerling alleen aan als de ouders het kind niet zolang op de ‘oude’ school willen houden en al heel 

veel geprobeerd is om tot een oplossing te komen, zodat het kind onderwijs kan ontvangen. Wel 

worden de contacten tussen de ouders en de ‘oude’ school aangemoedigd. Ook bij een dergelijk 

geval zorgt de schooldirecteur dat de algemeen directeur van de situatie op de hoogte is. 
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Verwijzing of verwijdering van leerlingen. 

 

In artikel 40 en 63 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) staan regels waar het bevoegd 

gezag zich aan te houden heeft met betrekking tot het verwijderen van leerlingen. 

Aangezien het bevoegd gezag vrij is richtlijnen op te stellen die aangeven wanneer tot 

verwijdering wordt overgegaan, heeft het bevoegd gezag het volgende vastgesteld: 

 

Verwijzing: 

• Wanneer de schooldirecteur met de leerkracht(en) van mening is dat een leerling niet op 

de school thuishoort, wordt contact gezocht met de ouders/verzorgers om over een 

vervolgtraject te praten voor zover het door de leerkracht niet tijdens de normale contacten 

(rapportbesprekingen en/of huisbezoeken) met de ouders /verzorgers besproken is. Zo’n gesprek 

behoort te worden gevoerd met de leerkracht en de schooldirecteur. Een leerkracht die een 

dergelijk gesprek alleen aangaat, heeft dat vooraf met de schooldirecteur afgesproken en wordt 

geacht mede namens de schooldirecteur te handelen. (Men kan zo’n keuze maken als men 

inschat dat het voor de ouders/verzorgers te bedreigend is als ook de directeur meekomt). 

Aanbeveling: Van dergelijke gesprekken (dus ook van de gesprekken die verder in de procedure 

volgen) worden verslagen/ aantekeningen gemaakt die door de ouders /verzorgers worden 

ondertekend voor akkoord/gezien. De ouders hoeven het daarbij niet met de inhoud van het 

gesprek eens te zijn. De ondertekende verslagen/ aantekeningen worden daarna bewaard in het 

leerlingendossier. 

 

• Indien het zorgteam van de Stichting een beschikking afgeeft voor een speciale school 

voor basisonderwijs, wordt de school van de Stichting  geacht niet geschikt te zijn voor de 

leerling en zal worden getracht de leerling over te plaatsen naar een geschikte school. 

Ook wanneer het zorgteam geen beschikking afgeeft, maar wel adviseert het kind aan te melden 

voor een andere speciale voorziening dan het gewone basisonderwijs, wordt de school van de 

Stichting geacht niet geschikt te zijn voor de leerling en zal worden getracht de leerling over te 

plaatsen naar een geschikte school. 

In eerste instantie zal deze procedure in overleg en in overeenstemming met de ouders 

doorlopen worden. Alleen wanneer de school van de Stichting meent de leerling toch passend op 

te kunnen vangen, kan, in overleg met de ouders, ondanks de beschikking of het advies, 

besloten worden de leerling niet over te plaatsen. 

 

Verwijdering: 

 

• Tot officiële verwijdering wordt overgegaan als er een beschikking is afgegeven voor een 

speciale school voor basisonderwijs of als er geen beschikking is afgegeven maar er is 

geadviseerd het kind aan te melden voor een andere voorziening dan het gewone basisonderwijs 

en de ouders willen de leerling niet aanmelden bij een dergelijke school of instituut terwijl het 

bevoegd gezag van de Stichting van mening is dat een dergelijke overplaatsing noodzakelijk is. 

 

• Officiële verwijdering volgt ook als het bevoegd gezag van mening is dat een leerling op 

een school vallend onder het bevoegd gezag niet adequaat opgevangen kan worden, maar de 

ouders/verzorgers van de leerling weigeren mee te werken aan een onderzoek door het 

zorgteam. In een dergelijk geval worden de onderzoeken, observatiegegevens en aangelegde 

leerlingen-dossiers van de school en schriftelijke verslagen van praktijkvoorbeelden van de 

leerkracht(en) als relevante informatie aangemerkt. Ouders mogen dergelijke gegevens inzien en 

opvragen. 

 

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen  

 

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, 

waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van 

maatregelen genomen:  

 

     • Time-out  

     • Schorsing  

     • Verwijdering  
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Time-out  

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende 

voorwaarden:  

 

•  In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 

school ontzegd.  

•  Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders /verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. (zie 

noot 1)  

•  De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling 

worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – 

indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel 

contact op te nemen met de ouders.  

•  De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 

groepsleerkracht en de directie van de school aanwezig.  

•  Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 

wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. (zie 

noot 2)  

•  De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van 

de school.  

•  De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.  

 

Schorsing  

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo 

ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het 

Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van toepassing.  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 

•  Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld 

van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.  

•  Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover 

mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van 

de leerling gewaarborgd kan worden. (zie noot 3)  

•  De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. (zie 

noot 4)  

•  De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek 

betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden 

verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling 

op de school aan de orde komen.  

•  Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 

wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier 

opgeslagen.  

•  Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

o Het bevoegd gezag  

o De ambtenaar leerplicht-zaken  

o De inspectie onderwijs  

•  Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd 

gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

 

Verwijdering  

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor 

de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 

verwijdering. De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van 

toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 

•  Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  
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•  Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en 

de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis 

wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  

•  Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

o De ambtenaar leerplicht-zaken  

o De inspectie onderwijs  

•  Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen 

tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen 

van een bezwaarschrift.  

•  De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  

•  Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het  

         bezwaarschrift.  

•  Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van 

het bezwaarschrift.  

•  Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere 

school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat 

aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan 

om de leerling elders geplaatst te krijgen.  

 

Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet 

afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet 

gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas en opvang 

elders nog een oplossing?  

 

Noot 2: de time-out is geen officieel instrument. Het kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige 

situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school het is principieel geen strafmaatregel 

maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out 

maar van het incident in het dossier van de leerling.  

 

Noot 3: schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of 

eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school 

toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van 

(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.  

 

Noot 4: wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is. Deze mag geen 

verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school 

voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele procedure tot verwijdering op zorgvuldige 

wijze voor te bereiden. 

 

Dit protocol is gebaseerd op een publicatie van de AVS. Auteur AVS: Candida van Verschuer 

  

Gedragsprotocol 

 

Het gedragsprotocol is opgesteld binnen CBO De Greiden. In het protocol staan duidelijke 

richtlijnen en adviezen om leerlingen op het gebied van gedrag zo goed mogelijk te begeleiden.  

Het protocol draagt bij aan een adequate omgang met leerlingen met gedragsproblematiek. 

 

In het protocol staat beschreven welke stappen de school neemt en op welk moment wij van 

ouders/verzorgers wat verwachten. Ook worden de omgangsregels beschreven die door de 

leerlingen en leerkrachten zijn opgesteld en waar de hele school zich aan houdt. In ons protocol 

staat informatie over opvallend (afwijkend) gedrag, hiermee willen we duidelijk maken waar 

bepaald gedrag door kan ontstaan. Gedrag is een uiting van emotie en wordt bewust en 

onbewust geuit. Ongewenst gedrag zoals o.a. pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij 

ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze scholen serieus aan willen pakken.  

 

Het gehele protocol kunt u vinden op onze website. 
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Hoofdstuk 12 
  

Regeling school- en vakantietijden 

 

Schooltijden 

Ook dit schooljaar hanteren we het continurooster. De schooltijden zijn elke dag van 8.20 uur tot 

en met 14.00 uur. De kleuters zijn op vrijdag vrij. 

 

Regeling voor de aanvang van de school 

Vanaf 8.05 uur is er pleinwacht, om 8.15 uur gaat de bel en gaan alle kinderen (groep 3 t/m 8) 

naar binnen, zodat de lessen om 8.20 uur kunnen beginnen. De kinderen van groep 1 en 2 

kunnen vanaf 8.05 uur in de klas worden gebracht.  

 

Schoolverzuim 

Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat schriftelijk of telefonisch melden. Dat kan 

zijn wegens ziekte, een bezoek aan een arts of tandarts, vervulling van plichten voortvloeiend uit 

godsdienst of levensovertuiging of door familieomstandigheden. 

Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie 

vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder/verzorger opgenomen om 

zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim. Indien er geen telefonisch 

contact mogelijk is, gebeurt het schriftelijk. 

 

Verlof: 

In de leerplichtwet staat onder andere vermeld dat uw kind(eren) buiten de normale 

schoolvakanties de school geregeld moet(en) bezoeken. Uiteraard wordt ziekte van uw kind 

buiten beschouwing gelaten. U krijgt met de leerplichtwet te maken als u uw kinderen buiten de 

normale vakanties “zo maar” van school houdt/wilt houden. De leerplichtwet geeft voor bepaalde 

situaties de mogelijkheid verlof aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

‘vakantieverlof’ en ‘ander verlof’.  

Zodra een leerling voor de derde keer in een schooljaar zonder toestemming van de 

locatieleiding of de leerplichtambtenaar (zie de beschreven gevallen hieronder) absent geweest 

is, wordt dit zondermeer direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente doorgegeven. Alle 

‘ongeoorloofd verzuim’ wordt wel altijd op een formulier van de rijksoverheid aangegeven. 

Voor vragen betreffende verlof kunt u ook altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar. 

Bereikbaar via het gemeentehuis (0515-334444). 

  

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

 

1.  Vakantieverlof 

 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient 

minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

 

Verlof indien: 

wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten 

de schoolvakanties op vakantie te gaan; (als er sprake is van werknemerschap wordt een 

werkgeversverklaring overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie 

mogelijk is). 

 

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden: 

• eenmaal per schooljaar worden verleend; 

• niet langer duren dan tien schooldagen; 

• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder 

 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien 

schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van 

de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
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Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden; 

• voor verhuizing voor ten hoogste één dag; 

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-  of aanverwanten t/m de vierde graad voor 

een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de  

woonplaats van belanghebbende; 

• bij ernstige ziekte van ouders of bloed  of aanverwanten t/m de vierde graad, duur in 

overleg met de directeur van de school; 

• bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van 

de school; 

• bij overlijden van bloed of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; 

van bloed of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed 

of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag; 

• bij 25, 40 en 50 jarige ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige 

huwelijksjubileum van bloed of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag; 

• voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar 

geen vakantieverlof. 

  

3. Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar 

 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 

3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes 

weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de 

woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. 

 

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: 

 

de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen 

overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale 

indicatie betreffende een van de gezinsleden. 

 

Waarschuwing 

 

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van 

vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder 

toestemming van school houden, zal proces verbaal worden opgemaakt. 

 

Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat schriftelijk of telefonisch melden bij de 

directie van de school. 

 

De leerplichtambtenaar van de gemeente súdwest Fryslân kunt u bereiken via: 

Postbus 10.000,  

8600 HA Sneek 

 

Bezoekadres:  

Marktstraat 8, 8601 CT Sneek 

Tel.: 0515 – 489386  
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

 

Start van dit cursusjaar: maandag 26 augustus 2019 

 

vakantie  van  tot en                 met 

     

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober 2019 zondag 27 oktober 2019 

Kerstvakantie  zaterdag 21 december 2020 zondag  5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari 2020 zondag 23 februari 2020 

Paasvakantie vrijdag 10 april 2020 maandag 13 april 2020 

Meivakantie zaterdag 25 april 2020 woensdag !! 6 mei 2020 !!! 

Hemelvaartsvakantie donderdag  21 mei 2020 Zondag  24 mei 2020 

Pinkstervakantie zaterdag 30 mei 2020 maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie zaterdag     4 juli 2020 zondag 16 augustus 2020 

 

Indien er geen Elfstedentocht wordt gehouden, wordt deze vrije dag aan de Paasvakantie 

gekoppeld, dan wordt dat dinsdag 14 april 2020. 

     

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Hoofdstuk 13 



44 

 

 

Enkele bijzonderheden 

 

Pestbeleid 

Ook dit jaar volgen we het door ons, de leerkrachten en de MR, vastgestelde pestbeleid. We 

hopen dat u ook uw bijdrage hieraan wilt leveren, zodat het pestprotocol door een ieder 

gedragen wordt, met als gevolg dat er mede hierdoor de veilige school voor de kinderen ontstaat 

die ons allen voor ogen staat. 

Zie voor uitgebreidere informatie ons pestprotocol dat als bijlage in deze schoolgids is 

opgenomen. 

 

Veiligheidsplan  

 

1.1 DOEL  

Het doel van het Veiligheidsplan is om de dreigingen te minimaliseren die de schooldoelstellingen 

nadelig beïnvloeden. Deze doelstelling wordt bereikt door de veiligheid van alle bij de school 

betrokkenen zo goed mogelijk te bevorderen en zo mogelijk alle vormen van AG&SI binnen of in 

de directe omgeving van de school te voorkomen. Daar waar zich incidenten voordoen, worden 

adequate maatregelen getroffen om verdere escalatie te voorkomen of te beperken.  

 

Binnen CBO De Greiden werken we vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij we samen 

bouwen aan de Kernbegrippen: 

• Openheid 

• Veiligheid 

• Talent ontwikkeling 

• Ruimtegevend 

• Samenwerking 

 

Het volgende citaat uit de visie van Stichting CBO De Greiden, zoals deze is verwoord in het 

strategisch beleidsplan, geeft aan waar we naar toe willen werken. 

 

Vanuit haar christelijke opdracht bereidt de Stichting de leerlingen, samen met de ouders, voor 

op een pluriforme maatschappij. De scholen van CBO De Greiden bieden een veilige, uitdagende, 

gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. 

 

Deze basis biedt leerlingen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren 

en zich te ontwikkelen. Leerlingen leren om te gaan met onderlinge verschillen en iedere leerling 

wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste leerresultaat te behalen.  

Leerlingen leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen voor zich zelf en hun omgeving.  

Naast deze sociale aspecten staat de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen centraal. 

Met de beste leermethodes en gemotiveerde leraren worden leerlingen gestimuleerd een 

optimaal leerresultaat te behalen. Zelfstandig werken heeft een prominente plaats in ieders 

lesprogramma.  

Kernbegrippen in deze visie zijn relatie, autonomie en competentie.  

 

Deze doelstelling heeft gevolgen voor de hele inrichting en organisatie van het onderwijsproces 

en is daarmee bepalend voor de beleving van de leerling en leerkracht. Het veiligheidsgevoel 

stoelt immers grotendeels op de beleving van elke geleding.  

 

BEREIK 

Het veiligheidsplan richt zich op de volgende gebieden:  

 

. Sociale veiligheid (veilige omgeving voor leerlingen en veilige omgeving voor    

  personeel)  

. Fysieke veiligheid (veiligheid van gebouw en schoolmiddelen)  

. Informatiebeveiliging (bescherming van gegevens omtrent leerlingen, personeel en de  

  school)  

. Continuïteit (bescherming van de operationele schoolfunctie als gevolg van een  

  calamiteit)  
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UITGANGSPUNTEN  

Voor het opstellen van dit veiligheidsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 

. doelstellingen van de stichting;  

. voldoen aan wet- en regelgeving (Arbowet en de Wet op het Primair Onderwijs)  

 

Het volledige protocol kunt u vinden op de site van de school. 

 

N.B. 1. De schooldirecteur is veiligheidscoördinator.  

       2. We gebruiken bij ons op school het Kanvasinstrument, vanaf groep 5, om van de  

           kinderen ondermeer te weten te komen hoe zij in het algemeen de school en het werken    

           in de school ervaren. 

       3. Nieuw is een tweede vragenlijst (sociale veiligheid) in Kanvas, die elk jaar ingevuld dient  

           te worden door de leerlingen van groep 6 t/m 8. De uitkomsten ervan kunnen worden   

           ingezien door de Onderwijsinspectie.  

       4. We nemen iedere twee jaar de vragenlijsten voor ouders af via “vensters”. De uitkomsten  

           worden vervolgens na enige tijd gepubliceerd op onze site in “scholen op de kaart”.  

       5. Iedere twee jaar nemen ook op de hierboven geschetste manier de  

           leerlingenvragenlijsten af.  

 

Sponsoring 

Voor alle scholen van de Stichting geldt hetzelfde beleid voor sponsoring. Uitgangspunt binnen 

dat beleid is dat zowel het team als de MR achter een bepaald voorstel voor sponsoring moeten 

staan.  

Bij een echte vorm van sponsoring moet er een officiële overeenkomst worden ondertekend door 

beide partijen.  

Als het om een vorm van sluikreclame gaat (men kan als school bijvoorbeeld gebruik maken van 

gratis materiaal waarop de naam van een fabrikant staat), kan geen overeenkomst worden 

getekend, maar wel moeten alle geledingen zich uitgesproken hebben voor het toestaan van die 

vorm van ‘sponsoring’. 

Het beleid omtrent sponsoring is op alle scholen opvraagbaar en bovendien kan men het op de 

website van CBO De Greiden bekijken. 

Iedere school met een sponsorcontract hoort de ouders daarvan op de hoogte te stellen.  

Onze school wordt op het moment van schrijven (= juni 2019) niet gesponsord. 

 

Verjaardagen personeel 

Op onze school is het de gewoonte, dat de jarigen van het personeel een cadeautje krijgen van 

de kinderen van de groepen 1 t/m 8. Het bedrag hiervoor zit verwerkt in de ouderbijdrage. De 

leerlingen nemen dus geen geld mee, maar wellicht ten overvloede er wordt natuurlijk wel feest 

gevierd! 

 

Riny van der Vliet 

Rennie Landman    

Saskia van Arum 

Jan Keuning  

Wilma Overal 

 9 januari 

12 maart  

17 maart 

  5 juni 

10 augustus 

 

Hanneke Westra 

Wendy Kuipers 

Ineke Duipmans 

Heleen Rijpma 

       

24 oktober 

30 oktober 

  9 november  

26 november 

 

 

Acties in plaats van zendingsgeld  

We gaan ieder schooljaar één of meer gerichte acties (financiële hulp aan:  ontwikkelingslanden; 

bij aardbevingen; bij epidemieën etc.) uitvoeren. We denken dat deze meest actuele acties veel 

meer leven bij de kinderen.  

 

Rookbeleid in en om de school: NIEUW 

In de school en op het schoolplein mag niet worden gerookt. (Graag ook niet op straat grenzend 

aan het schoolplein en het liefst altijd uit het zicht van de kinderen). We dienen met z’n allen een 

goed voor de leerlingen te zijn. We zijn op weg naar een rookvrije generatie.  

Plein en pleinwacht  
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Vanaf 8.05 – 8.15 uur is er pleinwacht, de kinderen gaan niet meer naar binnen, behoudens als 

het zeer slecht weer is. Alleen de leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen vanaf 8.05 uur in de 

klas worden gebracht.  

Om 10.15 uur is de pauze voor de groepen 3 t/m 8, de leerkrachten lopen om de beurt 

pleinwacht.  

Om twaalf uur is de tweede pauze voor dezelfde groepen, op de dagen dat meester Jan Keuning 

er is, doet hij de pleinwacht. Op de andere dagen is het bij toerbeurt één van de leerkrachten. 

 

Nieuwe regel: alleen de kinderen in de basisschoolleeftijd mogen na schooltijd in principe tot 

18.00 uur op het plein zijn. Indien het laatste personeelslid het laatste hek afsluit voor 18.00 

uur, is het plein vanaf dat moment gesloten voor iedereen. Ook in de weekenden en in 

schoolvakanties is het schoolplein niet toegankelijk. 

 

Op de fiets naar school 

In principe gaan alle kinderen binnen de bebouwde kom lopend 

naar school. Dit i.v.m. de grootte van ons fietsenhok. 

De volgende uitzondering geldt al jaren: de leerlingen uit 

Hidaard, van het Skrok, de Fabrykswei en een deel van de 

Sibadawei, vanaf huisnummer 1 en vanaf huisnummer 20, 

mogen op de fiets naar school komen.  

 

Vanaf cursusjaar 2010-2011 geldt daarbij ook nog de volgende 

regel: 

Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 uit gebied B (zie plattegrond) 

mogen onder begeleiding van een ouder op de fiets naar school (We menen d.m.v. het 

toepassen van deze regel ook het autogebruik bij school zal afnemen!).  

 

Vanaf groep 5 komen alle kinderen, uit zowel uit A als uit B, lopend naar school. 

 

Kopieerapparaat 

Gebruik van deze machine is mogelijk tegen een vergoeding van € 0.05 per kopie (zwartwit). 

*  Graag wel even melden! 

 

Mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in school, op het plein en tijdens 

buitenschoolse activiteiten is niet toegestaan. De kinderen zijn immers op school 

bereikbaar d.m.v. de vaste telefoon en bij buitenschoolse activiteiten wordt door de 

leerkrachten een mobiele telefoon meegenomen. 

 

Enkele steeds weerkerende activiteiten op school: 

  

Kerstfeest 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 vieren elk jaar het Kerstfeest en wel op de laatste 

donderdag voor de kerstvakantie. Ruim van te voren krijgt u te horen hoe en waar het Kerstfeest 

gehouden gaat worden. Het is namelijk niet zo dat we elk jaar het Kerstfeest in de Martinikerk 

houden.  

 

Oorlogsmonumenten 

Onze school heeft de oorlogsmonumenten, ter herinnering aan Enne Bruinsma en Andries Joustra 

– respectievelijk in het koor en aan de toren van de Hervormde Kerk -, geadopteerd. Op vier mei 

worden kransen gelegd en herdenken we de oorlogsslachtoffers. Tevens leggen we een boeket 

met lint bij het graf van Gerrit Joustra, ook hij is een slachtoffer van oorlogsgeweld in WO II. 

 

Musicals 

Aan het einde van het schooljaar vertonen enkele groepen regelmatig een musical. Voor veel 

kinderen een hele fijne ervaring. Groep 8, doet dit elk jaar en wel op hun afscheidsavond.  

 

 

Examens 
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In groep 8 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen en ”it Frysk eksamen B”. 

 

Jeugd-EHBO 

Eenmaal in de twee jaar worden de lessen jeugd-EHBO aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 

gegeven. In dit schooljaar wordt derhalve geen cursus gehouden.  

 

Muziekles door de muziekschool Ritmyk 

Alle kinderen in groep 5 leren een muziekinstrument te bespelen. De school betaalt de kosten 

van de muziekschool. Het muziekkorps Wilhelmina van Easterein levert “om niet” de 

instrumenten. 

  

Schoolspullen 

De school heeft natuurlijk al het materiaal wat op school nodig is, zoals pennen, potloden e.d. De 

kinderen kunnen echter zelf ook zaken, als stiften, kleurpotloden e.d., meenemen in een etui dat 

aan het eind van de dag in het vak opgeborgen dient te worden. 

 

Voetbal en kaatsen 

Elk jaar, op een woensdag in mei (dit kan sinds de komst van het continurooster ook een andere 

dag zijn), deden enkele parturen mee aan de kampioenschappen van Littenseradiel (de 

voorrondes). Hoe dat geregeld gaat worden in 2018 (immers de gemeente Littenseradiel komt te 

vervallen) is nog niet duidelijk. We weten wel dat er voorrondes komen, we laten dit u op tijd 

weten. 

De school bepaalt mede de indeling van de teams! 

De winnende parturen mogen naar de Provinciale Kampioenschappen in Franeker. 

 

Schaatsen 

Als het weer wil meewerken, kan er worden geschaatst op de Sebeare, op de  “Wynserfeart“ of 

op de ijsbaan in Wommels. 

De leerlingen van de groepen 5 en 6 doen elk jaar mee aan het schoolschaatsprogramma van de 

IJshal in Leeuwarden.  

 

De pauzehap om 10.15 uur 

We hebben in het voorjaar van 2012 meegedaan aan het EU-project Schoolgruiten. De leerlingen 

kregen tien weken lang groente of fruit, vandaar de naam Schoolgruiten.  

We hebben besloten om hier mee verder te gaan. Het is goed om regelmatig fruit en of groente 

te eten. De leerlingen nemen daarom de hele week fruit voor de ochtendpauze mee naar school.  

Kinderen mogen voor de beide pauzes drinken van huis meenemen. Pakjes, blikjes etc. moeten 

weer mee naar huis worden genomen. Alle kinderen hebben een schoolbeker en kunnen deze 

beker gebruiken om water te drinken. 

 

Lunchen op school 

 

Het lunchpakket voor uw kind 

 

U geeft uw kinderen alle dagen een lunchpakket met eten en drinken mee. Zeker in het begin is 

dat voor iedereen nieuw en even wennen. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan neemt de 

leerkracht contact met u op. 

Wij vinden dat wij een gezonde school zijn en daarom vragen we om kinderen een gezonde lunch 

in een lunchtrommel mee te geven (boterham, cracker, beschuit, muesli). Dat betekent dat de 

kinderen geen snoep, chips, koeken mee mogen nemen. 

U bent vrij om uw kind drinken voor deze pauze mee te geven, wij raden een gezonde drank 

aan. Pakjes en/of blikjes moeten weer mee naar huis worden genomen. 

 

 

Waar bewaren de kinderen de lunch 

 

De kinderen bewaren het eten en drinken in een eigen tas. Wanneer u het eten een dag van te 

voren klaarmaakt en in de koelkast plaatst of invriest en het ’s morgens meegeeft zal het in de 

middagpauze nog fris zijn of na invriezen ontdooid zijn. 
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Theedoek als placemat 

 

Alle kinderen hebben bij hun lunchpakket ook een theedoek bij zich. Deze wordt gebruikt als 

placemat. De theedoek is hygiënisch, zodat de kinderen geen etenswaren op hun tafelblad 

hoeven te leggen. Daarnaast helpt het enorm bij het opruimen. De eventuele kruimels etc. 

kunnen zo met de theedoek boven de prullenmand worden uitgeschud. Dat scheelt opruimtijd. 

Hierdoor kunnen de kinderen op tijd naar buiten of aan de lessen beginnen.  

Geef uw kind(eren) niet meer mee dan hij of zij gewoonlijk eet tussen de middag. Datgene wat 

niet wordt opgegeten gaat mee terug naar huis. 

Bijzonderheden en medicatie melden 

Zijn er m.b.t. uw kind(eren) bijzonderheden met het lunchen op school en dit is nog niet bekend, 

meldt u dit dan aan de groepsleerkracht. Dit geldt ook voor de kinderen die tussen de middag 

medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen 

de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt besproken en vastgelegd 

wie waar bevoegd en verantwoordelijk voor is. 

 

Tot slot  

Hebt u op- of aanmerkingen, vragen of iets dergelijks over deze schoolgids, dan kunt u hierover 

altijd even naar school bellen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Hoofdstuk 14 
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Namen en adressen: 

 

 

Het personeel  

 

Naam adres pc + woonplaats telefoon 

Jan Keuning    

Wendy Kuipers    

Hanneke Westra    

Saskia Ploeg - van 

Arum 

   

Heleen Rijpma    

Rennie Landman    

Ineke Duipmans    

Wilma Overal    

Riny van der Vliet    

 

Medezeggenschapsraad  

 

naam  adres pc + woonplaats telefoon 

Oudergeleding:    

Hilda Bosma    

Annabeth de Jong    

Leerkrachten:    

Hanneke Westra    

Heleen Rijpma    

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

 

naam  adres pc + woonplaats telefoon 

Vacature ouder    

Ineke Duipmans    

 

Ouderraad 

 

Naam adres pc + woonplaats telefoon 

Wybrich IJnema    

Antje van Schepen    

Marja Hamersma    

Petra Laferte    

Annica v.d. Meulen    

Angella de Jong    

Jacob Sjirk Joustra    

   

 

Het bestuur :   

Stichting CBO De Greiden 

Postbus 100  

8700 AC  Bolsward 

 

 

 

Algemeen directeur :   

dhr. A. Faber,  

stêfburo  

CBO De Greiden  

Dorpsstraat 70,  

8759 LE Exmorra 
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0515 – 577560  

 

GZA (Greiden Zorg en Advies) 

Postbus 110,  

8700AC Bolsward 

 

Samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Friesland 

Fonteinland 11 

8913 CZ Leeuwarden 

Tel. 058 294 89 37 

 

De GGD:  

GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden. Tel. 088-2299222 

 

Leerplichtambtenaar: 

De leerplichtambtenaar van de gemeente súdwest Fryslân kunt u bereiken via: 

Postbus 10.000,  

8600 HA Sneek 

 

Bezoekadres:  

Marktstraat 8, 8601 CT Sneek 

Tel.: 0515 – 489386 
  

 

Inspectie:  

 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over het onderwijs:  

0800-8051 (gratis) 

 

Klachtmeldingen:  

over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:  

 

Meldpunt: 

vertrouwensinspecteurs 0900-113111 (lokaal tarief) 
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BIJLAGEN 
                                             
 

CBS "De Foareker"  
Skoallestrjitte 19, 8734 GL  Easterein 

 (0515) 33 22 75,  
e-mail : info@foareker.nl  
wwebsite : www.foareker.nl 

                                            Pestprotocol 
 
 

Wat is een pestprotocol?  

 

Een pestprotocol is een aantal overeenkomsten over het tegengaan van pesten. Een afspraak 

tussen de school, de kinderen en de ouders.  

 

Waarom een pestprotocol? 

 

Een kind kan zich pas volledig ontwikkelen in een situatie waar het zich veilig weet en voelt. Dit 

is een deel van onze missie als school. Pesten heeft een negatieve invloed op het welbevinden 

van een kind en staat een goede ontwikkeling van een kind in de weg.  

 

Daarom mag er niet gepest worden. 

 

Dit is ook neergeschreven in de universele verklaring van de rechten van het kind beginsel 6: 

 

Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn 

persoonlijkheid 

 

Wat is plagen? 

 

Bij plagen is sprake van incidenten. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden.  Er 

zijn gelijke machtsverhoudingen dus kan de geplaagde zich verdedigen en loopt derhalve geen 

blijvende psychische of fysieke schade op. 

 

Wat is pesten? 

 

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of 

meer individuen op een persoon die niet in staat is zich te verdedigen. Bij pesten is de macht 

ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. 

 

Elk kind wordt wel eens geplaagd, maar wie gepest wordt is altijd het slachtoffer, altijd de 

verliezer. 

 

Pesten is een vorm van mishandeling!!! 

 

Waarom vraagt de cbs de Foareker aandacht voor pesten? 

 

Wij willen onder andere onze leerlingen een veilig schoolklimaat bieden, waarin zij zich 

evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daartoe bevorderen de leerkrachten een goede, prettige 

werksfeer in de klas. Als school hebben we een aantal leefregels opgesteld die mede de sfeer op 

school bepalen. Naast deze afspraken zijn er ook nog klassikale afspraken met de leerlingen die 

het onderwijs in de klas bevorderen.  

De leefregels zijn: 
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1. Ik LUISTER naar jou, maar jij luistert ook naar mij. 

 

2. Iedereen is anders en ziet er anders uit, maar dat is nog geen reden dat je  

              iemand BUITENSLUIT. 

 

3. Alleen zijn is niet fijn, SPEEL SAMEN in de klas en op het plein. 

 

4. LELIJK PRATEN doen we niet over elkaar, zeg het tegen hem of haar. 

 

5. Als je GEPEST wordt, voel jij je naar, je hoort er niet bij, ze vinden je RAAR.  

              Hou dit NIET GEHEIM, VERTEL het thuis maar. De meester of juf staat ook  

              VOOR JOU KLAAR. 

 

6. SCHOPPEN, SCHELDEN, SLAAN doet PIJN, dat vinden we niet fijn. 

 

7. RUZIE?  

Stap 1:  Zeg tegen de ander dat je het NIET LEUK vindt en vraag       

             hem/haar er mee te STOPPEN.  

Stap 2: Houdt de ander niet op? Ga dan naar de MEESTER of JUF 

 

8. Een GRAP is GOED, als de ander er ook om kan LACHEN. 

 

9. Doe met ANDERMANS spullen alsof het van JOU is, dan blijft het MOOI en  

              gaat er NIETS mis. 

 

10. PRATEN helpt meer dan GEWELD, wie het met zijn/haar mond oplost is een  

         HELD 

 

 

Ook menen we dat het belangrijk is om regels voor ouders/verzorgers te moeten hebben, dat 

zijn er 7. 

 

De 7 regels voor ouders : 

 

1. Ouders tonen respect voor de meester/juf en andere kinderen. 

2. Ouders zorgen er voor dat de kinderen tijdig, uitgerust en gevoed naar school komen, 

dat is voor vijf voor half negen en/of kwart over één. 

3. Ouders geven bericht van verhindering. 

4. Ouders bespreken zaken die hen dwars zitten met de betrokken leerkracht. 

5. Ouders bespreken voor schooltijd geen “grote zaken”, maar maken een afspraak. 

6. Ouders zijn actief betrokken en belangstellend ten opzichte van de ontwikkelingen van 

hun kind en de school en stralen dat ook uit naar hun kind. 

7. Ouders weten en beseffen - en gaan er van uit - dat de school handelt in het belang van 

hun kind, ook al wordt niet ieder verzoek ingewilligd. 

 

 

We hopen door deze leefregels toe te passen dat leerlingen, ouders, leerkrachten elkaar 

respecteren en in hun waarde laten! 

 

Het kan voorkomen dat een kind systematisch door anderen wordt genegeerd of gepest. Met als 

gevolg dat dat kind zodanig psychisch in de knel komt, dat pedagogische maatregelen van de 

leerkracht of van de school niet meer volstaan. Dan hebben we te maken met een ernstig 

probleem. We hebben dan te maken met een beschadigd kind. Tevens houdt dit in dat we ook te 

maken hebben met pester(s) die door hun acties een negatieve invloed heeft/hebben op de sfeer 

in de groep. 

Een schoolklimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.  

In een klas waarin gepest wordt, kan iedereen slachtoffer zijn. 
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Dit willen we als school voorkomen, vandaar dit pestprotocol. 

 

Het pestprotocol. 

 

1. Wij pesten niet 

2. Wij accepteren niet dat er gepest wordt 

3. Er zijn duidelijke sancties afgesproken wanneer er sprake is van pesten 

4. Leerlingen en ouders zijn bekend met het pestprotocol en de sancties. 

 

De tweede regel richt zich nadrukkelijk op leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk. Ieder 

heeft zijn eigen verantwoordelijkheid bij het tegengaan van pesten. Die eigen 

verantwoordelijkheid wordt in dit protocol geconcretiseerd door af te spreken welke stappen er 

gezet moeten worden als er sprake is van pesten. 

 

Aanpak van ruzies en pestgedrag in vier stappen 

  

VOORAF: 

We gaan op de Foareker uit van de zogenaamde “Stop-methode”. 

Indien een leerling zich gepest voelt kan hij/zij dat laten weten door “STOP” te zeggen. De ander 

weet dat hij/zij over een grens is gegaan. Degene weet dat hij/zij dan moet ophouden. Indien dit 

niet gebeurt, wordt dit door de gepeste gemeld (of door een medeleerling) aan de eigen 

leerkracht, maar dat kan ook een andere leerkracht zijn indien het bijv. buiten gebeurt. 

De leerkracht roept de beide leerlingen bij elkaar en dan treedt het volgende stappenplan in 

werking:  

 

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij: 

  

STAP 1: 

Er eerst zelf ( en samen) uit te komen. 

  

STAP 2: 

Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en 

verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of 

juf voor te leggen. 

  

STAP 3: 

De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen 

met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 

Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties  

(zie bij sanctiebeleid). 

  

 STAP 4: 

Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een 

bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in 

werking (zie bij consequenties). 

Ook wordt de naam van de ruziemaker / pester in de “Dit-kan-niet” map genoteerd. Bij iedere 

melding in de map omschrijft de leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde melding in de map 

worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie-pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders 

proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 

  

De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met 

de ouders en/of externe deskundigen. 

  

Sanctiebeleid 

  

De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten: 

 

o In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij 

het probleem in de klas te komen. 
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o De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen 

het bij hem melden) 

 

En vervolgens leveren stap 1 tm 4 geen positief resultaat op voor de gepeste. 

De leerkracht neemt duidelijk een stelling in.  

 

De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met zijn/ haar 

pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn / haar gedrag: 

  

FASE 1: 

o Een of meerdere pauzes binnen blijven 

o Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn 

o Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar 

rol in het pestprobleem 

o Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt 

o Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze 

afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort 

gesprek aan de orde. 

 

FASE 2: 

o Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De 

medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem 

te maken. De school heeft alle activiteiten vastgelegd in de ‘Dit-kan-niet’ map en de 

school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem. 

FASE 3: 

o Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de 

Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk 

werk. 

 

FASE 4: 

o Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in   

een andere groep te plaatsen, binnen de school.  

o Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden. 

 

FASE 5: 

o In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.   

(zie hoofdstuk aanname en/of verwijdering van leerlingen) 

 

 

 

Begeleiding van de gepeste leerling 

 

o Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest 

o Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na 

het Pesten 

o Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. 

De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 

o Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen 

o Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest. 

o Nagaan welke oplossing het kind zelf wil 

o Sterke kanten van de leerling benadrukken 

o Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt 

o Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s) 

o Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal 

het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist 

in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. 
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Begeleiding van de pester 

 

o Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, 

jaloezie, verveling, buitengesloten voelen) 

o Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste. 

o Excuses aan laten bieden 

o In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft 

o Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen 

als het kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels 

houdt. 

o Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-

nadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren. 

o Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het 

kind; wat is de oorzaak van het pesten? * 

o Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere 

kinderen wel leuk kan zijn.  

o Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidzorg; 

huisarts; GGD 

 

* Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 

 

•        Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan 

•        Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt 

•        Een problematische thuissituatie 

•        Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt  

•        Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen) 

  

  

ADVIEZEN aan de OUDERS van onze school: 

  

Ouders van gepeste kinderen: 

 

o Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  

o Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen 

met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken. 

o Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken 

o Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot 

worden of weer terug komen. 

o Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport  

o Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt 

 

Ouders van pesters: 

 

o Neem het probleem van uw kind serieus 

o Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden 

o Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 

o Maak uw kind gevoelig voor wat het  anderen aandoet 

o Besteed extra aandacht aan uw kind 

o Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 

o Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind 

o Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat 

 

 

 

 



56 

 

Alle andere ouders: 

 

 

o Neem de ouders van het gepeste kind serieus 

o Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 

o Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 

o Geef zelf het goede voorbeeld 

o Leer uw kind voor anderen op te komen. 

o Leer uw kind voor zichzelf op te komen 

 

 

  

  

Leerkrachten en ouders van MR en Ouderraad onderschrijven gezamenlijk dit 

PESTPROTOCOL 
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CBS "De Foareker" 
Skoallestrjitte 19  
 8734 GL  Easterein 
 (0515) 33 22 75 

 

Beste ouder/verzorger, 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens gewone schooldagen, schoolreisjes 

en andere activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij publiceren geen beeldmateriaal waardoor leerlingen 

schade kunnen ondervinden. We plaatsten bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. We plaatsen op 

facebook alleen foto’s waarbij de kinderen vanaf de achterkant gefotografeerd zijn of onherkenbaar zijn 

gemaakt.  

Wel zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal 

van uw zoon/dochter. 

Uw toestemming geldt voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht is gemaakt. Het kan voorkomen 

dat andere ouders foto’s maken van leerlingen waar we niet direct invloed op hebben. We vertrouwen erop 

dat u als ouders terughoudend bent met het delen van beeldmateriaal van andere kinderen zonder 

toestemming.  

Met dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor de school beeldmateriaal mag gebruiken. U kan 

daarnaast ook zien voor welk doel we de verschillende opties gebruiken. Als we beeldmateriaal voor een 

ander doel willen gebruiken dan hier wordt vermeld, vragen we apart om toestemming. 

Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door De Foareker (dus CBO de Greiden) vallen onder het 

privacybeleid van CBO De Greiden (zie de website CBO De Greiden). In het privacybeleid wordt uitgelegd op 

welke wijze er met privacy- en persoonsgegevens binnen de scholen omgegaan wordt.  

De toestemming wordt verleend voor de periode die uw kind bij ons school zit. U wordt ieder jaar door ons 

aan uw verleende toestemming herinnerd en erop gewezen, dat deze door u kan worden gewijzigd.  

Indien u achteraf bezwaar hebt tegen het gebruik van foto- en videomateriaal, dan kunt u deze toestemming 

via een schriftelijke melding wijzigen of intrekken. Bij het intrekken of wijzigen van toestemming tijdens een 

lopend schooljaar wordt het verwijderen van foto’s en video’s waarop uw kind staat doorgevoerd. 

Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven of u toestemming verleent. Het ingevulde formulier kan 

worden ingeleverd op …………………………………..bij de leerkracht.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Keuning 

CBS De Foareker 

Skoallestrjitte 19 

8734GL Easterein 
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Toestemmingsverklaring publicatie beeldmateriaal 

Hierbij verklaart ondertekende 
 
ouder/verzorger van:  …………………………………………………………………………   
 
voor de duur van de inschrijving of tot het moment van verzoek tot wijziging/intrekking dat beeldmateriaal 
(foto’s en video’s) door hierboven genoemde school gebruikt mogen worden.  
 
           (aankruisen wat van toepassing is) 

Publicatie: Doel waar het beeldmateriaal voor wordt gebruikt: toestemming 

Schoolgids en/of 

schoolbrochure 

Het informeren van (toekomstige) ouders en andere geïnteresseerden 

over de school en de onderwijsmogelijkheden 

 

O ja   O nee 

De openbare website 

 

Hiermee wordt een indruk gegeven van de school en de manier van 

onderwijsgeven (PR) 

 

O ja   O nee 

De beveiligde website Is bedoeld om foto’s van leerlingen op te plaatsen O ja   O nee 

De besloten klasbord-

app 

 (beveiligd 

communicatieplatform) 

 

 Communicatie (informeren) over de dagelijkse activiteiten in de klas 

aan de ouders van de groep 

O ja   O nee 

In de digitale 

nieuwsbrief aan de 

ouders van de school  

 

 Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen 

rondom de school. 

O ja   O nee 

 

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 
 

Datum: Datum: 
 

Plaats: Plaats: 
 

Handtekening: 
 
 

Handtekening: 
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Urenberekening  
 
We hanteren ook dit schooljaar de getallen in de laatste kolom, dus de uren van de onderbouw 

en de uren van de bovenbouw opgeteld. De onderbouw heeft uren over en de bovenbouw iets 

tekort. We hebben dus over dit jaar 2,23 uur. 

Over acht eenvolgende schooljaren gezien, krijgen onze 8e groepers meer dan 7520 uur les.   

 
Vakantierooster en urenberekening op basis daarvan.

Betreft schooljaar: 2019-2020 , eerste schooldag: 26 augustus 2019

groep 1 2 3 4 5 6 7 8

maandag 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

dinsdag 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

woensdag 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

donderdag 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

vrijdag 0,00 0,00 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

per week: 20,68 20,68 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85

52 weken: 1.075,36 1.075,36 1.344,20 1.344,20 1.344,20 1.344,20 1.344,20 1.344,20

 wodag 30-9-2020 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 wodag 30 sept '20

schrikkeljaar 2020* 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 didag 29 sept '20

Totaal (zonder vak): 1.085,70 1.085,70 1.354,54 1.354,54 1.354,54 1.354,54 1.354,54 1.354,54

vrije dagen:

(dus eraf:)

19-10 t/m 27-10 20,68 20,68 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 herfst (wk)

21-12-2019 t/m 5-1-2020 41,36 41,36 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 kerst (2 wk)

15-2 t/m 23-2 20,68 20,68 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 voorjaar (wk)

10-4 t/m 13-4 5,17 5,17 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 pasen (vr en ma)

27-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koningsdag (in meivak)

25-4 t/m 3-5 20,68 20,68 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 meivakantie (wk)

5-mei 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 bevrijdingsdag (is didag)

21-5 t/m 24-5 5,17 5,17 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 hemelvaart (do en vr)

30-5 t/m 1-6 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 pinkster (ma alleen)

4-7 t/m 16-8 124,08 124,08 155,10 155,10 155,10 155,10 155,10 155,10 zomer (6 weken)

subtotaal eraf: 248,16 248,16 315,37 315,37 315,37 315,37 315,37 315,37

Tussen SALDO: 837,54 837,54 1.039,17 1.039,17 1.039,17 1.039,17 1.039,17 1.039,17

Totaal OB: 3.753,42 Totaal BB: 4.156,68 Totaal: 7.910,10

gemiddeld OB: 938,36 gemiddeld BB: 1.039,17

minimaal OB: 880,00 minimaal BB: 1.000,00 Verplicht: 7.520,00

Tussensaldo OB per groep: 58,36 Tussensaldo BB p.g.: 39,17 Marge p.g.: 48,76

maandag 28-10-2019 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 Voor Studiedag extra

dinsdag 29-10-2019 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 Studiedag Stichting

evt. na Pasen 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 Elfstedentocht

10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 2 Stu.dagen heel

3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 2 Stu.dagen 12 uur

maandag 4-5-2020 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 Dodenherdking extra

woensdag 6-5-2020 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 Na Bevrij.dag extra

vrijdag 26-6-2020 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 Dorpsfeest

Naar school: 798,33 798,33 994,79 994,79 994,79 994,79 994,79 994,79

Totaal OB: 3.586,24 Totaal BB: 3.979,16 Totaal: 7.565,40

gemiddeld OB: 896,56 gemiddeld BB: 994,79

mimimaal OB: 880,00 minimaal BB: 1.000,00 Verplicht: 7.520,00

SALDO per groep in uren: 16 14/25 (OB) -5 17/81 (BB) Marge p.g.: 5,68

De lichtgrijze cijfers rechts zijn als een school met gemiddeldes over alle groepen wil werken i.p.v. OB en BB apart.  
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Klokurentabel vak- en vormingsgebieden ( in kwartieren per week ) 

 

Vakgebied: gr.1 gr.2 gr.3 gr.4 gr.5 gr.6  gr.7   gr.8 

Kring 4 4 0 0 0 0 0 0 

Godsdienstige vorming 4 4 10 10 10 10 10 10 

Arbeid ontw. mat. 21 21 0 0 0 0 0 0 

Taal/taalontw. 8 8 0 13 12 12 12 12 

Spelling 0 0 0 7 7 7 7 7 

Taalleesactiv. ook VLL 6 6 32 0 0 0 0 0 

Leesactiv. Ook Begr. L 0 0 0 20 9 9 9 9 

Schrijven 0 0 7 3 2 2 2 2 

Rekenen/wiskunde 0 0 20 18 18 18 18 18 

Frysk 0 0 4 4 4 4 4 4 

Engels 0 0 0 0 4 4 4 4 

Wereldoriëntatie  2 2 5 5 14 14 14 14 

Verkeersonderwijs 2 2 2 2 2 2 2 2 

Muzikale vorming 4 4 3 3 3 3 3 3 

Expressieactiv. 4 4 8 6 6 6 6 6 

Bewegingsonderw. 20 20 4 4 4 4 4 4 

Pauze /fruit eten 5 5 5 5 5 5 5 5 

Totaal 80 80 100 100 100 100 100 100 

 

 

Er is besloten elk schooljaar op elke dag  10 minuten langer naar school te gaan.  

De 10 minuten per dag die daar mee “gewonnen“ worden, worden gekoppeld aan het 

taal/leesonderwijs. Dus voor elke groep bijna ruim 3 kwartier per week er bij! 

 

 

Vakantiedata Primair Onderwijs 2020-2021 

 

Soort vakantie Regio Data  

   

Herfstvakantie Noord en Midden  

Zuid 

10 okt t/m 18 okt 2020  

17 okt t/m 25 okt 2020  

 

Kerstvakantie Alle 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021  

Voorjaarsvakantie Noord 

Midden en Zuid 

20 feb t/m 28 feb 2021 

13 feb t/m 21 feb 2020  

 

Meivakantie Alle 1 mei t/m 9 mei 2021   

 

Zomervakantie Noord 

Midden 

Zuid 

10 jul t/m 22 aug 2021  

17 jul t/m 29 aug 2020   

24 jul t/m   5 sep 2020  
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MR  
 
 

 
FORMULIER "Vaststelling van schoolgids" 

 
 

 School:  CBS de Foareker 
 
 Adres:  Skoallestrjitte 19 

 
 Postcode/plaats: 8734 GL Easterein 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 De Medezeggenschapsraad van bovengenoemde school heeft de  
 

 
  voor het schooljaar:    2019 / 2020  

 
 
 geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 

 
 

 
                  Namens de MR, 

 
 
 
                                                   plaats           Easterein    
 

                   datum          26-9-2019   
     

                           naam                  mevr. A. de Jong – v.d. Kuur 

 
                             

                                          handtekening  
  

 

 
                 functie           secretaris 
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BESTUUR 

 
 

 
 

FORMULIER "Vaststelling van schoolgids" 
 
 
 School:  CBS de Foareker 

 
 Adres:  Skoallestrjitte 19 

 
 Postcode/plaats: 8734 GL Easterein 
 

 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft de  

 
 

  voor het schooljaar:    2019 / 2020  
 
 

 geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 
 

 
 
     Namens het bevoegd gezag, 

 
 

     plaats    Easterein    
 

      datum   26-9-2019   
       

                                     naam    i.o. Jan Keuning  

 

    handtekening   
 
 

    functie    directeur      
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afkortingenlijst  

 

 

 

Ab  ambulant begeleider = vanuit het speciaal onderwijs van lestaken vrijgestelde  

begeleider. 

 

AOC  Agrarisch OpleidingsCentrum 

 

BHV  BedrijfsHulpVerlening 

 

BIB-er  Bovenschools Interne Begeleider 

 

BV  Bestuursvergadering 

 

CBO  Christelijk Basisonderwijs 

 

CBS  Christelijke Basis School 

 

Cédin   Centrum voor Onderwijsbegeleiding voorheen het GCO-Fryslân 

 

GGD  Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 

 

CHN  Christelijke Hogeschool, nu Stenden 

 

GMR  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

 

CVB  College van Bestuur 

 

HAVO  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

 

IB-er  Interne Begeleider 

  

IPB  Integraal Personeel Beleid 

 

ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 

 

KBS  Kristlike BasisSkoalle 

 

KSG-dienst Kerk-, School- en Gezinsdienst 

 

LAS  Leerling Administratie Systeem 

 

LGF   Leerling Gebonden Financiering 

 

LIO  Leraar In Opleiding 

  

LVS  Leerling Volg Systeem 

 

LWOO  Leer Weg Ondersteunend Onderwijs 

 

MR  Medezeggenschapsraad  

 

OR  Ouderraad 

 

PDO  Pedagogisch-Didactisch Onderzoek 

 

PGB  Persoonsgebonden budget 
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POP  Persoonlijk  Ontwikkeling Plan 

 

REC  Regionaal Expertise Centrum 

 

RT-er  Remedial Teacher 

 

RVT  Raad van Toezicht 

 

SO  Speciaal Onderwijs 

 

SBO  Speciale school voor Basis Onderwijs 

 

VLL  Veilig Leren Lezen 

 

VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

 

VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


