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Voorwoord
Momenteel hebt u de schoolgids voor het schooljaar 2022/2023 OBS de Stelling in handen.
Met deze gids geven wij u informatie over het reilen en zeilen van onze school. Uw kind zal vanaf
4 jaar een groot deel van de dag doorbrengen in de omgeving en sfeer van de school die u heeft gekozen. Het is
daarom goed om een weloverwogen keuze te maken.
U bent altijd welkom om een kijkje te nemen in onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de
directeur. Ook kunt u bij haar terecht voor een kennismakingsgesprek.
Basisschool “de Stelling” is een openbare school. Ieder kind uit Makkinga en omgeving is welkom om het
onderwijs op onze school te volgen. We vinden het van belang dat iedereen zich, ongeacht zijn achtergrond,
thuis voelt op onze openbare school. Niet alleen in de sfeer en omgang op school willen we dat tot
uitdrukking brengen, maar ook in het lesprogramma. Er wordt gewerkt met eigentijdse methoden, die voor
de leerlingen als stimulans dienen om te leren.
Ons aanbod stemmen we af op de mogelijkheden van de leerlingen.
Er wordt gewerkt met het continurooster (zie hst. 9.1 Schooltijden).
Vanaf groep 1 wordt er Engels aangeboden.
Sinds 2014 doen wij mee aan het project “de Bibliotheek op school”. Door samen te werken en programma’s
van de bibliotheek te benutten, wordt de school omgevormd naar een ideale lees-en mediaomgeving. Een
omgeving waarin lezen en (digitale)media volop de ruimte krijgen.
“De Bibliotheek op school” betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en
informatievaardigheden van leerlingen.
De methodiek “Kanjertraining” wordt ingezet, dit is een sociaal emotionele methode, waarmee pesten kan
worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd.
Op onze school kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 deelnemen aan de lessen levensbeschouwelijk
onderwijs. In het kader hiervan worden lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstonderwijs (GVO) aangeboden (zie hst. 4.4).
De directie van OBS “de Stelling” bestaat uit 1 persoon, mevr. Nynke van der Zijl. Ze is op maandag t/m
donderdag op school aanwezig. Aan school zijn 4 leerkrachten, 1 interne begeleider en 1 onderwijsassistent
verbonden (zie hst. 6).
In de schoolgids kunt u o.a. lezen:
Waar wij voor staan.
Hoe het onderwijs op onze school is opgezet.
Hoe wij proberen kwaliteit te leveren.
Op welke wijze wij zorg voor de kinderen hebben.
Wat de ouders van de school kunnen verwachten.
Wat de school van de ouders verwacht.
Hoe de onderwijsresultaten worden gemeten en wat de school daar mee doet.
De schoolgids is tot stand gekomen, nadat het in het team en in de medezeggenschapsraad is besproken en
iedereen heeft ingestemd met de inhoud ervan. Elke jaar wordt de inhoud opnieuw bekeken en waar mogelijk
aangepast. Elke verandering zal pas toegevoegd worden, nadat het in de MR is goedgekeurd. Er vindt daarom
jaarlijks een uitgifte van de schoolgids plaats met daarin de meest actuele informatie. In de gids wordt gesproken
over ouders. Daar waar dit het geval is, moet u lezen ouder(s) of verzorger(s). Mocht u vragen, opmerkingen of
suggesties hebben over de inhoud van de schoolgids, dan vernemen we dat graag van u.
Wij wensen u en uw kind(eren) fijne schooljaren toe.
Namens het team van OBS “de Stelling”.
Nynke van der Zijl
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Hoofdstuk 1 DE SCHOOL
1.1 Geschiedenis van de school
Onze basisschool ”de Stelling” is de enige school in
het dorp Makkinga. In september 2017 hebben we
het 15 jarig jubileum van de “nieuwe” school
gevierd. Voor die tijd heette de school OBS Naost de
Meule, omdat de oude school naast de molen in
Makkinga stond. Er werd een nieuwe school
gebouwd op een andere plaats, daarom ook een
nieuwe naam. De bedenker van de naam
“de Stelling” is Oene Spoelstra. Hij heeft er het
volgende idee bij gehad;
“Een stelling is een ombouw van een molen. De bouw van de molen
weerspiegelt als het ware de opbouw van het Nederlandse onderwijsbestel:
de stelling van waaruit je uitzicht hebt op het landschap (het leven), waar je
blik wordt verruimd (basisonderwijs).
Heb je in je jeugd goed op de stelling “rondgekeken”, dan ga je hogerop. En
ben je helemaal bovenin, daar “draait” het echte leven.
Waarom gerefereerd aan de molen? Makkinga en de
molen…………………………………………………………………...
dat hoort net zo bij elkaar als Makkinga en de school”.
1.2 Huisvesting en ligging
Vanaf 2002 is de school gevestigd in een modern gebouw waar ook naschoolse opvang mogelijk is, dit wordt
verzorgd door de Kinderkei www.kinderkei.nl Vanaf september 2016 is ook Peuterspeelgroep ’t Boemeltje
gehuisvest in de school.
Voorzieningen in het schoolgebouw
01 centrale hal ingang groep 3 t/m 8
02 personeelstoilet
03 directie kamer
04 IB ruimte
05 lerarenkamer
06 magazijn
06a cv-ruimte
07 werkkast
08 lokaal groep 7/8
08 a berging
09 toiletgroep
10 Peuterspeelgroep
‘t Boemeltje
11 speellokaal
12 lokaal groep 1/2
13 toestellenberging
14 ingang kleuters
15 personeelstoilet
16 toiletgroep
17 lokaal groep 5/6
17a berging
18 toiletgroep
19 lokaal groep 3/4
19a berging
20 extra lokaal/handvaardigheid ruimte
21 gang
22 berging
23 gemeenschappelijke ruimte/overblijfruimte
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Grootte
Op het moment van schrijven van deze schoolgids (juni 2022) telt
de school 83 leerlingen. Er werken 3 groepsleerkrachten in een
deeltijdbaan en 2 leerkrachten zijn fulltime aan de school
verbonden. Ook is er op school een interne begeleider (IB’er)
werkzaam. Een IB-er is binnen het basisonderwijs belast met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van
de school en de begeleiding van leraren. Daarnaast werkt er ook
een onderwijsassistente aan onze school. Voor het schooljaar
2022-2023 is het onderwijs zo georganiseerd dat er één
kleutergroep, groep 1/2 is. De andere groepen zijn als volgt
ingedeeld: groep 3/4 groep 5/6 en groep 7/8.

Het kleuterplein

Ligging
De school ligt aan de Oosterhuisweg 7 en grenst aan bos en kijkt
uit over de landerijen. De school heeft een groot schoolplein voor de groepen 3 t/m 8 met diverse
speeltoestellen. Ook voor de kleuters (groep 1/2) is er een plein met mooie speeltoestellen. De kleuters hebben
een eigen ingang. De ouders die hun kind(eren) naar school brengen, kunnen via het grote plein over het “Jan de
Groot pad” naar het kleuterplein lopen.
De fietsen worden geplaatst in een overdekte fietsenstalling op het grote plein. Aan de kant van het lokaal van
groep 1/2 is een ruime parkeerplaats. Naast de school zijn het Dorpshuis en de sportvelden van Makkinga. Het
sportveld wordt ook door de school gebruikt tijdens de pauzes en met buitengym. In het Dorpshuis is een
gymzaal voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Hier is tevens de mogelijkheid om met verschillende activiteiten
gebruik te maken van de zaal met het toneel, b.v. met de feestelijke ouderavond waarbij de groep 7/8 een
gezellige avond organiseren.
1.3 Website
De school presenteert zich op de website www.obsdestelling.nl. Op deze website vindt u meer informatie over
onze school. Daar zijn ook foto’s te bekijken van diverse activiteiten die de school heeft georganiseerd.
1.4 Directie
De directie bestaat uit Nynke van der Zijl. Zij is per januari 2022 benoemd tot directeur van OBS “de Stelling”.
1.5 Schoolbestuur Comprix
Bevoegd gezag en bestuur
Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen.
Voorzitter Edwin de Weers en vicevoorzitter Jan Veenstra.
Samen vormen zij de raad van bestuur. De portefeuille
financiën
en onderwijs is belegd bij Edwin de Weers, Jan Veenstra is
bestuurlijk verantwoordelijk voor personeel en
huisvesting. Deze twee geven leiding aan een Stafbureau
genaamd Comprix.
Dit Stafbureau bevindt zich in Huize Lindenoord dit is een
Stafbureau Comprix
monumentaal pand in Wolvega.
Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats tussen het College van Bestuur en de scholen, onder andere via
het directieoverleg, tijdens schoolbezoeken en tijdens het jaarlijkse formele gesprek met de schooldirecteur.
Stichting Comprix is het bevoegd gezag van 39 openbare basisscholen en 2 speciale openbare basisscholen in de
gemeentes Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Stichting Comprix verzorgt het basisonderwijs voor ruim
4100 leerlingen. www.comprix.nl
Het adres van het Stafbureau is: Van Harenstraat 37, 8471 JC Wolvega
Telefonisch te bereiken op: 0561 691777 of via de mail info@comprix.nl
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De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Comprix bestaat uit 6 leden die zijn benoemd door de gemeenteraden van de
3 gemeentes. De Raad van Toezicht houdt (intern) toezicht op het
College van Bestuur. De Raad van toezicht bestaat uit:
• Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, voorzitter,
• De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter,
• Mevrouw drs. N. Nooter,
• De heer mr. A. Sietzema,
• De heer M.C.J. Visser,
• De heer M. Molema.
De leden van de Raad van toezicht zijn te bereiken via mailadres raadvantoezicht@comprix.nl
Het College van Bestuur wordt ondersteund door het stafbureau
Mevrouw B. van den Berg; management assistent
Mevrouw M. de Boer; beleidsmedewerker huisvesting en ICT
De heer S. Bonnema; senior beleidsmedewerker onderwijs
De heer M. Busstra; projectleider onderhoud
Mevrouw M. Eppenga; senior beleidsmedewerker personeel
Mevrouw N. Dussel: beleidsmedewerker personeel
Mevrouw D. Ket; medewerker personeel
Mevrouw A. Zijlstra; medewerker personeel-en salarisadministratie
Mevrouw J. Nicolai; beleidsmedewerker financiën
De heer B. Kooij; senior beleidsmedewerker ICT
Naam en logo
Comprix is ontstaan uit de namen Comprix en PRIMO-Opsterland. Met daaraan toegevoegd een X die de
vooruitgang verbeeldt, de groei, de GO (groen) en de beweging van onze nieuwe organisatie.
Het lettertype stevig en solide en staat symbool voor de krachtige organisatie die we willen zijn.
In het logo onderscheiden we de stam en de kleurige kruin. De stam staat voor draagkracht en het fundament
dat we uw kind willen geven op onze scholen. Een fundament dat er zorg voor draagt dat elke leerling tijdens en
na de basisschool goed verder kan met volgende stappen in zijn leven. De scholen van Comprix staan letterlijk en
figuurlijk voor deze stam.
De bladeren in de kruin symboliseren groei en staan voor de scholen en de kinderen. De verschillende kleuren
van de blaadjes benadrukken dat elke school en elk kind uniek is en dat we met elkaar bewegen in de juiste
richting.
1.6 Missie en visie openbaar primair onderwijs Oost- en Weststellingwerf en Opsterland:
Comprix staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel plezier naar toe gaan.
Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek en gezien mag worden. Kortom waar uw kind
gelukkig mag zijn.
Missie:
“Het openbaar primair onderwijs in Oost- en Weststellingwerf en Opsterland biedt onderwijs van uitstekende
kwaliteit. Ouders en kinderen voelen zich welkom op school en worden gewaardeerd.
De scholen voor openbaar primair onderwijs in Oost- en Weststellingwerf en Opsterland zorgen voor een veilige
en uitnodigende leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. De school
stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en van medewerkers. Competente
medewerkers zorgen voor optimale ontwikkeling en resultaten van elk kind, waarbij de school en de ouders
samenwerken. Erkenning van en waardering voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers maken
een belangrijk onderdeel uit van het schoolleven. De school staat open voor de maatschappelijke ontwikkelingen
die het onderwijs raken”.
Dat betekent voor een school binnen ons schoolbestuur:
een hoge kwaliteit van onderwijsaanbod
een hoog sociaal welbevinden
aandacht voor het individuele kind.
Het visiestatement luidt: “Comprix de kracht achter onderwijs!
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Hoofdstuk 2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
2.1 Uitgangspunten van onze school
Algemeen:
“De Stelling” is een middelgrote openbare dorpsschool waarbij iedereen betrokken is en waar gewerkt wordt in
een veilige, geborgen leer- en werkomgeving. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een
dorpsschool. De school neemt in het dorpsleven een centrale plaats in en moet de levensvatbaarheid van het
dorp vergroten. We streven ernaar dat alle kinderen, vanaf 4 jaar onze school bezoeken, ongeacht levensvisie of
levensovertuiging.
Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.
Er wordt aandacht besteed aan zaken als: respect, tolerantie, acceptatie, solidariteit, vrijheid en
verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en
levensbeschouwelijke achtergrond.
Het doel van de school is:
De kinderen in een veilige eigen omgeving zover te brengen, dat het voor hen mogelijk
wordt later als een zelfstandig persoon in de maatschappij te kunnen functioneren.
De kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen. Hierdoor zijn zij in staat op een
acceptabele wijze, na de basisschoolperiode, de overstap naar het vervolgonderwijs te maken.
Het verwerven en beheersen van de oefenstof is geen doel op zich, maar een middel de werkelijkheid te
leren hanteren. Daarbij houdt de school rekening met de verschillen in de aanleg, de opvoeding en het
sociale milieu van het kind.
2.2 Kenmerken in het algemeen:
de openbare identiteit:
Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of geloofs- of
levensovertuiging of als leerlingen niet ingeënt zijn.
Er is geen financiële drempel.
Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die
er in onze samenleving bestaan.
Het vormen van een eigen mening is belangrijk, evenals het respecteren van de mening van anderen. Er
is medezeggenschap.
Er zijn projecten, waardoor leerlingen met zoveel mogelijk aspecten van de samenleving in aanraking
komen.
Het aanbieden van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs (zie punt 4.4).
Missie:
Wij zien het als onze taak dat obs “de Stelling” een school moet zijn waar kinderen graag naar toe gaan.
Een school waar hun sociale, emotionele, cognitieve en creatieve mogelijkheden goed worden
ontwikkeld. Onze belangrijkste taak is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in
de maatschappij.
Als basis voor een goed pedagogisch klimaat bieden we de kinderen veiligheid. We hechten veel waarde
aan een positief klimaat en het respectvol omgaan met elkaar.
We vergroten de betrokkenheid van de leerling door te zorgen voor een uitdagende en prikkelende
leeromgeving. Dit doen we onder andere door te werken met eigentijdse methoden die voor de
leerlingen als stimulans dienen om te leren. We stemmen ons aanbod af op de mogelijkheden van de
leerlingen.
Onze missie luidt:
Op deze school hebben we plezier. Maken we fouten en
beginnen we opnieuw. Worden we …… Zie afbeelding
Dit bord hangt in de hal bij de ingang.
Visie
Wij vinden het belangrijk:
De leerlingen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar
behoren om te gaan.
Dat leerlingen, ouders en leerkrachten met respect en
tolerantie omgaan met iedereen.
De leerlingen voor te lichten over de ontwikkelingen in de
maatschappij, er over na te laten denken en er een mening over te laten vormen.
Schoolgids 2022-2023
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De leerlingen te laten ervaren dat we als mensen rechten en plichten hebben.
Visie op opvoeding
Onze visie op opvoeding concretiseren we in de onderstaande punten:
We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en zelf beslissingen durven nemen.
Het nemen van verantwoordelijkheid en het zelfstandig leren werken zijn voorwaarden voor het goed
anticiperen op de moderne maatschappij.
De leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen door zelf ontdekkend om te gaan met
materialen, leermiddelen en informatiebronnen.
De leerlingen laten leren van fouten en conflicten.
De leerlingen zelf leren verantwoordelijkheid te dragen op school en ook daarbuiten.
De leerlingen veiligheid te bieden en zoveel mogelijk zelfstandig en weerbaar te maken.
De leerlingen leren een positief kritische houding tegenover zichzelf te hebben.
De leerlingen leren creatief om te gaan met eigen mogelijkheden en beperkingen en de
dingen om zich heen.
De leerling te respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen
te beschermen. “Ik kan iets, ik ben iemand” en dit over te dragen aan leerlingen en ouders.
2.3
Het pedagogisch klimaat van de school
De voorwaarde om een kind zich prettig en veilig te laten voelen op school is een goed pedagogisch klimaat. In
klassengesprekken worden regelmatig regels en afspraken met de kinderen doorgenomen. We besteden
wekelijks aandacht aan sociaal emotionele vorming. We gebruiken hierbij de “Kanjertraining”. De
“Kanjertraining” is een methodiek, waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden
verbeterd, leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen worden gevolgd, ouders worden bij de
training betrokken en er invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie. Er is een pestprotocol
aanwezig op school. Daarnaast zijn er afspraken met de kinderen gemaakt ten aanzien van pestgedrag.
2.4 Gedragscode, onze leefregels, pestprotocol
Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school
veilig voelt, kun je beter leren en werken.
Dat geldt voor leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de
schoolleiding. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en
werk je samen. Een veilige school is dus een leefbare school en……waar het veilig is, moet het veilig
blijven.
Daarom spreken we met elkaar een aantal regels af waar iedereen zich aan houdt;
We onthouden ons van enige vorm van discriminatie op grond van geloof, uiterlijk, etnische
herkomst, sekse, geaardheid of politieke overtuiging.
We schelden een ander niet uit en we doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Doe niets bij een ander kind, wat je zelf ook niet wil hebben.
Kom niet aan een ander, als de ander dat niet wil.
We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben of iets dergelijks. Probeer eerst samen te
praten en ga anders naar de leerkracht.
Uitlachen, dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.
We bedreigen een ander niet.
We nemen geen vuurwerk mee (bij overtreding wordt dit ingenomen).
We nemen geen wapens (messen en dergelijke) of drugs mee naar school.
We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld.
We houden de school netjes, zowel binnen als buiten het gebouw.
Niet zomaar klikken, alleen als de bovenstaande punten aan de orde zijn of er
gevaar is.
Iedereen probeert zich aan deze regels te houden en herinnert zo nodig anderen eraan. Heb je er
last van dat anderen zich niet aan een of meer regels houden, roep dan hulp in van anderen: een
groepsleerkracht of de schoolleider.
Dit geldt niet alleen op school, maar ook thuis, bij anderen en op straat.
Op onze school wordt uitgegaan van de vijf sporen aanpak.
Het pestprotocol ligt ter inzage op de informatieplank in de hal of zie www.obsdestelling.nl
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10

2.5 Kenmerken van onze leerling populatie
De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordelen wij de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan
de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we
rekening houden met de leerlingenpopulatie (de schoolweging).
Wat is de schoolweging van mijn school?
Frequentieverdeling schoolweging
Het CBS heeft ons de schoolweging van alle reguliere basisscholen geleverd van 2016/2017, 2017/2018 en
2018/2019.
In het schema ziet u de frequentieverdeling van de gemiddelde schoolweging van alle scholen in Nederland.
De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met deze schoolweging. De
schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en
hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten.
De meeste scholen hebben een schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt. Onze school valt hier
ook onder. Wij zitten op een schoolweging van 28,91.
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuwonderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie
Het onderwijs kenmerkt zich dan ook door het hanteren van reguliere methoden, als richtlijn voor de aan te
bieden leerstof op basis van het
leerstofjaarklassensysteem. De
leeropbrengsten rechtvaardigt
echter meer aandacht op het gebied
van taal en lezen.
In de onderbouw worden enerzijds
een aantal extra maatregelen
genomen om mogelijke
(taal)achterstanden tijdig te kunnen
signaleren en worden anderzijds
maatregelen genomen om het
onderwijs af te stemmen op
ontdekte (taal)achterstanden.
In de hele school wordt in een
doorlopende lijn gewerkt aan de rijke ontwikkeling van de woordenschat.
Wij wonen weliswaar in Friesland, maar niet alle kinderen zijn van huis uit Friestalig. In het onderstaande
overzicht is een indicatie gegeven van de thuis gesproken taal van onze leerlingen.
jaar
2020-2021

Nederlands
95%

Fries
5%

Anders
0%

Niet alle leerlingen wonen in Makkinga, zoals het overzicht laat zien:
jaar

Makkinga

Nijeberkoop

Hoornsterzwaag

Elsloo

2020-2021

95%

2%

1%

2%

Een terugblik op de instroomgegevens van de leerlingen aan de hand van de teldata geeft de volgende
informatie:
Datum + aantal leerlingen
1 okt 2021
66
1 okt 2020
72
1 okt 2019
81
1 okt 2018
82
In het schooljaar 21-22 hebben we een grote groep instromers gehad van 20 leerlingen. We verwachten de
komende jaren weer wat te groeien in leerlingaantal.
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Hoofdstuk 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
3.1 De organisatie van onze school
De school heeft 4 klassen met gecombineerde groepen. We maken onderscheid in de onderbouw (groepen 1 t/m
4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). De groepsverdeling voor het schooljaar 2022–2023 ziet er als volgt uit:
een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8.
De school werkt volgens het z.g. ”jaarklassensysteem”.
Groepsgrootte
Groep 1:
7 leerlingen en verdere instroom van leerlingen in gr. 1 t/m juni 2023
Groep 2:
9 leerlingen
Groep 3:
7 leerlingen
Groep 4:
10 leerlingen
Groep 5:
7 leerlingen
Groep 6:
14 leerlingen
Groep 7:
9 leerlingen
Groep 8:
8 leerlingen
Organisatie van specifieke onderwijsbehoeften voor leerlingen:
Graag willen we alle kinderen zoveel mogelijk datgene geven wat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. We
proberen in dit ontwikkelingsproces een ononderbroken ontwikkeling te bewerkstelligen. De Interne Begeleider
ondersteunt de groepsleerkrachten met zicht te krijgen op wat de onderwijsbehoefte is voor de leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben of voor de leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Wij vinden het
belangrijk dat deze ondersteuning en extra uitdaging zoveel mogelijk gebeurt binnen de eigen groep. Hierbij kan
de onderwijsassistente ingezet worden. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en in overleg kan het zijn,
dat ze gevraagd worden wat extra met hun kind te oefenen. Over de extra zorg voor kinderen meer in Hoofdstuk
4.
3.2 De samenstelling van het team
Nynke van der Zijl
: directeur
Sandra Graafstra
: Interne Begeleider
Sandra Graafstra
: groepsleerkracht groep 1/2
Marita Tuinstra
: groepsleerkracht groep 1/2
Lianne Busstra
: groepsleerkracht groep 3/4
Sicco Dekker
: groepsleerkracht groep 5/6
Henriëtte Moek
: groepsleerkracht groep 7/8
Sabien van Weelden
: onderwijsassistent
Margo Visser
: vakleerkracht HVO groep 7/8
?
: vakleerkracht GVO groep 7/8
De BHV-ers (bedrijfshulpverleners) op onze school zijn: Sandra Graafstra en Nynke van der Zijl. Zij volgen
hiervoor jaarlijks een herhalingscursus.

Gymles in het gymlokaal (dorpshuis)
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Hoofdstuk 4 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS
Het onderwijs is ingedeeld in verschillende leergebieden.
De volgende leergebieden komen aan de orde:
Nederlandse taal
Rekenen/wiskunde
Wereld Oriëntatie (Oriëntatie op mens en wereld,
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie)
Lichamelijke opvoeding
Heemkunde
Engelse taal
Creatieve oriëntatie
Burgerschap/sociale cohesie
De Kerndoelen voor het Basisonderwijs zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval moeten leren op de
basisschool. Deze kerndoelen, die gelden als basis voor de inhoud van de leergebieden, zijn vastgesteld door het
Ministerie van Onderwijs (augustus 1998, vernieuwde kerndoelen maart 2006). De mate waarin een individueel
kind deze kerndoelen bereikt, verschilt. We stellen onze doelen hoog. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen
mogelijkheden: wij proberen er uit te halen wat er in zit.

Schoolschaatsen in Thialf groep 5 t/m 8

Onderstaand treft u een overzicht van het aantal uren dat we aan de afzonderlijke vakgebieden besteden.
Klokurentabel
Groep:
1
2
3
4
5
6
7
1 Nederlandse taal
3.00
3.00 10.30 10.30 10.15 10.15 10.00
2 Taal en cultuureducatie/ heemkunde
valt onder 5
3 Engelse taal
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
1.00
4 Rekenen/wiskunde
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5 Oriëntatie op mens en wereld
0.45
0.45
2.30
2.30
3.30 3.30
3.45
6 Lichamelijke opvoeding
5.30
5.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
7 Kunstzinnige oriëntatie
3.45
3.45
2.00
2.00
2.15
2.15
1.45
8 Diversen
8.00
8.00
2.45
2.45
2.00
2.00
2.00
Totaal:
22.30 22.30 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
9 HVO/GVO (zit in diversen)
0.45

8
10.00
1.00
5.00
3.45
1.30
1.45
2.00
25.00
0.45

Verplichte onderwijstijd:
Om een rooster te maken, moeten we rekening houden met de volgende wettelijke gegevens:
De leerlingen moeten in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de
laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de
onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.
Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de
verplichte onderwijstijd.
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4.1 Algemene vaardigheden
Naast de basisvaardigheden (taal, rekenen en lezen) leren wij de kinderen algemene vaardigheden, zoals
zelfstandigheid en samenwerken. We bereiden hen voor op het zelfstandig kunnen meedraaien in de
samenleving.
Zelfstandigheid Zelfstandig werken
Kinderen willen zelf actief en ontdekkend bezig zijn. Kinderen krijgen daarom de ruimte om zelfstandig te
werken, maar ook om zelfstandig of samen met een klasgenootje problemen op te lossen, waardoor ze creatief
leren denken en handelen.
De afspraken rondom zelfstandig werken die hiervoor gehanteerd worden, zijn in alle groepen gelijk.
Bijvoorbeeld wat doe je als je iets niet begrijpt, waar kun je een nieuw schrift vinden of hoe geef je aan dat naar
het toilet wilt.
Door dit systeem wordt voorkomen dat het plezier in leren verdwijnt, omdat kinderen verplicht worden een
groot gedeelte van de schooldag te luisteren en het overige deel van een dag leerstof te herhalen die al is
uitgelegd en voorgedaan. Er kan onderwijs op maat aangeboden worden.
Kubus
We werken met een kubus voor uitgestelde aandacht. De kinderen van groep 3 t/m 8
hebben een kubus op tafel met twee kleuren: rood en groen en een vraagteken.
een rode stip
: je mag niet storen/ik wil niet gestoord worden
een groene stip
: je mag vragen/ik mag overleggen
vraagteken
: ik heb een vraag, kun je me helpen?
De kinderen in het groepje kunnen de kubus zo van elkaar aflezen en de leerkracht ziet de kubus tijdens de
looprondes door het lokaal. Hiermee worden rijen bij de tafel van de leerkracht voorkomen. Dat geeft meer rust
in het lokaal. De leerkrachten hebben ook een (grotere) kubus op hun bureau, dat geeft duidelijkheid en leert de
kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. In groep 1 en 2 wordt voor uitgestelde aandacht met een
kleurenklok en soms de grote kubus ingezet. Zo stimuleren we het samenwerken tussen de kinderen en kunnen
ze elkaar misschien wel verder helpen wanneer de juf/meester tijdens de loopronde door de klas nog niet bij de
desbetreffende persoon is.
Weektaken
De kinderen werken met weektaken. Voor leerlingen die de stof niet kunnen
overzien, kan het werk verdeeld worden in dagtaken.
De weektaak voor de groepen 1 en 2 staat vermeld op het
planbord/takenbord. De leerlingen van de groepen eind groep 3 tot en met
8 krijgen een weektaak.
Op de weektaak:
Planbord 1/2
staan de zelfstandige opdrachten voor bepaalde vakken,
kunnen de kinderen aangeven welke (extra) opdrachten gedaan
zijn,
staan de onderdelen waarover instructie wordt gegeven,
kunnen leerlingen zelf plannen en evalueren.
Als een leerling aan het eind van de afgesproken tijd zijn taak niet af heeft, moet hij daarvoor verantwoording
afleggen. De verdeling tussen instructie en andere activiteiten wordt aangegeven op een rooster. Dit lesrooster
wordt iedere dag, met behulp van dagritmekaarten, op het bord gehangen. Zo is het duidelijk zichtbaar voor de
leerlingen wat zij die dag gaan doen.
Iedere schooldag heeft zijn eigen kleur. Als een taak af is dan wordt het door de leerling afgekleurd.
In de groepen 1 en 2 geven de leerlingen met insteeknoppen op het planbord aan, dat ze een werkje af hebben.
De leerkracht controleert de gemaakte taken. Er wordt gewerkt met het planbord en het Digikeuzebord.
Er gelden wel een paar duidelijke afspraken:
als je samenwerkt of overlegt mag het niet storend zijn voor de anderen, je gebruikt de fluisterstem;
samenwerken betekent overleggen en uitleggen, maar niet overschrijven of voorzeggen;
niet voor al het werk is samenwerken toegestaan (denk bij voorbeeld aan toetsen).
Aan het eind van de ochtend/middag wordt de taak door leerling en leerkracht geëvalueerd.
De bevindingen en leerpunten worden besproken en op de weektaak geschreven.
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Iedere leerling heeft binnen de klassenorganisatie ook taken die meer van ondersteunende aard zijn, zoals het
opruimen van lokalen, ramen openen en sluiten, kasten opruimen, het plein schoonhouden, planten water
geven, boeken en schriften uitdelen.
Deze taken worden weergegeven op een takencirkel.
4.2 Hoe wordt inhoud gegeven aan de leergebieden in groep 1 en 2
In de onderbouw zijn de leergebieden verdeeld over verschillende activiteiten, die dagelijks aan de orde komen,
namelijk:
taalactiviteiten
wiskunde/rekenactiviteiten
Engels
activiteiten in het kader van sociale vorming
arbeid naar keuze en opdrachten
werken met ontwikkelingsmateriaal
bewegingsonderwijs
muzische vorming (muziek, dans, toneel)
sociaal emotionele vorming
Als uitgangspunt gebruiken we verschillende bronnen zoals “Kleuterplein”,
“Rekenplein” en Kleuteruniversiteit.
Er wordt gewerkt naar aanleiding van een thema, bijvoorbeeld de seizoenen, nieuw schooljaar, winkel of
gezondheid. Kleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven,
Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.
Deze methode zet doelbewust leerprocessen in gang op het gebied van mondelinge taal, woordenschat,
beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kiest de groep
soms zelf een thema, waar ze gedurende enkele weken aan werken. Bij de activiteiten lopen verschillende
ontwikkelingsgebieden door elkaar heen. Er wordt gewerkt vanuit een jaarplanning met het Digikeuzebord.
Het Digikeuzebord heeft alle leerlijnen gebaseerd op de doelen van de SLO geïntegreerd. Het leerlingvolgsysteem
geeft zo belangrijke inzichten in de individuele ontwikkeling van leerlingen. Als blijkt dat een leerling
extra ondersteuning nodig heeft bij specifieke onderwijsdoelen, dan geeft het leerlingvolgsysteem handige
suggesties voor geschikte materialen om mee aan de slag te gaan. De aanpak van groep 1 en 2 verschilt van die
in de andere groepen. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en
goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het
latere lees- en taalonderwijs.
Arbeid naar keuze en opdrachten
De kinderen kunnen vrij spelen en werken of een opdracht uitvoeren (zoals in de poppenhoek waar de
gelegenheid is om fantasie- en/of imitatiespel te spelen of in de bouwhoek waar met grote blokken, kisten of
planken gebouwd kan worden ofwel spelenderwijs gemeten en gerekend wordt).
Bij de computers oefenen de kinderen de diverse taal-/rekenspelletjes en de muisbeheersing.
Ook knippen, plakken en tekenen/schilderen komen regelmatig aan de orde.
Naast vrij spel werken de kinderen ook met ontwikkelingsmateriaal (puzzels, lotto’s enz.) waarbij de leerkracht
een sturende rol heeft om zodoende de kleuters een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling.
De kinderen leren keuzes maken en plannen aan de hand van het planbord waar alle activiteiten met een
symbool zijn weergegeven en de opdrachten staan afgebeeld. Daarnaast is er veel ruimte om zelf ontdekkend te
leren.
We brengen de leerlingen spelenderwijs in contact met verschillende leeractiviteiten, die in de loop der jaren
steeds verder worden uitgebreid en uitgediept:
Zintuiglijke ontwikkeling. Door meer bewuste beleving van gezicht, gehoor, tast, smaak en reuk krijgen
kinderen grip op de wereld om hen heen.
Lichamelijke oefening. Kleuters verkennen de mogelijkheden van hun lichaam, materialen en de ruimte
daarom heen.
Taalontwikkeling en voorbereidend lezen. Er komen allerlei activiteiten aan de orde om de
taalontwikkeling te stimuleren: verhaaltjes vertellen, prentenboeken bespreken, allerlei spelletjes om
het rijmen te oefenen, om woordbetekenissen te begrijpen, om instructies te kunnen opvolgen en om
het geheugen te oefenen. Fonemische ontwikkeling, het begrijpen dat gesproken woorden uit klanken
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(fonemen) bestaan. Hierbij wordt de map “Fonemisch Bewustzijn” gebruikt. Bijvoorbeeld een kind met
een ontwikkeld fonemisch bewustzijn weet dat het uitgesproken woord “boek” uit 3 klanken bestaat.
Voor het voorbereidend lezen wordt er gewerkt met “Wat zeg je?” en de methode “Schatkist”.
Ook leren kinderen om zelf verhaaltjes te vertellen. Letterkennis vormt ook een onderdeel van het
voorbereidend lezen. Er wordt gebruik gemaakt van “Klankgebaren” bij het aanbieden van letters.
Fijne motoriek. De kinderen werken met onder andere potlood, viltstift, klei, papier, zand, stof,
vingerverf en bordkrijt. Bij voorbereidend schrijven wordt er gewerkt met “Handschrift” en
“Schrijfdans”.
Verstandelijke ontwikkeling. Ruimtelijke begrippen, praktisch en logisch denken, symboolbewustzijn en
oriëntatie in de tijd.
Voorbereidend rekenen. Kinderen leren spelenderwijs tellen, ordenen, vergelijken van maten en
gewichten in concrete situaties en met aansprekende materialen.
Ook cijferkennis vormt een onderdeel van het voorbereidend rekenen.
Bij het voorbereidend rekenen wordt er gewerkt met “Wereld in Getallen”, de spel/rekenkist “Met
sprongen Vooruit” en “Schatkist Werken aan Meten” .
Sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze wordt gestimuleerd door het spel in de poppenhoek,
groepswerk, spelen met bouwmateriaal. Ongeveer 30 minuten per week wordt er aandacht besteed aan
de methode “Kanjertraining”
Sociale redzaamheid. Kinderen leren zelfstandig te
worden in de omgang met anderen en met materiaal.
Expressie. Tekenen, handvaardigheid, dramatische en
muzikale vorming maken een groot deel uit van het
dagprogramma.
Bewegingsonderwijs kleuters.
De kleuters hebben elke dag beweging op het rooster staan.
Afhankelijk van het weer gebeurt dit buiten op het plein of
binnen in het speellokaal.
Buiten is er volop ruimte voor vrij spelen op de klimtoestellen, in de zandbak en met het buitenspelmateriaal. In
het speellokaal wordt het kind op allerlei manieren in de gelegenheid gesteld om te bewegen, zoals het vrij
spelen met groot speelgoed, zang- en kringspelletjes en kleutergymnastiek (d.w.z. oefeningen doen met specifiek
materiaal, bijvoorbeeld hoepels, ballen, touwen of toestellen).
De fijne motoriek oefenen de kinderen in de werkles aan de hand van diverse ontwikkelings- materialen. Kleuters
hoeven geen gymkleding aan, maar gymmen in hun ondergoed (broekje + hemd), de leerkracht kan u hier over
inlichten. Kleuters dragen wel gymschoenen.
Halen en brengen van de kleuters
De ouders of oppas van de kinderen van de groepen 1 en 2 blijven buiten het hek staan.
De juf staat op het plein en vangt de kinderen op.
De leerlingen brengen hun tas binnen, doen die in de manden en zetten de beker in de bak en gaan weer
naar buiten.
Op signaal van de leerkracht verzamelen de leerlingen zich in de rij voor de stoep en gaan naar binnen,
hangen hun jas op, doen eventueel laarzen uit en gaan in de kring zitten. Ouders/oppas nemen in de rij
afscheid, dit i.v.m. de beperkte ruimte in de gang en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de
kinderen.
Wanneer de school uitgaat, brengt de leerkracht de kleuters naar het plein en zegt welke leerling mag gaan.
De leerkracht wacht, totdat alle leerlingen gehaald zijn. De ouders wachten buiten het hek.
Fruit/drinken
De kinderen nemen fruit en drinken mee naar school. Dit graag
voorzien van naam. Voor schooltijd mag dit binnen worden
gebracht. Het drinken wordt in de bakken in de gang neergezet.
De tas met het fruit hoort in de manden in de gang.
Speelgoed mogen de kleuters één keer per week meenemen,
maar dan alleen ’s morgens.
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4.3 Hoe wordt inhoud gegeven aan de leergebieden in de groepen 3 t/m 8
De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Zij vormen de basis voor elke andere
ontwikkeling.
Lezen
In het eerst halfjaar van groep 3 ligt een groot accent van het dagprogramma op het aanvankelijk lezen. Onze
school gebruikt daarbij de methode “Veilig Leren Lezen” de Kim-versie. De methode speelt ruimschoots in op de
verschillende leesniveaus van de kinderen bij aanvang van groep 3. Rond januari kunnen de kinderen alle letters
vlot lezen.
In de tweede helft van groep 3 wordt begonnen met het voortgezet aanvankelijk lezen: er ligt dan een accent op
het lezen van woorden. Hierbij komen naast het lezen van woorden en zinnen ook andere aspecten aan de orde,
zoals: begrijpend lezen, leespromotie en leesbeleving. In deze fase komen ook taalactiviteiten op het gebied van
luisteren, taalbeschouwing, stellen (schrijven van teksten) en spelling aan de orde.
‘Veilig leren lezen’ heeft een ingebouwd leerlingvolgsysteem (na een kern volgt een toets). Hierdoor zijn we in
staat het leerproces van elk kind in kaart te brengen. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van extra
uitdagende of herhalende oefenstof.
In groep 4 t/m 8 wordt de nadruk gelegd op technisch lezen, hierbij gebruiken we de methode “Station Zuid”.
Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode
“Grip op lezen ”. Als aanvulling gebruiken we bij groep 6 t/m 8 “Blits 2”. Blits is een methode voor
studievaardigheden, waarbij kinderen leren het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via
vier onderdelen van studievaardigheden.
Begrijpend en studerend lezen zijn belangrijke onderdelen van het leesproces. Het gebruik maken van
vaste stappenplannen door de leerlingen en het aanleren van goede leesstrategieën zijn hierbij
belangrijke onderdelen die in de begrijpend leesles kunnen worden toegepast, maar ook bij bijvoorbeeld
het lezen van de teksten van de zaakvakken.
We vinden het belangrijk dat een kind plezier heeft in het lezen en hebben daarom een
leesmotivatieplan opgesteld. Ook doen wij mee met het driejarig project “DBOS”, de Bibliotheek op
school”, hierbij werken school en bibliotheek nauw samen.
Ook maken we gebruik van twee Optearkasten van de Bibliotheekdienst. In deze kasten bevinden zich
800 jeugdboeken, die kinderen op school kunnen lenen voor thuisgebruik.
Taal
In groep 3 zijn lezen en taal nauw met elkaar verbonden. Vanaf groep 4 gebruiken we een taal- en
spellingsmethode “Staal”. Naast spelling is woordenschat een duidelijk onderdeel van deze methode.
Rekenen
De groepen 3 tot en met 8 werken met de methode “De Wereld in Getallen 5”
de nieuwe versie. In deze methode leren kinderen rekenen door het oplossen
van praktische probleempjes die ze in het dagelijkse leven tegenkomen.
Kinderen leren ook tabellen en grafieken op te stellen van de gegevens die
zijzelf hebben verzameld. De leerstof bestaat uit zoveel mogelijk concrete
situaties uit het dagelijks leven. Maat- en rekeninzicht is belangrijk, maar we
hechten ook waarde aan het automatiseren van sommen. Dat wordt extra
geoefend o.a. met de spel/rekenkist “Met Sprongen Vooruit”
Schrijven
De groepen 1 t/m 8 werken met de methode “Pennenstreken”. In groep 3 leren de kinderen de eerste woorden
al te schrijven. Aanvankelijk worden de letters los geschreven. Daarna leren ze de letterverbindingen en de
leestekens. In de groepen 6, 7 en 8 wordt ook aandacht besteed aan creatief schrijven en aan het schrijven van
blokletters. In groep 3 wordt er eerst met potlood geschreven en als alle letters aangeleerd zijn krijgen de
leerlingen een vulpen. Het is de bedoeling, dat deze vulpen t/m groep 8 wordt gebruikt. Gaat hij stuk of raakt hij
kwijt, dan krijgt hij/zij een nieuwe, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.
Wereldoriënterende vakken
Voor aardrijkskunde geschiedenis, natuur en techniek gebruiken wij de methode Blink Wereld.
We zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe de mensen er leven.
De kinderen leren ook over de geschiedenis van ons land. Blink Wereld is een lesmethodes voor
wereldoriëntatie, waarbij onderzoekend leren en ontdekkend leren het uitgangspunt zijn. De leerlingen leren om
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zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. Zodat ze actief hun kennis vergroten.
In de groepen 1 t/m 4 worden deze vakken niet apart gegeven, maar worden er onderwerpen behandeld die
voor jonge kinderen interessant zijn. Aan de hand van die onderwerpen wordt kennis en inzicht aangebracht op
het gebied van de wereldoriënterende vakken. Vaak gebeurt dat in de onderbouw in de vorm van thema’s of
projecten, het aanbod van schooltelevisie en actuele onderwerpen. Voor verkeer gebruiken we in groep 3 t/m 8
de krantjes van de Verkeerseducatielijn Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 3 en 4 is dit “Stap vooruit”, voor
groep 5 en 6 is dit “Op Voeten en Fietsen” en voor groep 7 en 8 “ De Jeugd Verkeerskrant”.
Deze bladen worden elk jaar vernieuwd en zijn daardoor altijd actueel. Groep 8 doet ieder jaar mee met het
verkeersexamen.
Creatieve activiteiten
In de kleutergroepen komt de creatieve ontwikkeling dagelijks aan de orde. De creatieve vakken in de groepen 3
t/m 8 nemen bij ons op school een belangrijke plaats in. Op het gebied van de muzische vorming (muziek, dans,
toneel) bieden wij de kinderen o.a. lessen aan uit de methode 123Zing.
Na de voorjaarsvakantie richten de kinderen uit groep 7/8 zich ook op het oefenen van de feestelijke
ouderavond.
De uitvoering van deze feestavond vindt plaats aan het eind
van het schooljaar. We maken bij de creatieve-lessen
(handvaardigheid, tekenen, techniek) ook wel gebruik van
een groepsoverstijgend circuit voor de groepen 3 t/m 8. We
proberen steeds voldoende aandacht te besteden aan
creativiteit, maar ook werkvormen en inhoud voldoende
afwisselend te houden door b.v. ook gebruik te maken van
vakdocenten dans, drama, schilderen enz. via Kunst & Coo.
Eigen beleving en fantasie staan bij deze vakken centraal. Wij
bevorderen dat de kinderen hun ideeën, gevoelens,
waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze
vormgeven.
Techniek
Binnen de methode Blink Wereld worden technieklessen aangeboden. Ook tijdens het keuzeatelier/het
handvaardigheidcircuit wordt techniek ook aangeboden. Verder zijn er op de school een aantal techniekdozen
aanwezig. Alle groepen hebben technisch Lego.
Ook worden er door studenten van de Friese Poort programmeerlessen aangeboden in de groepen.
Lichamelijke opvoeding
In de kleutergroepen kennen we kleutergymnastiek, spel en buitenspel. Kleuters hoeven geen gymkleding aan. Zij
gymmen in hun ondergoed (broekje + hemd), maar dragen wel gymschoenen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben 2 keer per week gymles in het Dorpshuis. We maken hierbij o.a.
gebruik van het boek “Basislessen Bewegingsonderwijs” van van Gelder en Stroes.
De gymnastiekuren zijn als volgt:
groep

dag

1/2

dagelijks

tijd

plaats

5/6

maandagmiddag

12.30 - 13.15 uur

Zaal Dorpshuis

7/8

maandagmiddag

13.30 - 14.15 uur

Zaal Dorpshuis

3/4

dinsdagmiddag

13.30 - 14.15 uur

Zaal Dorpshuis

groep

dag

tijd

plaats

1/2

donderdagmorgen

10.30 - 11.15 uur

Zaal Dorpshuis

3/4

donderdagmorgen

11.15 - 12.00 uur

Zaal Dorpshuis

5/6

dondermiddag

12.30 - 13.15 uur

Zaal Dorpshuis

7/8

donderdagmiddag

13.30 - 14.15 uur

Zaal Dorpshuis

Buiten/speellokaal

Er wordt gegymd in sportbroekje + shirt of gympak. Aanbevolen wordt gymschoenen te dragen in de zaal. Gymschoenen die
buiten zijn gedragen, zijn in de zaal verboden.
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Fries/Heemkunde
Op OBS “de Stelling” wordt Fries niet als apart vak gegeven. Fries zit verweven in ons Heemkunde onderwijs. Het
vaststellingsbesluit Taalplan Frysk is voor onze school uitgekomen op profiel F.
We hebben een positieve attitude ten opzichte van Fries/Stellingwerfs en maken voor het derde jaar gebruik van
het lesprogramma van de Veerkieker. Dit zijn heemkunde lessen.
Heemkunde is de kennis verbreden over je eigen leef- en woonomgeving. We willen de kinderen in aanraking
laten komen met het cultureel erfgoed, het Fries en het Stellingwerfs.
Ook tijdens de “gewone” lessen aardrijkskunde, geschiedenis enz. wordt aandacht aan het vak Heemkunde
besteed.
Engels
In de groepen 1 t/m 8 wordt de nieuwe actieve methode “Join in” aangeboden. Bij deze
Engelse methode wordt het digibord ingezet en brengt de kinderen letterlijk in beweging
en enthousiasmeert ze. In een realistische context wordt er gewerkt naar een concrete
eindopdrachten toe, zodat ze echt iets doen met wat ze hebben geleerd. Hierbij staat
niet de technische taalbeheersing, maar het communiceren centraal. Met “Join in” geef
je kinderen Engels op een actieve manier!
4.4 Levensbeschouwelijk onderwijs
De kinderen van groep 7 en 8 kunnen deelnemen aan de lessen levensbeschouwelijk onderwijs.
In het kader hiervan worden lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienst- onderwijs
aangeboden. Wij bieden de gelegenheid de lessen onder schooltijd te volgen, maar wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de lessen. De vakken worden gegeven door bevoegde docenten en duren drie kwartier. Het
volgen van levensbeschouwelijk onderwijs is niet verplicht. In de maand april/mei ontvangt u een brief. Daarin
kunt u aangeven of uw kind wel of niet zal deelnemen aan HVO of Godsdienstonderwijs. Kinderen die dit
onderwijs niet volgen wordt een alternatief programma aangeboden.
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Het HVO houdt in dat de kinderen bezig zijn met het vormen, het ontwikkelen van
normen en waarden vanuit humanistisch denken. Samen met de kinderen wordt
geprobeerd antwoorden te vinden op bijvoorbeeld de volgende vragen:
“Wat voel, denk, wil en doe ik eigenlijk allemaal en hoe beleef ik dit met
anderen?”
Het HVO wil bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die verantwoordelijk
zijn voor hun eigen keuzes en daden en die ook respect hebben voor de mening van anderen. De lessen worden
gegeven door een HVO- docent, die een lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en
levensbeschouwing heeft gevolg.
Godsdienstonderwijs
Het Godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is niet bedoeld
als een manier om kinderen “gelovig” te maken. Het is meer dan het vertellen van
Bijbelverhalen.
Er wordt ruim tijd genomen voor en aandacht besteed aan wat er bij kinderen zelf leeft en
hoe ze de dingen in het leven ervaren en emotioneel beleven. Onderwerpen als angst, hoop,
anders-zijn, ruzie, vrede, er niet bij horen, de vreemdelingen in ons land, hoe gaan we met
elkaar om en andere actuele onderwerpen worden besproken. Deze gesprekken zijn heel
open en vinden in een fijne sfeer plaats, soms als inleiding, soms als afsluiting van een
Bijbelverhaal. Het godsdienstonderwijs wil bevorderen, dat de kinderen de manier van leven, denken en geloven
van andere mensen respecteren. De leerkracht, die dit onderwijs verzorgt, heeft een speciale opleiding gevolgd.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl
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4.5 Sociale vorming
Het welbevinden van de kinderen wordt voor een groot deel middels observatie
in de gaten gehouden. Ook gebruiken we in groep 1 t/m 8 het
leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling ZIEN. In het kader
van sociaal emotionele ontwikkeling werken we met de methode
“Kanjertraining”, de leerkrachten zijn hiervoor geschoold. De “Kanjertraining”
is een training, waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen
kan worden verbeterd. De leerlingen kunnen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling worden gevolgd, ook de ouders worden bij dit programma
betrokken. Ook wordt er invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale
integratie. In de groepen worden actuele zaken uitgebreid met de kinderen
besproken, bijvoorbeeld conflicten op het plein, het omgaan met elkaar.
Aan het begin van het schooljaar zijn er de zogenaamde “Kanjerweken”. In deze
periode besteden we speciaal aandacht aan: hoe gaan we in de schoolsituatie
met elkaar om, waar kan ik hulp vragen, wat is leuk en wat is niet gewenst in
omgang met andere kinderen, omgaan met teleurstellingen, ruzie, verdriet. Maar ook besteden we aandacht aan
fijne dingen, zoals feesten, vriendschap en vreugde.
4.6 Burgerschap en sociale integratie
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap,
het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Sociale integratie is de deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de
samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en
bekendheid
Himmelwike
met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.
Naast dat deze aspecten aan bod komt binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, sociale vorming
en levensbeschouwelijk onderwijs geven wij hier ook vorm aan door middel van de volgende activiteiten:
Schooltelevisieprogramma’s, Jeugd Journaal, Himmelwike (schoonmaakweek Ooststellingwerf), NL-doet,
excursies, Kinderpostzegelactie, Actie Schoenendoos, Sinterklaasviering, Kerstviering, jaarlijkse Open Dag en de
Kerstvoorstelling waar we ouders, opa’s en oma’s en alle dorpsbewoners voor uitnodigen, Feestelijke
Ouderavond voor ouders, dorpsbewoners en belangstellenden.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met de, sportclub, de muziekvereniging Crescendo uit
Makkinga en de Historische vereniging.
Ook wordt er deelgenomen aan activiteiten voor goede doelen zoals Kinderpostzegelactie, Jantje Beton,
Voedselbank, Artsen Zonder Grenzen.
We hanteren op school een pestprotocol en er wordt in alle groepen de “Kanjertraining” aangeboden (zie punt
4.5).
In het pestprotocol wordt van een meer sporen aanpak uitgegaan. Niet alleen de pester wordt aangesproken en
begeleid via een plan van aanpak, maar ook voor de gepeste wordt er een plan van aanpak opgesteld waar in
beide gevallen de school, de ouders en de desbetreffende leerlingen nauw bij betrokken worden.
Het pestprotocol ligt ter inzage op de informatieplank in de hal of zie www.obsdestelling.nl
De leerlingenraad
De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Deze
leerlingen behartigen de belangen van leerlingen en denken mee met name over zaken die leerlingen direct
aangaan. Een leerlingenraad is een afvaardiging van leerlingen, die hun groep vertegenwoordigen. Zij brengen
ideeën en voorstellen op tafel, stellen vragen, of werken voorstellen uit om voor te kunnen leggen aan het
schoolteam. De kinderen in de klas kunnen ook meedenken. Deze resultaten kunnen weer ingebracht worden bij
de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 6 leerlingen, 1 leerling uit groep 5 en 1 uit groep 6,
twee leerlingen uit groep 7 en twee uit groep 8. Het doel is de
kinderen enthousiast te maken in het meedenken en mee laten
beslissen over praktische veranderingen binnen de school ter
bevordering van de sfeer. Het document ligt ter inzage op de
informatieplank in de hal of zie www.obsdestelling.nl
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4.7 Chromebooks/Ipads
ICT is niet weg te denken uit de maatschappij. Het kunnen omgaan met een Chromebook/Ipads is dan ook
belangrijk. We beschikken over een mooi aantal Chromebooks/Ipads. Dit biedt ons de mogelijkheid het
computeronderwijs nog meer vorm en inhoud te geven. Alle Chromebooks/Ipads zijn in een netwerk geplaatst.
De kinderen leren volgens een doorlopende lijn van groep 1 t/m groep 8, om te gaan met de
Chromebooks/Ipads: zo beginnen ze in groep 1 met het beheersen van de muis en eindigen ze in groep 8 met het
maken en presenteren van een werkstuk in Power Point. Ook wordt oefensoftware gebruikt bij de lessen. In
lokalen van de groepen 1 t/m 8 zijn digitale schoolborden die structureel tijdens de les worden ingezet.
Er wordt gebruik gemaakt van touchscreens en leerlingen kunnen werken op Chromebooks en IPads.
4.8 Huiswerk
In de basisschoolperiode moeten kinderen na schooltijd lekker (buiten) kunnen spelen. Daarom zijn we
voorzichtig in het meegeven van huiswerk.
We merken echter wel dat de kinderen vanaf groep 3 veel baat hebben bij het thuis oefenen van het lezen. Ook
het dagelijks voorlezen vanaf groep 1 komt de leesontwikkeling zeer ten goede!
Huiswerk is altijd een ondersteuning van het dagelijkse werk in de klas.
Verschillende uitgangspunten voor huiswerk:
verzamelen en meenemen van materialen bij projecten;
incidenteel: automatiseren van vaardigheden waardoor het dagelijks werk in de klas voor uw kind
vergemakkelijkt wordt (bijvoorbeeld letterherkenning, dagen, maanden, etc.);
incidenteel: inhalen van achterstanden ontstaan door bijvoorbeeld ziekte. Dit huiswerk heeft een individueel
karakter;
incidenteel krijgen de leerlingen de gelegenheid om de taak thuis af te maken;
structureel: automatiseren aangeleerde oefenstof (bijvoorbeeld het oefenen van tafels,
klokkijken, woordrijtjes etc.) ondersteuning dagelijks werk;
structureel: leren omgaan met huiswerk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
structureel: leren omgaan met plannen op langere termijn;
keuze: de leerlingen hebben hierbij de keuze of op school leren of thuis leren.
ondersteuning bij een individueel handelingsplan wordt eerst met de ouder(s) overlegd.
Onderdeel:

Structuur:

Doel:

Gr.
1/2

Gr.3

Gr.4

Gr.5

Gr.6

Veilig en vlot
structureel
automatiseren
x
Taal
incidenteel
inhalen
x
x
x
x
Woordenschat
structureel
oefen
x
x
x
Rekenen
incidenteel
inhalen
x
x
x
x
Tafels/klokkijken
structureel
automatiseren
x
x
x
Boekbespreking
structureel
planning
x
x
x
Spreekbeurt
structureel
planning
x
x
Werkstuk
structureel
planning
Topografie
structureel
leren omgaan
(x)
x
Wereldoriëntatie
keuze
divers
Engels
structureel
woordjes leren
Diversen*
structureel
leren omgaan
Hoe weet u wanneer er huiswerk meegegeven wordt:
Incidenteel automatiseren:
- dit wordt via de Info vermeld of persoonlijk gemeld;
Structureel automatiseren:
- dit wordt via de Info vermeld;
Structureel leren omgaan:
- proefwerkdata topo worden in de weektaak of in de agenda
(bij groep 7 en 8) vermeld;
Keuze divers:
- proefwerkdata worden via de weektaak of in de agenda
(bij groep 7 en 8) vermeld
Diversen*
- b.v. oefenen voor specifieke onderdelen van de eindtoets,
voorbereiding op VO.
Huiswerk wordt door de leerkracht gecontroleerd.
De leerkracht heeft voor u 10 handige huiswerktips bij het begeleiden van huiswerk.

Gr.7

Gr.8

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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4.9 Activiteiten voor kinderen
Ieder jaar vinden er een aantal bijzondere activiteiten plaats:
Sportevenementen: Jaarlijks worden er een aantal sporttoernooien en sportevenementen voor scholieren
georganiseerd, waaraan ook onze school meedoet. Dit zijn o.a. schoolvoetbaltoernooi in april, schoolkorfbaltoernooi in mei en de Rode Loper in juni. Ook kunnen de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 zich jaarlijks
opgeven voor een viswedstrijd georganiseerd door hengelsportvereniging “De Tjonger”.
“Kanjerweken: Aan het begin van het schooljaar is er de zogenaamde “Kanjerweken”
(zie punt 4.3).
Kinderboekenweek: In oktober wordt er ieder jaar aandacht geschonken aan de Kinderboekweek en de
voorleeswedstrijd.
Nationaal Schoolontbijt: In deze ontbijtweek willen we het belang van gezond ontbijten onder de aandacht
brengen met als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind.
ANWB Streetwise: In verschillende praktijklessen leerden de kinderen over het gebruik van gordels,
kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid.
Nationale Voorleesdagen: Het doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan
kinderen.
Project: In het voorjaar wordt er een aantal weken besteed aan een project waar alle groepen aan
meedoen. In 2021 was dit Kunst. Als afsluiting is er een presentatie aan ouders, verzorgers en
belangstellenden.
Schoolreisjes: Groep 1 en 2 gaan een dag naar een leuke attractie in de naaste omgeving b.v. naar
Nienoord in Leek. Groep 3 t/m 6 met de bus naar de Apenheul of Julianapark. Groep 7, 8 maakt een
driedaagse schoolreis.
Ze overnachten dan in kampeerboerderij of zomerhuis. De leerlingen gaan b.v. op de fiets naar
Witterzomer of met de auto naar Borger. (Zie ook hst. 7.9)
Verjaardagen leerling: De groep zingt voor de jarige leerling. Er wordt getrakteerd (liever geen snoep). De
jarige trakteert naast de leerlingen van de klas ook de aanwezige leerkrachten, deze voorzien de
verjaardagskaart van hun naam. Voor de leerkrachten hoeven er qua traktaties geen uitzonderingen te
worden gemaakt.
Voor de verjaardag van (groot)ouders mag uw kind van groep 1 of 2 iets eenvoudigs maken op school. Wilt
u dergelijke gebeurtenissen wel even van tevoren bij de juf of meester aankondigen. Wij hebben de
afspraak om geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes uit te delen voor schooltijd of in school.
Verjaardag leerkrachten: De verjaardag van de leerkracht wordt in het eigen lokaal gevierd, de viering wordt
vermeld in de Info.
Schaatsen: We proberen ieder schooljaar met gr. 5 t/m 8 mee te doen met het schoolschaatsen in Thialf.
Als er voldoende ijs is, wordt er op de ijsbaan in het dorp een schaatsmiddag gehouden.
Sinterklaasfeest: Het Sinterklaasfeest wordt door de kinderen uit groep 1 t/m 4 gezamenlijk met Sint en
Piet gevierd. De kinderen van groep 5 t/m 8 houden een surpriseochtend.
Kerstviering: Met Kerst wordt er op woensdag een Kerstvoorstelling georganiseerd in de kerk en op de
donderdagavond voor de kerstvakantie is er een kerstmaaltijd. De laatste jaren is het een goede gewoonte
geworden dat de kinderen, met hun ouders een hapje klaarmaken voor de kinderen. Zo ontstaan er
heerlijke buffetten.
Cultuur educatie :Tijdens de 8 basisschooljaren krijgen de leerlingen een
aantal culturele voorstellingen gepresenteerd via Kunst Wurk/Uur Cultuur en Kunst & Coo,
de Veerkieker, IVN.
Himmelwike: Met alle groepen wordt een middag in samenwerking met Omrin zwerfafval opgeruimd.
NL-doet: Kinderen en ouders helpen mee met het opknappen en schoonmaken van de pleinen en tuinen.
Fotograaf.
Eén keer in de twee jaar worden er portretfoto’s van de kinderen gemaakt door een schoolfotograaf. Ieder
schooljaar wordt er een klassenfoto gemaakt.
Sportdag (Koningsspelen): In april wordt er door de leerlingen van groep 8 een spelletjesochtend
georganiseerd op het sportveld en rondom de school.
Feestelijke ouderavond/Musicalavond: Ieder jaar wordt er door groep 7 en 8 een feestelijke avond
georganiseerd in het Dorpshuis. Voor ouders en belangstellenden uit het dorp wordt er een musical
opgevoerd.
Laatste schooldag: De laatste schooldag wordt gezamenlijk gevierd met een spelletjesochtend rond een
thema. Deze ochtend wordt georganiseerd door de oudervereniging.
Van jaar tot jaar kunnen er andere gelegenheden zijn om activiteiten te organiseren.
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Hoofdstuk 5 LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN
Specifieke onderwijsbehoeften voor de leerlingen wordt beschreven in het zorgplan van de school. Het zorgplan
wordt jaarlijks geactualiseerd.
5.1 Aanmelding en plaatsing van leerlingen
Een kind mag naar school als het vier jaar is. Ieder kind moet naar school als het vijf jaar is geworden.
Gaat een kind voor het eerst naar school, dan is dat best even wennen.
Om de gewenning zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen, mogen alle nieuwe leerlingen vanaf het moment
dat ze drie jaar en tien maanden zijn, een aantal dagdelen mee komen draaien in de groep. Deze dagdelen
kunnen afgesproken worden met de groepsleerkracht van groep 1/2.
U kunt helpen de overgang vlotter te laten verlopen door thuis alvast enkele dingen te oefenen.
Aan- en uitkleden: dit is aan de orde bij het naar huis of naar buiten gaan en natuurlijk bij de gymnastiek. Bij
binnenkomst zelf jas uitdoen, ophangen, tas wegzetten.
Bij wc-bezoek: broek open maken/dicht doen, billen afvegen, handen wassen.
We gaan ervan uit dat kinderen die naar school gaan zindelijk zijn. Als het nodig is zullen de leerkrachten helpen,
maar het is niet hun taak om kinderen zindelijk te maken. Natuurlijk kan uw kind altijd om hulp vragen.
Er wordt een afspraak gemaakt met de directeur, zij zorgt voor de informatie, een rondleiding door het gebouw
en de inschrijving. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de gegevens uit de baby- en peuterperiode, om vanaf het
begin zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden van het kind.
Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de directeur contact op met de vorige school. Bij
verandering van school moet een onderwijskundig rapport worden verzonden door de “oude” school. Na
ontvangst zal de nieuwe leerling worden ingeschreven of zal er een verder onderzoek plaatsvinden, indien het
een leerling met een speciale onderwijsbehoefte en een specifieke hulpvraag blijkt te zijn. De leerling wordt pas
na dit onderzoek ingeschreven.
5.2 Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van
passend onderwijs*. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de
basisondersteuning en over wat onze school
verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast
waar onze school voor staat. De school
ondersteuningsprofielen van alle scholen van
ons samenwerkingsverband tezamen vormen de
basis van het aantonen van de dekkendheid van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die
manier is er voor alle kinderen een plek om
onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij
nodig hebben.
* Passend onderwijs: Elk kind heeft recht op
goed onderwijs. Ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs
beoogt, dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet.
Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.
Beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over interne en externe
deskundigheid. Onze IB-er Sandra van der Wiel wordt ingezet voor de ondersteuning en begeleiding van de
leerkrachten in het omgaan met kinderen met een specifieke onderwijs- behoefte. Extern maken wij ook gebruik
van de school voor Speciaal Basis Onderwijs ”de Kampingerhof” en het Stipe-team. De Stipe, heeft een
ondersteunende en verbindende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen op de (speciale)
basisscholen in Zuidoost Friesland.
Als een leerling meer nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen dan een school in de basisondersteuning kan
bieden, kan extra ondersteuning geboden worden. Die extra ondersteuning wordt door het bestuur mogelijk
gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Zie ook
punt 5.12 Passend onderwijs in de Stellingwerven blz. 31.
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In de afgelopen jaren maakten wij gebruik van de screening van de 4 en 5 jarigen door de logopediste en
motorische screening via Buurtsport, dit wordt gecontinueerd (zie 5.20).
Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft geen (fysieke) ondersteuningsvoorzieningen voor bepaalde groepen kinderen.
Verdere informatie over het schoolondersteuningsprofiel is te vinden in het zorgplan van de en op de website
van de school.
Toelating en verwijdering van leerlingen
Het uitgangspunt voor het openbaar onderwijs is pluriform en algemeen toegankelijk. Het openbaar onderwijs
vervult (dan) ook een vangnetfunctie voor leerlingen die op een bijzondere school niet worden toegelaten. In
formele zin berust die beslissing over toelating en verwijdering bij het schoolbestuur.
De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders (zie ook
ouderbijdrage). Indien de school van mening is dat een leerling verwijderd moet worden kan dat alleen door het
schoolbestuur (bevoegd gezag) worden besloten.
Er is een plan voor toelating en verwijdering van leerlingen op school ter inzage aanwezig.
Nieuwkomers
Er is een plan waarin de centrale opvang van nieuwkomers in de gemeente Ooststellingwerf geregeld wordt.
Onder nieuwkomers worden allochtone leerlingen in de leeftijd vanaf 4 jaar t/m 12-13 jaar verstaan, die al dan
niet rechtstreeks uit het moederland, het basisonderwijs in de gemeente Ooststellingwerf instromen en het
Nederlands niet of onvoldoende beheersen.
5.3 Stappenplan schorsing en verwijdering
Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is primair verantwoordelijk en bevoegd voor toelating en verwijdering.
Ook ouders, van een bij de school ingeschreven leerling, die de rust van de school verstoren kunnen uiteindelijk
aanleiding zijn om een leerling te verwijderen. Echter dat gaat niet zo maar. Voordat uiteindelijk een beslissing
voor verwijdering genomen kan worden, moet het bevoegd gezag eerst een aantal stappen afwerken. Deze
voorbereiding is van cruciaal belang voor het vervolg van de procedure. Door een goede voorbereiding kan de
beslissing weloverwogen worden genomen.
STAP 1.
Onderzoek mogelijke alternatieven voor verwijdering.
Voorbeeld 1: plaats de leerling in overleg met de ouders – indien mogelijk- in een parallelklas of op een andere
locatie.
Voorbeeld 2: ouders kan de toegang tot de school of het plein ontzegd worden.
School is privéterrein en het bestuur van een school is bevoegd om te beslissen of er zich onwenselijke personen
op het terrein bevinden. Toch blijft dit lastig, want een ouder zal in bepaalde gevallen naar school moeten
kunnen komen, voor bijvoorbeeld het bezoek aan ouderavonden, etc.
Toch kan gekeken worden naar deze oplossing eventueel in samenwerking met een wijkagent die als
contactpersoon van de school dient. Het beste is om na een incident de betrokken leerling even te schorsen,
zodat de gemoederen tot rust kunnen komen en er niet in een opwelling gehandeld wordt, zie ook stap 2.
STAP 2.
Soms is niet duidelijk of definitieve verwijdering van een leerling aan de orde is. In dat geval is het mogelijk een
leerling tijdelijk te schorsen. Schorsing is niet in de wet geregeld. Bij schorsing langer dan 1 dag moet de
inspecteur op de hoogte worden gebracht van de situatie.
In samenspraak met inspectie kan dan afgesproken worden hoe lang de schorsing mag gaan duren. Vaak is dat
maximaal 5 dagen, in uitzonderlijke gevallen kan dat meer worden.
De inspectie heeft echter geen beslissende rol in de periode van schorsing.
Schorsing wordt gebruikt als ordemaatregel en om alle gemoederen weer tot rust te laten komen. Schorsing mag
niet gebruikt worden in afwachting van een verwijdering. U kunt bijvoorbeeld in de tijd dat de leerling geschorst
is met de ouders een gesprek voeren op neutraal terrein.
De leerplichtambtenaar moet ook van alle stappen op de hoogte worden gehouden. Tijdens de schorsing moet
de school voor onderwijs zorgen. Dat kan in de vorm van huiswerk.
STAP 3.
Na een zorgvuldige afweging van redenen en alternatieven kan toch besloten worden om over te gaan tot
verwijdering van de leerling. De school moet, ter voorbereiding op dit besluit, een goed en volledig dossier
hebben bijgehouden. Afspraken en adviezen kunnen het beste op schrift worden gesteld. Dit geldt ook voor
telefoongesprekken. Dit betekent dus dat van alle schriftelijke stukken een afschrift in het dossier moet zitten:
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notulen, deskundigheidsrapporten, verklaringen van schooldirecteuren, correspondentie met de ouders. De
ouders moeten inzicht kunnen hebben, over datgene wat het bevoegd gezag aan advies inwint.
Vervolgens gaat er een aangetekende brief naar de ouders. Deze brief roept op tot het wettelijk verplichte horen
van de ouders en geeft gemotiveerd het voornemen tot verwijdering aan. Het bevoegd gezag is wettelijk
verplicht de ouders te horen over hun kant van het verhaal. Bovendien maakt de school kenbaar wat de
bedoeling is, zodat de ouders zich daarop kunnen voorbereiden. Het gaat dan uitdrukkelijk niet om de definitieve
beslissing.
STAP 4.
Voordat wordt overgegaan tot een definitieve beslissing, hoort het bestuur de ouders (artikel 63 lid 2 WPO of 4:8
Awb). Op basis van een brief worden de ouders in de gelegenheid gesteld om hun kant van de zaak nog eens te
belichten en al hun overwegingen uit te leggen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat aan het dossier
wordt toegevoegd.
Ouders hebben ook het recht om bezwaar te maken bij het bevoegd gezag.
STAP 5.
De school moet 8 weken zoeken naar een vervangende school. In deze periode moet de leerling wel naar school.
Alleen met toestemming van de inspecteur kan hiervan worden afgeweken en kan de leerling worden geschorst.
Lukt het niet om een vervangende school te vinden, dan dient u in ieder geval contact op te nemen met de
inspecteur en met de leerplichtambtenaar van de gemeente Ooststellingwerf. De leerling zou dan na 8 weken
thuis komen te zitten. In het dossier moet duidelijk naar voren komen welke scholen zijn gevraagd en welke
scholen bereid zijn de leerling op te nemen. De definitieve brief van de datum van verwijdering kan dus pas
bepaald worden na een periode van 8 weken. In deze periode kunnen de ouders wel worden gehoord.
Als deze stappen zonder succes zijn doorlopen, kan de school overgaan tot verwijdering.
STAP 6.
Er ligt een dossier, de ouders zijn op gesprek geweest en alle alternatieven zijn overwogen. Er wordt nu een
definitief besluit genomen over verwijdering. Om tot een beschikking te komen, moet het bestuur voldoen aan
de eisen van de Awb. Dat betekent dat het bestuur rekening moet houden met de beginselen van zorgvuldigheid,
gelijkheid en motivering.
5.4 Het planmatig volgen van leerlingen (Leerling Volg Systeem)
- De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden
gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen.
Elke methode die binnen school wordt gebruikt heeft toetsen. Daarin meten we in hoeverre de kinderen de
behandelde leerstof van die methode beheersen. Daarnaast vindt over een aantal vakken een onafhankelijke
(landelijk genormeerde) toetsing plaats. Dat gaat om de vakgebieden taal , technisch lezen, woordenschat,
begrijpend lezen, spelling, studievaardigheden en rekenen. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 8 De resultaten
van ons onderwijs. Wanneer kinderen hun dagelijkse werk maken, moet dat vooral als een inoefening worden
gezien. Het werk wordt beoordeeld op hoe de opdracht is uitgevoerd. Natuurlijk mogen daar fouten in gemaakt
worden; het gaat immers om oefenen.
We volgen van iedere leerling de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we ZIEN in groep 1 t/m 8.
Op deze manier is het goed mogelijk om voor elke leerling apart, voor een aantal belangrijke onderdelen van het
onderwijsleerproces, het juiste niveau (en dus ook de vorderingen in een bepaalde periode) vast te stellen.
De resultaten van de methode gebonden toetsen en die van de methode onafhankelijke toetsen worden
verwerkt in het rapport, dat twee keer per jaar door de groepsleerkracht wordt opgesteld.
Belangrijk binnen onze school is de planmatige aanpak van het volgen van leerlingen om rekening te kunnen
houden met de specifieke mogelijkheden en behoeften van elk kind.
Deze aanpak omvat de geregelde bespreking van alle leerlingen door de groepsleerkracht en de Interne
Begeleider. Op deze manier is het mogelijk om voor elke leerling het juiste niveau vast te stellen.
De school streeft ernaar alle leerlingen op voldoende niveau door te laten stromen naar een volgend leerjaar.
Onder voldoende niveau verstaat de school, voldoende resultaten op de lesgebonden toetsing en een
toetsresultaat binnen het Cito leerlingvolgsysteem op tenminste niveau III. Voor leerlingen die onder deze
normen presteren wordt extra instructie en inoefening gepland op basis van een individueel plan binnen het
zorgtraject. Bij leerlingen met een IV-score wordt overwogen of ze een individueel plan (een zgn. handelingsplan)
krijgen. Leerlingen met een V-score krijgen een individueel plan.
Leerlingen kunnen, nadat zij door een externe deskundige zijn onderzocht, op een aparte leerlijn worden gezet.
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De school streeft ernaar deze leerlingen tenminste het niveau te laten halen van eind groep 6 aan het eind van
de basisschoolperiode op het gebied van taal, rekenen en lezen.
Meer begaafde kinderen krijgen extra uitdagende opdrachten.
De school beschikt over aanvullend lesmateriaal dat speciaal voor deze kinderen is bedoeld. Het is lesmateriaal,
dat een beroep doet op zelfstandig werken en de leerbehoeften van deze kinderen prikkelt en voorziet in een
passend aanbod.
Het verzamelen en bewaren van resultaten van de leerlingen
In de groepsmappen worden door de groepsleerkracht de gegevens bijgehouden van het dagelijkse werk en ook
van alle gemaakte toetsen. Al deze informatie is per vak gerubriceerd en dient als basis voor onze rapportage aan
ouders. Vanaf groep 1 worden de observatiegegevens bewaard in een map die met de kinderen meegaat naar de
volgende groep. Steeds komt daar verdere informatie bij. De groepsleerkracht beheert de groepsmap.
Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. Het rapport wordt
meegegeven halverwege en aan het eind van het schooljaar.
De leerlingen van groep 1 die nog geen 3 maanden op school zijn krijgen wel een rapport, maar nog geen
beoordeling. Ze maken een werkje en de leerkracht zal er iets in schrijven.
Op schoolniveau is er een leerlingdossier waarin toetsgegevens en andere relevante gegevens worden bewaard.
Op afspraak kunnen ouders/verzorgers het dossier inzien.
De wijze waarop de resultaten van de leerlingen binnen de school worden besproken
Vier keer per jaar (oktober, febr., mei en juni) worden de resultaten van de leerlingen en de groepsresultaten
besproken. Daarnaast kunnen leerlingen voor bespreking door de leerkracht in elke teamvergadering ingebracht
worden.
De wijze waarop de resultaten van de leerling met de ouders worden besproken
Vier keer per jaar worden op school contactgesprekken gehouden. De duur is in okt. en mei 15 minuten, deze
gesprekken zijn voor de ouders van de leerlingen met een handelingsplan. De rapporten verschijnen in februari
en juni. In de week daarvoor zijn de contactgesprekken van 10 minuten, alle ouders worden hiervoor
uitgenodigd. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een afspraak met de groepsleerkracht te maken om over
de ontwikkeling van uw kind(eren) te praten. Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 is er in febr. een
gesprek over de verwijzing naar het vervolgonderwijs.
5.5 Onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoefte
We streven ernaar ieder kind de juiste aanpak te bieden, die het nodig heeft. Dit kunnen leerproblemen zijn,
maar ook lichamelijke of sociaal-emotionele problemen. In eerste instantie bekijkt de groepsleerkracht of er
binnen de groep een oplossing gevonden kan worden.
Er worden methoden voor ieder vak gebruikt. Hieruit haalt de leerkracht zijn lesstof. Sommige leerlingen hebben
extra begeleiding nodig. Het is mogelijk dat leerlingen een aangepaste instructie of aangepaste taak krijgen. De
leerkracht zal op deze wijze proberen in de onderwijsbehoefte van de leerling(en) te voorzien. Sommige
leerlingen hebben extra aanbod nodig. Het is mogelijk binnen de groep en binnen de gehanteerde methodes
hieraan tegemoet te komen. Leerlingbegeleiding vindt in principe in de klas door de leerkracht zelf plaats, maar
er kan ook ondersteuning plaatsvinden door de onderwijsassistent.
Wanneer de leerkracht “er even niet uit komt”, neemt hij het initiatief en gaat hij in gesprek met de Interne
Begeleider (IB-er) van de school. Alle IB-ers binnen ons schoolbestuur zijn opgeleid in het voeren van Effectieve
Leerling Besprekingen (afgekort als ELB gesprekken).
Hierin bevraagt de IB-er de leerkracht naar de situatie in de klas. Daarna bespreken ze wat de gewenste situatie
is en worden (uitvoerbare) oplossingen gezocht.
- Het doel van ELB gesprekken is dat de leerkracht zich bewust wordt van het probleem dat zich ergens in de
interactie tussen hem en de leerling(en) voor doet én de inzet van zijn eigen kracht en kwaliteiten. Het
uitgangspunt hierbij is: “Als je je bewust bent van je kwaliteiten kun je die gaan uitbouwen”. Geslaagde
interacties worden positief benadrukt.
- Als een ELB gesprek niet leidt tot het gewenste resultaat, waarbij de gestelde onderwijsdoelen zullen moeten
worden gehaald, kan eventueel externe deskundige hulp ingeroepen worden.
Het gevolg van deze gesprekken kan een nadere diagnose zijn, op grond waarvan een individueel plan, een
handelingsplan kan worden opgesteld. Ouders worden hierover altijd ingelicht.
- Voor de meeste kinderen is er voldoende hulp en zorg in het basisonderwijs. Voor een klein aantal is dit niet
voldoende. Wanneer de school en de ouder(s) samen vinden dat er gespecialiseerde hulp moet komen voor hun
kind, dan kan de school dit voorleggen aan het Stipe team. (De Stipe 5.12), een doorverwijzing naar een andere
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instantie of een (tijdelijke) plaatsing op de speciale basisschool “De Kampingerhof” of REC (regionaal expertise
centrum). De school moet altijd goedkeuring vragen aan de ouders om een hulpvraag voor te leggen aan het
Stipe-team.
5.6 Leerlingen met een dyslexieverklaring
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring is de school verplicht, in het kader van de Wet Gelijke Behandeling,
om aanpassingen te realiseren als een kind deze nodig heeft.
Een beschrijving van de invulling van de aanpassingen is op school aanwezig.
5.7 De Interne Begeleider (IB-er)
Op onze school is Sandra Graafstra de Interne Begeleider. Haar werkzaamheden vinden plaats op donderdag. De
begeleiding heeft alles te maken met kinderen die zich niet helemaal ontwikkelen, zoals we dat graag zouden
willen. De leer- resultaten van de kinderen, op het gebied van technisch lezen, rekenen en spelling, worden
bijgehouden m.b.v. het leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden 2x per jaar getest. De uitslag van deze test
geeft aan of de leerling onvoldoende, voldoende of goed scoort.
Wanneer de resultaten onvoldoende zijn en ook de methode gebonden toetsen daartoe aanleiding geven, wordt
er een individueel plan opgezet, hetgeen wil zeggen dat er een hulpprogramma gemaakt wordt. De leerling gaat
hier op school en vaak ook thuis mee aan de slag. Deze hulpprogramma’s worden altijd met de ouders
besproken. Naast leerproblemen kunnen er ook gedragsproblemen zijn. Ook hier kan het nodig zijn een
hulpprogramma op te zetten.
De IB-er heeft hierin een coördinerende taak. Zij zorgt voor:
Leerlingbesprekingen in het team. Samen bespreken wat de problemen zijn en wat we er aan kunnen
doen. Deze bespreking is minimaal eens per 10 weken.
Groepsleerkrachten op weg helpen met toetsen om te kijken wat het probleem is.
Groepsleerkrachten helpen met het opstellen van een individueel plan.
Verzamelen en zorgvuldig bewaren van alle gegevens.
Onderhouden van contacten met ”de Kampingerhof” (school voor Speciaal Basis Onderwijs) en het Stipeteam.
Het Stipe-team beoordeelt o.a. of een kind in aanmerking kan komen voor een onderzoek of een vorm van
speciaal basisonderwijs.
Inrichten van een orthotheek. Het verzamelen van allerlei materialen die kunnen worden gebruikt voor
kinderen met problemen.
De eigen groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de aanpak van uw kind(eren).
Contact hierover en informatie vooraf komt altijd van de eigen groepsleerkracht. Uitgebreidere informatie over
leerlingbegeleiding kunt u lezen in het schoolzorgplan.
5.8 Afspraken m.b.t. ‘afstemming’ en ‘begeleiding’ van leerlingen met speciale onderwijsbehoefte in onze
school
Van individueel handelingsplan naar groepsplan en handelingsplan
In het onderwijs van deze tijd wordt steeds meer gevraagd naar een passend plan voor de hele groep en niet
alleen voor een leerling.
In het kader van Passend onderwijs wordt de invoering van 1-zorgroute op onze school gerealiseerd. (De 1zorgroute is een denk- en werkkader voor zorg in het onderwijs, gebaseerd op de uitgangspunten van
handelingsgericht werken).
Het onderwijs sluit beter aan op de onderwijsbehoeften van de leerling.
Bedoeling:
Met behulp van het werken met periodeplannen verantwoorden we de afstemming van ons onderwijs. Op de
kwaliteitskaarten is te lezen hoe de begeleiding er uit ziet wanneer een leerling het aanbod krijgt van verrijking
(extra uitdaging), basis of extra ondersteuning. In de periodeplannen + kwaliteitskaarten geven we per groep aan
hoe we onze instructie, onze verwerkingsopdrachten en onze onderwijstijd afstemmen op de verschillen in
ontwikkeling van onze leerlingen. Wanneer leerlingen de stof goed en snel oppikken, kunnen we extra
uitdagende leerstof toevoegen aan het dagelijkse aanbod.
Wanneer leerlingen wat meer moeite hebben, kunnen we extra instructie geven of de leerstof begeleid
inoefenen met de leerlingen. Hiernaast verantwoorden we m.b.v. de periodeplannen de zorg voor onze
risicoleerlingen, waaronder de zgn. IV en V-leerlingen.
M.b.v. de periodeplannen per groep verzamelen en analyseren we de gegevens die de aard van de zorg voor de
komende periode bepalen. Bovendien zorgen we via de periodeplannen dat de zorg planmatig wordt uitgevoerd
en dat de effecten van de uitgevoerde zorg regelmatig worden geëvalueerd. De planmatige uitvoering en de
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evaluatie van de effecten van de zorg komt daarnaast, fijnmaziger tot uitdrukking in de dagelijkse
lesvoorbereiding/daglogboek, waarin opgenomen de realisatie en de regelmatig evaluatie van de geplande zorg.
Wat betekent dit concreet:
Leerlingen met een IV-score op het leerlingvolgsysteem met voldoende resultaten op de methodetoetsen
krijgen niet automatisch meer een individueel plan, maar worden opgenomen in het groepsplan.
Indien noodzakelijk krijgen leerlingen met een IV-score een handelingsplan.
Voor leerlingen met een V-score wordt een handelingsplan opgesteld.
De inhoud van het handelingsplan wordt met u besproken.
Eventueel kunt u het plan mee naar huis nemen om het nog eens door te lezen.
De groepsplandelen worden voorzien van handtekeningen.
5.9 Doubleren of het overslaan van een groep
In principe gaat ieder kind aan het einde van het schooljaar door naar de volgende groep. Soms is het in het
belang van het kind dat het kleuterverlenging krijgt of doubleert. In een enkel geval kan het beter zijn een groep
over te slaan. Dit alles is vastgelegd in een Protocol doubleren of een groep overslaan. Dit protocol ligt op school
ter inzage.
Binnen ons onderwijs zijn voldoende momenten en mogelijkheden voorhanden om tegemoet te komen aan de
behoefte van meer begaafde leerlingen. Dit realiseren wij door verdieping en verrijking van de aangeboden stof.
Kinderen kunnen pas een groep overslaan of versneld doorlopen als zij daar niet alleen in cognitief, maar ook in
sociaal en emotioneel opzicht aan toe zijn
Een leerling komt in aanmerking voor de overgang naar groep 3 als sprake is van:
het bereiken van de zesjarige leeftijd van de leerling voor of uiterlijk op 1 oktober;
een voldoende score op de leerlijndoelen voor kleuters, dit staat in Digikeuzebord.
dat het kind zich, naar het oordeel van de leerkracht, voldoende heeft ontwikkeld, om de
stap naar groep 3 te maken.
Bespreekgevallen zijn leerlingen die de zesjarige leeftijd na 1 oktober t/m 31 december bereiken.
Bovengenoemde punten worden dan bekeken.
We houden ons hierbij aan de richtlijnen die binnen Comprix zijn opgesteld.
5.10 Verwijzing naar Leerwegondersteunend/Praktijkonderwijs en individuele leerlijn
Kinderen die in groep 8 in aanmerking zouden kunnen komen voor een verwijzing naar Leerwegondersteunendof Praktijkonderwijs worden tijdig gesignaleerd. In groep 6 wordt al vaak duidelijk dat het kind ernstige
achterstand heeft op diverse vakgebieden. Meestal heeft er ook al een psychologisch onderzoek plaatsgevonden.
Wanneer het besluit is genomen dat het kind toch op de basisschool blijft, zal de leerstof worden aangepast en
zal het kind een individuele leerlijn gaan volgen. Voor deze leerlingen wordt afgewogen (na 8 jaar basisonderwijs)
of zij in aanmerking komen voor LWOO of praktijkonderwijs na groep 7.
Hiervoor wordt altijd extern advies gevraagd en zal uitgebreid met de ouders worden gesproken.
5.11 Onderwijs aan zieke kinderen
Er zijn op school afspraken gemaakt over hoe om te gaan met zieke leerlingen. Na maximaal 1 week ziekte neemt
de groepsleerkracht in ieder geval contact op met de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling. In de
wet “ondersteuning aan zieke leerlingen”, ingevoerd 01-08-1999, is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor
onderwijs aan zieke leerlingen, als zij in het ziekenhuis opgenomen of thuis verblijven (langer dan twee weken),
primair bij de school ligt. De wet geeft ook aan dat in deze situatie de school een beroep kan doen op
“consulenten onderwijs aan zieke leerlingen”. De consulenten zijn werkzaam bij de schoolbegeleidingsdiensten (
voor ons CEDIN en LEV) en bij de Educatieve Voorzieningen van academische ziekenhuizen.
Deze consulenten hebben kennis en inzicht in de organisatie van het onderwijs- en zorgveld, zodat zij kunnen
adviseren en het kind, de ouders en de school kunnen ondersteunen.
5.12 De Stipe Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland.
De Stipe heeft een ondersteunende en verbindende rol bij het realiseren van
passend onderwijs voor leerlingen op de (speciale) basisscholen in Zuidoost
Friesland. Vlaslaan 13 a, 9244 BX Beetsterzwaag www.destipe.nl
Passend Onderwijs geeft iedere leerling de kans op een onderwijs-/
ontwikkelarrangement dat aansluit op de ontwikkelbehoefte van de leerling.
Het ondersteuningsteam biedt een dekkend netwerk voor Passend Onderwijs
en zorgt voor afstemming tussen het basis onderwijs en het speciaal (basis)
onderwijs.
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* De visie van de Stipe luidt: In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een
ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en
leerkrachten steeds centraal staan.
* De missie van de Stipe luidt: Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning
krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.
De ondersteuning die door de medewerkers van De Stipe geboden wordt is gebaseerd op de uitgangspunten:
1. Psychologische basisbehoeften zijn de basis voor ontwikkeling
2. Goed onderwijs voor alle leerlingen
3. Handelingsgericht werken als leidraad
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Een SOP geeft een beschrijving van de
voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Kwalitatief goed onderwijs is de basis voor
een passende ondersteuning. Dit betekent goede prestaties, aandacht voor brede talentontwikkeling,
opbrengstgericht werken, uitgaan van en omgaan met verschillen en een professionele, lerende cultuur. Passend
onderwijs gaat gepaard met een optimistische en pedagogische manier van denken over kinderen, we richten
ons op wat kinderen wel kunnen.
Van wezenlijk belang zijn daarbij het handelen van de leerkracht en een goed partnerschap met ouders. Het
ondersteuningscentrum, de Stipe speelt in op de samenwerking met het (speciaal) basisonderwijs, speciaal
onderwijs en de instellingen voor jeugdzorg, het ondersteuningsteam heeft een actieve, zichtbare en
verbindende rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van passend onderwijs.
De gezamenlijke sbo (speciaal basisonderwijs) scholen, sbo De Kampingerhof te Oosterwolde en sbo De Triade
te Wolvega hebben onder andere de volgende expertise te bieden:
Logopedie
Kinderoefentherapie
Adviezen motoriek
Ontwikkelingsperspectieven, leerlijnen en leerrendement
Leerarrangementen
School video interactiebegeleiding
Anders leren
Vinden van een passende onderwijssetting
Adviezen VO
Schakelklas
Consulent Jonge Risico Kinderen
Samenwerking met jeugdhulpverlening: CJG, DJZ, JGZ, GGD e.a.
Samenwerking met clusterscholen
Onderwijsondersteunend personeel
Pedagogische aanwijzingen
Didactische aanwijzingen
5.13 Het Comprix College academisch leerpunt hoogbegaafde leerling
Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt zich op het cognitief talentvolle kind: een kind met
bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. Daar een IQ-onderzoek geen voorwaarde is bij de
toelating tot het Comprix College is (hoog) begaafdheid niet bij iedere leerling officieel vastgesteld. Wij spreken
derhalve over cognitief talentvolle leerlingen.
Het Comprix College is een bovenschools onderwijsarrangement waar de leerling één dag per week om kan gaan
met gelijkgestemden. Het is geen vervanging van de basisschool, maar een aanvulling. De leerlingen worden
tijdens deze dag begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en een schaduwleerkracht. De CC-dag vindt
plaats op de Kampingerhof in Oosterwolde.
Scholen hebben een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod krijgen op
de school van aanmelding of een andere school in de regio.
Passend onderwijs voor de doelgroep van het Comprix College houdt het volgende in:
- een leeromgeving die uitdagend en passend is bij de totale ontwikkeling van het kind gericht op
samenwerken met gelijken.
- ondersteuning die gericht is op leren leren.
De doelstelling van het Comprix College is dan ook het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van
cognitief talentvolle kinderen, vooralsnog uit de groepen 5-8, op zowel intellectueel, sociaal-emotioneel en
creatief gebied. We komen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet door:
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- ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden (cognitief aspect)
- de kinderen de gelegenheid te geven met de peergroep in contact te komen en daarmee te
kunnen optrekken (sociaal aspect)
- de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren (emotionele aspect)
- te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien
(creativiteitsaspect)
Onderzoek (Boekhorst, SLO juni 2010) heeft aangetoond dat de cognitief talentvolle leerling het meeste baat
heeft bij het aanleren van metacognitieve leerstrategieën. Meta-leren betekent dat het kind zich bewust is van
hoe het leert; meta-denken is het actief nadenken over hoe je nadenkt. Meta-cognitie zorgt voor een effectiever
leerproces en zijn sterk van invloed op academische prestaties. Dat betekent dat het Comprix College als
academisch leerpunt tools en strategieën aanleert die helpen bij de verdere ontwikkeling.
De leerkrachten van het Comprix College hebben expertise met betrekking tot diverse aspecten van de cognitief
talentvolle leerling; specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht(en) op het gebied van competenties
voor begeleiden van deze leerlingen (Competenties van van Gerven). Deze kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld
met de toeleverende school of scholen van Comprix. Deze expertise kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld:
visieontwikkelingen, het ontwikkelen van schoolbeleid m.b.t. cognitief talent, het voeren van “ronde-tafelgesprekken” met de basisschool, eventuele externe begeleiders, de ouders en leerling t.b.v. de ontwikkeling van
het kind.
Het lesprogramma bestaat o.a. uit filosoferen, debatteren en er wordt gewerkt met verschillende projecten van
de RUG of het WKUN ( wetenschappelijke doorbraken de klas in). Hiermee leren de leerlingen diverse
vaardigheden en processen, zoals: zelfstandig werken en samenwerken, complexe opgave analyseren, creatief
denken en structureren, oplossingsstrategieën ontwerpen, het structureren van eigen werkzaamheden,
doorzetten, plannen, uitvoeren van hun eigen plan, plannen bijstellen, communiceren en presenteren. Dit alles
doen ze terwijl ze zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse heeft.
Deze onderwerpen variëren van techniek tot kunstzinnige uitdagingen, van planologie tot digitale
spelactiviteiten. Het leerproces wordt bijgehouden in het Persoonlijk Leerplan van de leerling.
Meer informatie vindt u op www.comprixcollege.nl .
5.14 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Het is voor kind en ouders vaak een grote overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het is
vooral voor het kind erg belangrijk dat daarbij de juiste keuze wordt gemaakt.
Om een goede keuze te kunnen maken wordt er in het najaar een informatieavond voor de ouders gehouden,
waarbij verschillende scholen van het voortgezet onderwijs zich presenteren. Op deze avond wordt ingegaan op
de vormen van voortgezet onderwijs en de verdere gang van zaken rond de aanmelding. In februari voert de
leerkracht adviesgesprekken met de ouders en leerlingen.
De leerkracht vertelt welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt lijkt voor het kind.
Hierbij wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met:
Werkhouding – Motivatie – Doorzettingsvermogen - sociaal emotionele vaardigheden.
Tegen de tijd van aanmelding op de scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen leerlingen en ouders hun open
dagen bezoeken. Leerlingen krijgen de uitnodigingen mee naar huis. Voor 1maart melden de ouders hun kind
vervolgens aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs stuurt de rapportgegevens
van oud-leerlingen gedurende 4 jaar naar ons toe.
In groep 7 en 8 wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs door het gebruik van
een agenda in groep 8 en de leerlingen ook thuis opdrachten te laten doen voor het vak Engels, een werkstuk of
een presentatie.
De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen
Via de info, het ouderportaal en de jaarlijkse informatieavonden worden de ouders op de hoogte gesteld van de
procedure rond plaatsing in het voortgezet onderwijs. In het kort komt de procedure hierop neer:
Gesprek met ouders en leerling eind groep 7 over o.a. de Friese plaatsingswijzer waarin de resultaten van de
CITO toetsing groep 6 en 7 t.a.v. de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen zijn
verwerkt.
Informatieavond voor ouders groep 8 leerlingen september.
Adviesgesprek met ouders en leerling januari/februari.
Informatiebrochure over de Eindtoets basisonderwijs.
Informatie m.b.t. VO- scholen wordt aan ouders doorgespeeld (open dagen etc.).
De Eindtoets april, deze wordt besproken met ouders en leerling in mei/juni.
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De Plaatsingswijzer
Binnen de Stellingwerven wordt bij het Voortgezet Onderwijs (VO) gebruik gemaakt van de Friese
Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft een vervolgniveau aan wat gebaseerd is op het leerlingvolgsysteem
wat door de basisschool gehanteerd wordt.
Starten op een zo goed mogelijk passend vervolgniveau is de basis voor een succesvolle schoolloopbaan in het
Voortgezet Onderwijs. Daarbij is de ontwikkeling in het verleden, die is vastgelegd in het leerlingvolgsysteem,
een betrouwbare voorspeller van de toekomst gebleken. Het plaatsingsadvies wat ontstaat bij gebruik van de
Plaatsingswijzer is gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling in groep 6, 7 en 8. Deze werkwijze is
betrouwbaarder gebleken dan een advies gebaseerd op een momentopname wat iedere eindtoets in feite is. De
eindtoets (Iep-toets) wordt als ‘second opinion’ gebruikt.
Naast het leerlingvolgsysteem blijft de indruk die het team van de Basisschool van uw kind heeft mede bepalend
voor het advies. Met dit advies wordt uw kind aangemeld op de school voor Voortgezet onderwijs van uw keuze.
Naast het formele traject hebben alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Stellingwerven gedurende het
aanmeldingstraject intensief contact met de leerkrachten van het Basisonderwijs. Tijdens deze contacten worden
alle leerlingen en hun specifieke pedagogische en didactische aandachtspunten besproken. Aan de hand van het
complete aanmeldingsdossier plaatst de school voor voortgezet onderwijs de leerling op het meest passende
niveau. De verantwoordelijkheid voor het advies ligt dus bij de Basisschool, terwijl de verantwoordelijkheid voor
de plaatsing bij het Voortgezet Onderwijs ligt.
De wijze van adviseren en de procedure die gevolgd wordt
In het adviesgesprek gaat het om de volgende onderdelen:
Taal, rekenen, spelling en lezen en de wereldoriënterende vakken. Ook komt aan de orde of er een individueel
plan (een zgn. handelingsplan) is geweest.
Het schooladvies kan zijn:
ATHENEUM
HAVO/VWO
HAVO
MAVO/HAVO
KADER/MAVO
VMBO
Wanneer de ouders en de groepsleerkracht van groep 8 het adviesgesprek hebben afgerond, worden de
benodigde formulieren ingevuld. De groepsleerkracht zorgt voor aanmelding bij de betreffende school. Nadat de
formulieren en de informatie overgedragen zijn, krijgen de ouders van de nieuwe school een bevestiging van
inschrijving.
De uitstroom/schooladviezen Voortgezet Onderwijs
Waar gaan de kinderen naar toe na groep 8? Voor ons is het belangrijk dat het kind op een school komt die bij
het kind past. De 10 leerlingen die in juli 2022 onze school verlieten, zijn naar het Stellingwerf College in
Oosterwolde gegaan.
Schooljaar

VMBO

2022
10 leerlingen

VMBO
met LWOO
2

MAVO

MAVO/
HAVO
2

HAVO

HAVO/
VWO
4

2021
10 leerlingen

1

1

5

2

2020
12 leerlingen

1

1

6

1

1

2019
10 leerlingen

2

4

1

2

1

ATHENEUM
2
1
2

5.15 Resultaten van ons onderwijs eindtoets
Wij vinden dat onze school goede resultaten heeft bereikt, wanneer de leerling op die school voor voortgezet
onderwijs terecht komt waar hij/zij thuishoort. Vier jaar na het verlaten van de basisschool krijgen we de
resultaten van oud-leerlingen toegestuurd, zodat we kunnen constateren dat zij het over het algemeen goed
doen in het vervolgonderwijs, zie figuur op de volgende blz. .Vanaf schooljaar 2015-2016 is er gekozen om als
eindtoets de IEP-toets af te nemen.
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Figuur: Percentage oud-leerlingen dat in
leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
boven, op of onder het gegeven
basisschooladvies zit, voor de
samengevoegde uitstroomcohorten
2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017.

De eindtoets
Alle leerlingen uit groep 8 doen mee aan de eindtoets, slechts heel bijzondere redenen, kunnen een uitzondering
teweeg brengen.
Schoolscore op de IEP toets 2022 = 85,6 (-instroom leerlingen) het landelijke gemiddelde was 80.
Instroom leerlingen zijn in groep 7 of later ingestroomd. Deze kinderen zijn niet lang bij ons op school geweest en
hoeven we niet mee te rekenen voor onze opbrengsten.
Gegevens eindtoets groep 8
Aantal leerlingen
Schoolscore Iep-toets
Landelijke norm Iep-toets
Schooljaar
2017-2018
2018-2019
2019-2020*
2020-2021
2021-2022

Taalverzorging
<1F
1F
0%
100%
0%
100%
nvt
nvt
0%
100%
0%
100%

2F
90%
89%
nvt
40%
90%

2017-2018

2019-2020

10
85,4
81,0

10
84,9
81,8

Lezen
<1F
0%
0%
nvt
0%
0%

1F
100%
100%
nvt
100%
100%

2F
90%
89%
nvt
100%
90%

2019-2020

2020-2021

2021-2022

10
80,3
79,9

10 (9)
84,4 (85,6)
80

n.v.t.

i.v.m.
coronacrisis
Rekenen
<1F
1F
0%
100%
0%
100%
nvt
nvt
10%
90%
10%
90%

2F
40%
nvt
-

1S
30%
56%
nvt
60%
60%

* In verband met de Coronacrisis is de eindtoets niet afgenomen in april 2020
Kengetallen 1F en 1S/2F taal/lezen/rekenen
gemiddeld over 3 jaar
Kengetal 1F schoolscore 98,9% zit ver boven de
signaalwaarde en ook boven het landelijke
gemiddelde.
Kengetal 1S/2F schoolscore 75,9% ver boven de
signaalwaarde en ook boven het landelijke
gemiddelde. Dit is een prima score.
5.16 Logopedie
In groep 1 wordt er een screeningsonderzoek gedaan
d.m.v. een vragenlijst voor de ouders en de
leerkracht.
Screeningslijst
De screeningslijst voor leerkrachten is meetbaar
gemaakt door middel van het antwoord geven op
gesloten vragen. Bij één of meerdere keren ‘nee’ als
antwoord wordt de lijst met de logopedist besproken. De screeningslijst is onderverdeeld in; Taal, Spraak,
Afwijkend mondgedrag, Stem, Onvloeiend spreken, Gehoor.
Oudervragenlijst
De oudervragenlijst bevat dezelfde vragen als de screeningslijst van de leerkracht.
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Op deze manier wordt er vanuit 2 verschillende hoeken informatie verkregen over de communicatieve
vaardigheden van de leerling. Op deze oudervragenlijst dienen ouders aan te geven of ze toestemming geven
voor het bespreken van de gegevens met de logopedist.
Zonder toestemming van ouders zal het formulier niet besproken worden
5.17 GGD Jeugdgezondheidszorg Fryslân
In het schooljaar zullen alle vijf á zesjarigen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdarts. De kinderen uit groep 7 worden ook allemaal uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige.
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.
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst.
Voor alle leerlingen kan er op verzoek van de leerling, ouders, leerkracht of derden een afspraak gemaakt
worden met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of assistente. Het kan gaan om gerichte vragen met betrekking
tot het horen, het zien of lichaamshouding maar ook om vragen over het functioneren van het kind in de omgang
met anderen of opvoedingsvragen. U kunt zelf contact opnemen met de jeugd- arts of –verpleegkundige van
Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.
5.18 Vaccinatie
De kinderen van ongeveer 9 jaar krijgen twee inentingen: DTP (difterie, tetanus en poliomyelitis) en BMR (bof,
mazelen en rode hond). Hiervoor ontvangen de kinderen een uitnodiging van de GGD.
Comprix scholen weigeren geen kinderen die niet gevaccineerd zijn.
5.19 Hoofdluis
Het komt af en toe nog wel eens voor, dat kinderen geplaagd worden door hoofdluis. Dit kan iedereen
overkomen en heeft niets te maken met hygiëne. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u ons inlicht,
wanneer u bij uw kinderen hoofdluis constateert. Wij kunnen dan, op discrete wijze, de overige ouders inlichten,
zodat iedereen gepaste maatregelen kan nemen. Wij hebben een oudergroep, die regelmatig alle kinderen en
leerkrachten controleert. Meestal gebeurt dit vlak na een schoolvakantie. Mocht er bij een kind hoofdluis
worden geconstateerd, dan neemt de groepsleerkracht contact met de desbetreffende ouder/verzorger op.
5.20 Motorische screening
Vanaf augustus 2013 is in de gemeente Ooststellingwerf het Buurtsportwerk actief.
Alle basisscholen in de gemeente worden door dit project ondersteunt. Het Buurtsportwerk heeft als doel dat
alle kinderen plezier beleven aan sport en bewegen; nu en in de toekomst!
Voor de komende jaren is één van de speerpunten: meer aandacht voor de motorische ontwikkeling van
kinderen. Als school vinden wij dit ook een belangrijk onderdeel en daarom hebben we met de Buurtsportcoach
Ooststellingwerf afgesproken, dat er aan het begin en aan het eind van het schooljaar bij de leerlingen van groep
1 t/m 8 een motorische screening
(= observatie) wordt afgenomen, de MQ-scan. Meer informatie kunt u vinden op www.mqscan.nl
De MQ-scan wordt afgenomen met ondersteuning van Buurtsport Ooststellingwerf.
De Buurtsportcoach gaat dat dit schooljaar doen door middel van een parcours dat door de kinderen moet
worden afgelegd. Dit parcours wordt volgens een bepaalde instructie opgebouwd in de gymzaal. De tijd die een
kind erover doet om dit parcours af te leggen, geeft aan of een kind een gemiddeld, boven- of ondergemiddeld
motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.
De groepsleerkracht is bij deze screening aanwezig. De MQ-scan blijft natuurlijk een moment opname dus het
oog van de groepsleerkracht heeft zeker een toegevoegde waarde.
Buurtsport heeft alleen inzicht in de anonieme gegevens, groepsgegevens. De leerkrachten hebben inzicht in de
gegevens van de kinderen. In overleg met school/ leerkracht worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld van
de uitkomst van deze screening.
Indien nodig is het mogelijk om Kinderfysio te gaan volgen, dit kan aangeboden worden op school.
De gegevens van deze screening zullen intern blijven en niet worden verstrekt aan derden.
Voorafgaand aan de screening wordt u via de Info geïnformeerd wanneer of deze screening zal plaatsvinden.
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Hoofdstuk 6 DE GROEPSLEERKRACHTEN
6.1 Leerkrachten en schoolorganisatie/groepsindeling
Taken leerkrachten
De verantwoordelijkheid voor een groep is de belangrijkste taak van de leerkrachten. Daarnaast worden allerlei
schooltaken evenredig onder het personeel verdeeld.

SCHOOLORGANISATIE
Groep
1

2

3

4

5

6

Ma.mo

SG

SG

NZ

NZ

SD

Ma.mi

SG

SG

NZ

NZ

Di.mo

SG

SG

LB

Di.mi

SG

SG

Wo.mo

MT

Do.mo
Do.mi

Onderwijs- IB
assistent

Directie

7

8

SD

HM

HM

SW

SD

SD

HM

HM

SW

NZ

LB

SD

SD

HM

HM

SW

NZ

LB

LB

SD

SD

HM

HM

SW

NZ

MT

LB

LB

SD

SD

HM

HM

SW

SG

NZ

MT

MT

LB

LB

SD

SD

HM

HM

SW

SG

NZ

vrij

vrij

LB

LB

SD

SD

HM

HM

SW

SG

NZ

Vr.mo

MT

MT

LB

LB

SD

SD

HM

HM

Vr.mi

vrij

vrij

LB

LB

SD

SD

HM

HM

SG= juf Sandra Graafstra*, MT= juf Marita Tuinstra, LB= juf Lianne Busstra, SD = Meester Sicco Dekker, HM= juf Henriëtte
Moek, NZ = juf Nynke van der Zijl.
SW = juf Sabien begeleidt leerlingen of groepjes leerlingen uit verschillende groepen.

Intern begeleider (IB-er)
Sandra Graafstra is onze IB-er en zij wordt op donderdag ingezet voor IB-taken op school.
Een IB-er is binnen het basisonderwijs belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid
van de school en de begeleiding van leraren.
Onderwijsassistent
Sabien van Weelden is op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag als onderwijsassistente aanwezig
op school. Zij begeleidt de leerlingen uit groep 1 t/m 8 zoveel mogelijk in de klassen, maar begeleidt ook
leerlingen of groepjes leerlingen buiten de klas.
Directie
Nynke van der Zijl is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig. Op maandag geeft ze
les aan groep 3/4.
Vrije middagen
Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag om 12.30 uur vrij.
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op donderdagmiddag en vrijdagmiddag ook om 12.30 uur vrij.
6.2 Deeltijdleerkrachten
Veel mensen kiezen voor een deeltijdbetrekking. Ook op onze school werkt een aantal mensen in deeltijd. We
streven ernaar niet meer dan twee deeltijders in een groep te laten werken. Natuurlijk vindt er onderling een
goede afstemming plaats in persoonlijk contact en via
schriftelijke verslaglegging. Soms kan het echter niet anders
dan toch een derde persoon in de klas te laten werken
in verband met vervanging.
6.3 De wijze van vervanging
Regelmatig nemen de leerkrachten deel aan allerlei
cursussen om zich bij te scholen in de nieuwste
ontwikkelingen op onderwijsgebied. Vaak is die nascholing in
de avonduren, maar soms ook onder schooltijd. De
leerkracht wordt dan vervangen door een invalkracht. Ook bij
ziekte moet onze school gebruik maken van de vaste
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vervangerspool van Comprix. De scholen krijgen een lijst met namen waarvan ze een vervangende leerkracht
kunnen benaderen. We maken zoveel mogelijk gebruik van vaste invallers. De school is dan verantwoordelijk
voor het toezicht op deze leerlingen. Leerlingen naar huis sturen is een noodoplossing.
Indien een leerkracht afwezig is, zal eerst geprobeerd worden een vervanger te vinden. Wanneer er geen invaller
beschikbaar is bij een urgente situatie, zal er eerst naar een interne oplossing gezocht worden, zoals het opdelen
over de andere groepen als dat mogelijk is gedurende de rest van de dag. Is dit ook niet mogelijk, dan kunnen
kinderen naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt niet eerder dan dat er contact met de ouders is opgenomen. Zie
voor verdere informatie ook “Vervangersbeleid”.
6.4 Professionalisering, studie, nascholing en bijeenkomsten
De leerkrachten van onze school volgen regelmatig nascholingscursussen. Soms op individuele basis, soms met
enkele collega's samen. Elk jaar wordt er een plan gemaakt welke nascholing gevolgd gaat worden door welke
leerkrachten. Ook zijn er een aantal studiemiddagen voor het hele team. Het afgelopen jaar, schooljaar 20212022 hebben de teamleden en de directeur verschillende cursussen gevolgd en bijeenkomsten bijgewoond:
Teamscholing/bijeenkomsten
• E-wise EDI
• Blink Wereld implementatie
• Webinar Staal
• ICT: Online lesgeven Comprix
• Bijeenkomst Cito LOVS en IEP LOVS
Individuele nascholing/presentaties
• Onderwijsassistent presentatie GGD vertrouwenspersoon
• Leerkrachten groep 1/2: Webinar “Letters leren.”
• Leerkracht groep 3/4: Webinar Cedin “Moeite met technisch lezen: passende interventies.”
Webinar “Letters leren.”
Trauma sensitieve school door Anton Horeweg
• Leerkracht 5/6: Trauma sensitieve school door Anton Horeweg
• Leerkracht 7/8: ICT Tekst-aid en Windows door Comprix
Nascholing IB-er (leerkracht 1/2)
• Post HBO: Opleiding tot intern begeleider jaar 1 van 2 via “Bureau Meesterschap”
• Trauma sensitieve school door Anton Horeweg
Nascholing directeur
• Post HBO: “Omgaan met verschillen” via Windesheim
6.5 Relatie school en omgeving
Als enige school in het dorp en aangezien de Peuterspeelgroep in onze school gehuisvest is,
hebben wij regelmatig contact met de Peuterspeelgroep “ ‘t Boemeltje”. Er is contact met het Past-team,
Gebiedsteam, GGZ, Buurtsport, Dorpsbelang, Dorpshuis, Historische vereniging, sportclub, jeugdhonk ’t Haventje
en de muziekvereniging Crescendo uit Makkinga. In het teken van het project Dbos “ De bibliotheek op school” is
er regelmatig contact met de bibliotheek.
Ook zijn er contacten met de school voor speciaal basisonderwijs, “de Kampingerhof”.
Deze contacten bestaan in het hulp bieden aan kinderen en het
verwijzen van kinderen naar het speciaal onderwijs. Ook is er
regelmatig overleg met het voortgezet onderwijs.
De school maakt gebruik van de diensten van
schooladviesbureau High5, Cedin en LEV. Hierbij moet u denken
aan advisering en scholing van leerkrachten. Er is regelmatig
contact met BSO “de Kinderkei”, zij verzorgen de voorschoolse
en naschoolse opvang bij ons op school.
In teken van burgerparticipatie zal er de komende jaren
regelmatig contact en samenwerking zijn met de gemeente
Ooststellingwerf.
Programmeren met studenten van Friese Poort

6.6 Stagiaires
Studenten van de Academische PABO, de PABO of MBO-studenten kunnen op onze school stage lopen. Zij doen
praktijkervaring op en wij komen in aanraking met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Natuurlijk blijft de
leerkracht verantwoordelijk voor de groep.
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6.7 School Video Interactie Begeleiding in de klas? Bezwaar tegen video-opnames (SVIB)
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat leerkrachten middels SVIB worden gecoacht. SVIB is een methode
van leraar begeleiding waarbij korte video opnames in de groep worden gemaakt met als doel leraren te
begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt.
Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep
werkt, de wijze waarop de leraar les geeft.
De video-opnames worden met de leraar besproken en samen met de begeleider gaan ze na hoe een en ander in
de klas verloopt. Soms zullen er dingen worden veranderd. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern
gebruik zijn. Na beëindiging van de begeleiding worden ze gewist. Mocht u bezwaren hebben tegen het filmen
van uw zoon/dochter, dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar kenbaar maken op het formulier
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal”.
6.8 Privacywet
Op de scholen van de Stichting Comprix wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school
heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de
gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens
komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen
gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste
begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze
leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen.
Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. De
leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Parnassys en
leerlingvolgsysteem Cito LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot
medewerkers van onze school.
De scholen delen eveneens met het bevoegd gezag (Stichting Comprix) een beperkt aantal persoonsgegevens in
het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te
verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan
contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur. In geval van
uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de
ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames
van leerlingen op bijvoorbeeld de website van school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over
het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van de leerling, of bij de schooldirecteur.
De Stichting Comprix heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. (Sjoerd Bonnema 0561 –
691777 – sjoerd.bonnema@comprix.nl). De FG is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van
de privacywetten en -regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van
vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast kan de FG ondersteunen bij het
ontwikkelen van interne regelingen, het adviseren over privacy op maat én het leveren van input bij het
opstellen of aanpassen van gedragscodes.
Hoofdstuk 7 DE OUDERS
7.1 Het belang van ouderbetrokkenheid
Een goed contact met de ouders van de kinderen vinden wij heel
belangrijk. Samen hebben we een gezamenlijk belang, namelijk te
zorgen dat het kind zich op school prettig voelt.
Daarbij is een goede samenwerking met ouders noodzakelijk.
Hulpouders: Bij een aantal taken in school worden ouders
ingeschakeld, zoals computerbegeleiding, leesbegeleiding, puzzelen,
Ouders helpen bij het schminken gr. 7/8
taalgroepjes.
Verder zijn de ouders actief met Kerst, Pasen, NL-doet, Schoolkorf
baltoernooi, voetbaltoernooi, schoolreizen, laatste schooldag, handvaardigheid/ techniekcircuit e.d. Tot slot
helpen ouders ook bij het werk achter de schermen, zoals boeken kaften, speelgoed repareren en schoonmaken.
Al deze hulp is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd.
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Wilt u meer weten of u zelfs opgeven als hulpouder? Dan kunt u hiervoor terecht bij de leerkrachten en de
oudervereniging.
7.2 Oudercontacten
Leerlingbespreking
Vier á 5 keer per jaar worden op school oudercontacten gehouden. De duur is 10 of 15 minuten. Wanneer
een kind bij een nieuwe leerkracht in de klas komt, wil de leerkracht het kind zo goed mogelijk leren kennen.
Daarom worden alle ouders door de leerkracht uitgenodigd aan het begin van het schooljaar. Hiervoor willen
we graag, dat u van tevoren een oudervertelformulier invult. Dit formulier wordt op die avond besproken.
Deze zogenaamde oudervertelavonden vinden plaats in aug./sept.
U hebt 4 keer per jaar de gelegenheid voor contactgesprekken met de leerkracht.
Twee keer per jaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek, dit is naar aanleiding van
het rapport in febr. en juni. Ook worden
ouders/verzorgers van leerlingen die een handelingsplan
hebben in sept., nov. en mei uitgenodigd voor een
gesprek. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een
afspraak met de groepsleerkracht te maken om over de
ontwikkeling van uw kind(eren) te praten. Voor de ouders
van de leerlingen in groep 8 is er in februari een gesprek
over de verwijzing naar het vervolgonderwijs en vindt er
in mei een gesprek plaats over de uitslag van de
eindtoets. De data van de oudercontact avonden staan
Informatieavond groep 1/2
vermeld het ouderportaal en in de Info.
Groepsinformatieavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt er in de eerste week een inloopmiddag gehouden en in de
derde/vierde week een informatieavond georganiseerd. Ouders kunnen dan een kijkje nemen in de school,
kennismaken met de verschillende leerkrachten en ze worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen
de groepen.
Informatieve ouderavond: In oktober wordt de informatieve ouderavond gehouden. Tijdens deze
ouderavond worden ouderverenigingsleden en medezeggenschapsleden (her)benoemd.
Tevens wordt men geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de school.
Schoolgids: Ieder schooljaar wordt de schoolgids herzien. Aan het eind van het schooljaar wordt aan alle
gezinnen de nieuwe schoolgids digitaal gestuurd. De schoolgids is te vinden op onze website
www.obsdestelling.nl
Info: Eén keer in de 14 dagen geeft onze school een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden over
school. Dit is onze INFO. Deze Info verschijnt altijd op donderdag en wordt via het ouderportaal verzonden
naar alle gezinnen. De Info komt dan ook gelijk op de website te staan.
Website: Op de website worden nieuwsberichten en foto’s van actuele schoolgebeurtenissen geplaatst. De
foto’s zijn alleen zichtbaar via een inlogcode, die bij de ouders bekend is. Daarnaast zijn er vaste
onderwerpen te vinden zoals: schoolgids, ouders, buitenschoolse opvang. www.obsdestelling.nl
Ouderportaal: Voorheen werkten wij veelal met briefjes om de hulp van ouders te vragen. Via dit
ouderportaal kan de communicatie tussen school en thuis eenvoudiger. Ook kunnen er foto’s op worden
geplaatst.
Informatiebrochure Ministerie van Onderwijs www.rijksoverheid.nl
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geeft elk jaar een onderwijsgids uit. Deze gids is bestemd voor
ouders en verzorgers van leerlingen in het basisonderwijs en met name voor ouders waarvan een kind voor het
eerst naar de basisschool gaat. De gids geeft informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het
basisonderwijs. Ook geeft het ministerie een gids uit voor het voortgezet onderwijs. Het doel van de gids is gelijk
aan die van het basisonderwijs, maar is bestemd voor ouders van leerlingen die voor het eerst naar het
voortgezet onderwijs gaat.
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7.3
Informatievoorziening gescheiden ouders
Op onze school hanteren wij het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’. In dit protocol staat
duidelijk omschreven op welke wijze de school wettelijk verplicht is informatie met gescheiden ouders uit te
wisselen. Hieronder hebben wij de informatie uit dit protocol uiteengezet in een stroomschema. Het protocol ligt
op school ter inzage.
Stroomschema informatie verstrekking gescheiden ouders
De school communiceert en verstrekt informatie aan
de ouder die met het gezag is belast.

De ouder die met het gezag is belast informeert en
geeft de verkregen informatie door aan de ouder die
niet belast is met het gezag.
De school communiceert en informeert desgevraagd de
ouder die niet met het gezag belast is op dezelfde wijze als
de ouder die belast is met het gezag. Bij het verzoek voor een
oudergesprek door de ouder die niet met het gezag is belast
informeert de school de ouder die met het gezag is belast
hierover.
Ouderavonden en oudergesprekken worden
door de school geregeld met de ouder die met het
gezag is belast.

Beide ouders zijn uitgenodigd voor de
ouderavond of voor oudergesprekken.

Bij een nieuwe relatie van de ouder die met het gezag
is belast ouder verschaft de school geen informatie
aan deze nieuwe relatie.
Op verzoek is dit uitsluitend mogelijk in aanwezigheid
van de ouder die met het gezag is belast.
De ouder die met het gezag is belast informeert hierover
in principe de ouder die niet belast is met het gezag.
7.4 Oudervereniging (OV)
Een heel belangrijke taak van de Oudervereniging is het organiseren van de bijzondere activiteiten. Dit gebeurt in
nauwe samenwerking met de leerkrachten. De Oudervereniging beslist over de besteding van de ouderbijdrage.
Over allerlei schoolse onderwerpen kan naar de mening van de Oudervereniging worden gevraagd.
Samenstelling van de Oudervereniging
Oudergeleding:
Karlijn Meesters
voorzitter
Marian van Middelaar &
Sanne Dolstra
secretaris
Hendrike van schepen
penningmeester
Marianne Sloot
lid
Esther Bouma
lid
Arjen van der Poll
lid
Auke Veenstra
lid
Personeelsgeleding:
Marita Tuinstra
leerkracht
Sabien van Weelden
onderwijsassistent
Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat ook via de mail
ovobsdestelling@gmail.com
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7.5 Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere basisschool, dus ook de onze, heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De
directie functioneert onder een directiestatuut waarin de rechten en plichten van de directie staan aangegeven.
In het directiestatuut staat o.a. dat het bestuur de directeur ziet als haar verlengstuk. Dit betekent o.a. dat de
directeur geen zitting kan nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) van de school, maar mag wel als adviseur
bij de MR vergaderingen aanwezig zijn. De MR heeft over de, in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregelde
onderwerpen, op een bepaalde manier iets te zeggen. De MR is bevoegd om over alle punten die met school te
maken hebben te praten en adviezen te geven aan het schoolbestuur.
Verder is het bestuur verplicht om over bepaalde zaken advies te vragen aan de MR, voordat het bestuur een
beslissing neemt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het
Schoolplan, Schoolgids, is het zelfs nodig dat de MR akkoord gaat met de inhoud. Elke vergadering van de MR is
in principe openbaar. De notulen worden geplaatst als bijlage bij de Info. Belangstellenden voor het bijwonen
van een MR vergadering, kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
René de Groot
voorzitter
Cornelia Haasdijk
lid
Karin Mulder
lid
Personeelsgeleding:
Sandra Graafstra
lid
Sicco Dekker
secretaris
Henriëtte Moek
lid (secretaris)

ouder
ouder
ouder
leerkracht & IB-er
leerkracht
leerkracht

Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kan dat ook via de mail mr.destelling@comprix.nl
De MR heeft binnen onze school een heel duidelijk plek verworven, team en ouders hebben een open contact en
praten over alles wat de school aangaat. De MR en OV vergaderingen zijn op dezelfde dag. Hier is bewust voor
gekozen, zodat er eerst met het gezamenlijke deel op de agenda wordt begonnen. Daarna vergaderen de MR en
de OV apart verder.
7.6 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, van alle basisscholen van Comprix uit Oost- en
Weststellingwerf en Opsterland Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, waarin ouders en personeelsleden van
Comprix zijn vertegenwoordigd. De GMR bestaat uit maximaal 12 leden, 6 ouders en 6 personeelsleden. De GMR
houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen of een meerderheid van scholen
aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau). De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op
een groot aantal beleidsonderdelen.
Hierbij valt te denken aan instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, het
meerjarenbeleidsplan en beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid.
Adviesbevoegdheden hebben in hoofdlijnen betrekking op het financiële beleid, de verdeling/besteding van de
middelen, huisvesting, onderhoud en taakbeleid etc. En met het initiatierecht kan de GMR relevante zaken aan
de orde stellen.
De GMR heeft een eigen GMR-reglement en een huishoudelijk reglement. De personeelsgeleding van de GMR
heeft tevens zitting in de PGMR en wordt voor het uitoefenen van haar taken gefaciliteerd.
7.7 Buitenschoolse opvang (BSO)
Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de
aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit
houdt in, dat kinderen in of nabij de school voorschools
kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na school tot
18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is
er professionele kinderopvangopvang mogelijk. Professionele
leidsters en/of gastouders vangen de kinderen op.
Binnen onze school de mogelijkheid voor ouders gebruik te maken van BSO De Kinderkei.
Op de buitenschoolse opvang in onze school kunnen schoolgaande kinderen zowel voor als na schooltijd bij De
Kinderkei terecht, van maandag tot en met vrijdag en wordt er flexibel omgegaan met de opvangtijden.
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‘s Morgens vanaf 7.00 uur zijn de kinderen welkom. Na schooltijd kunnen ze tot
18.30 uur worden opgevangen. Tijdens de vakantie wordt er gewerkt met
themaweken met leuke uitstapjes en activiteiten, die garant staan voor veel
speelplezier. Daarbij staat ook altijd een uitje gepland naar de indoor-speeltuin van
de Kinderkei op de locatie Keiweg in Wolvega.
De buitenschoolse opvang is voor kinderen, naast thuis en school, de derde
opvoedingssfeer. Het is daarom belangrijk dat de opvang zo goed mogelijk aansluit
bij de opvoedingssituatie thuis. Het is de bedoeling dat de kinderen zich veilig en
thuis voelen tijdens de opvang en dat ze activiteiten kunnen doen die aansluiten bij
hun belevingswereld, interesses en mogelijkheden. Daarom wordt er gewerkt met
een vaste leidster op de groep. Ook wordt er veel ruimte geboden om het even
rustig aan te doen. Bijvoorbeeld even bij praten met een kopje thee, bekertje ranja
of even lekker je eigen ding te doen.
Meer informatie vindt u op de site van de Kinderkei: www.kinderkei.nl
Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met:
Kinderopvang De Kinderkei
Locatie BSO “de Stelling”, Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga, Tel: 0561 851066 info@dekinderkei.nl
7.8 Vrijwillige ouderbijdrage
Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een financiële bijdrage om activiteiten te kunnen betalen. Onze school
vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten geen geld beschikbaar stelt. Toch
willen wij graag de leerlingen die extra activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden, omdat ze sfeer-en
kwaliteitsverhogend zijn voor de school.
U moet daarbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, schooldisco, excursies, projecten en
musical (groep 7 en 8).
Om u niet telkens voor kleine bedragen lastig te vallen, vraagt de Oudervereniging hiervoor aan het
begin van het schooljaar een vast bedrag per leerling te voldoen.
Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt ongeveer € 24,00 per kind.
Kinderen die na 1 januari instromen, betalen € 12,00.
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL72 RABO 0117 0874 59 ten name van Comprix OBS
de Stelling. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact
opnemen met de penningmeester of mailen ovobsdestelling@gmail.com
Kosten schoolreisjes
Tijdens het schooljaar zal nogmaals om geld
gevraagd worden, namelijk wanneer de
groep van uw kind(eren) op schoolreis gaat.
In de Info leest u hoeveel de schoolreis kost.
De kosten van de schoolreis van uw
kind(eren) per groep zijn ongeveer;
groep 1/2 tussen de € 25 en € 30 voor de
groepen 3 t/m 6 rond de € 35 en de drie
daagse schoolreis voor de groepen 7/8 rond
de € 80,00.
Schoolreis groep 1/2
Het is mogelijk dit bedrag in termijnen te
voldoen.
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL72 RABO 0117 0874 59 ten name van Comprix OBS
de Stelling. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u
contact opnemen met de penningmeester van de Oudervereniging of mailen
ovobsdestelling@gmail.com of met school.
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7.9 Verantwoordelijkheid en verzekering
Personeelsleden, ingeschreven leerlingen, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, zijn WA (Wettelijke
Aansprakelijkheid) verzekerd en er is een ongevallen verzekering afgesloten.
Tijdens de schooltijden zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Die verantwoordelijkheid begint
een kwartier voor aanvang van de lessen en eindigt een kwartier na afloop van de schooldag.
De leerlingen zijn via de school WA verzekerd van huis naar school en terug via de kortste route.
Tijdens elke schoolse of buitenschoolse activiteit in groepsverband zijn de leerlingen WA verzekerd (bijv.
schoolreis, zwemmen, excursies, etc.).
Comprix gaat er overigens van uit dat alle ouders een ziektekostenverzekering hebben afgesloten en dat zij ook
WA verzekerd zijn.
Ouders, die werkzaamheden verrichtten in opdracht van de school, zijn via Comprix WA verzekerd.
Bij gebruik van een auto van een ouder voor de school wordt er vanuit gegaan dat de eigenaar van de auto zijn of
haar auto minimaal WA heeft verzekerd.
Comprix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, bijvoorbeeld de diefstal van een fiets uit de (niet
bewaakte) fietsenstalling of wanneer de school goederen in bruikleen heeft voor een leerling (zoals een
aangepaste stoel, tablet/iPad, etc.).
Comprix kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de school in gebreke is gebleven bijvoorbeeld bij
onvoldoende toezicht. Wanneer een kind schade heeft geleden, wat veroorzaakt is door een ander kind, dan kan
de geleden schade worden verhaald bij de ouders van het kind die de schade heeft veroorzaakt.
In 2019 heeft Comprix een ongevallen verzekering afgesloten. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij
overlijden of bij blijvende invaliditeit t.g.v. een ongeval.

7.10 Schoolafspraken
Afspraken m.b.t. mobiele telefoons, camera’s enz.
Wij vinden het niet nodig, dat kinderen een mobiele telefoon, camera, MP3speler, Ipod enz. mee naar school nemen. De kans is aanwezig, dat hij valt
of dat hij zoek raakt. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor verlies of
eventuele schade. Mocht u iets aan uw kind(eren) door willen geven, kunt u
altijd de school bellen. Ook kunnen de kinderen, mocht het nodig zijn, met
de telefoon van school naar huis bellen. Wanneer b.v. een telefoon wel
meegenomen wordt, wordt deze ingenomen en na schooltijd weer
teruggeven. Dit beleid geldt ook tijdens schoolactiviteiten, zoals
sportevenementen, schoolreisjes en excursies.
Met auto’s leerlingen vervoeren naar excursies enz.
Ouders worden zo nu en dan gevraagd om met de auto leerlingen te vervoeren naar excursies, theaterbezoeken,
enzovoort. Voorwaarde is wel dat de ouder WA-verzekerd is. verzekering is afgesloten, dat de kinderen een
gordel dragen en zal er voor de kinderen die kleiner zijn dan 1.30 meter worden gevraagd een stoelverhoger mee
te geven.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt één keer per jaar voor portretfoto’s en klassenfoto’s.
Sponsoring
De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen. We doen dit zeker
niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zouden zijn. De
sponsorcommissie op school, bestaande uit ouders, werft sponsors en onderhouden ook het contact met hen.
De leerlingen en team van OBS “de Stelling” zijn haar sponsors heel dankbaar, want de school heeft al een aantal
zaken kunnen aanschaffen wat zonder sponsorgeld niet mogelijk zou zijn.
Het Bevoegd Gezag maakt onderscheid tussen sponsoring naar activiteiten, sponsoring van exploitatie en
sponsoring van inventarisgoederen. De regels zijn vastgelegd in de convenant “Sponsoring” voor primair en
voortgezet onderwijs.

Schoolgids 2022-2023
41

7.11 Medicijnverstrekking en medisch handelen op school
Op school hanteren wij het protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Het protocol dient als
handreiking voor scholen hoe te handelen in situaties waarbij de leerkracht(en) en/of schoolleiding leerlingen
medicijnen moet toedienen en/of zelfs medische handelingen moet verrichten.
Hierbij kan men spreken over drie te onderscheiden situaties, namelijk
1. Het kind wordt ziek op school;
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek;
3. Medische handelingen.
De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leraar
moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij
wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling.
Voor de individuele leraar geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam
acht. Het protocol ligt op school ter inzage.
7,12 School en veiligheid
Schoolveiligheidsplan
Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dit
geldt ook voor leerkrachten en ouders. Ieder mens is uniek. Het onderwijs is
er op gericht om alle leerlingen een positief zelfbeeld te laten krijgen,
zelfstandig en mondig te maken en te leren respect op te brengen voor
andere mensen met andere opvattingen. Soms kunnen mensen over
Werkplek buiten de klas
bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg als er maar steeds open over
gesproken kan worden. Op OBS “de Stelling” is dit gelukkig in de dagelijkse praktijk een vanzelfsprekendheid.
Geweld, agressie en seksuele intimidatie komen in veel vormen voor. Het gaat – kort samengevat - om alle
menselijke handelen, dat geestelijke, lichamelijke of financiële schade veroorzaakt bij een andere persoon of bij
een organisatie zoals een school(bestuur).
Voorbeelden te over: vernielingen, discriminatie, handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging met geweld,
afpersen, dreigen met het gebruik of daadwerkelijk gebruiken van wapens, mishandeling en seksuele intimidatie.
De grens wanneer er van schade gesproken kan worden is niet altijd even duidelijk als we uitgaan van het ervaren
van geweld of agressie door het slachtoffer.
Om tot een verbetering van de veiligheid en welbevinden van leerlingen en personeel in het onderwijs te komen
is een schoolveiligheidsplan, het document ‘School en Veiligheid’, opgezet.
De aard van de werkzaamheden in de school maken een speciale benadering van de problematiek noodzakelijk.
De meeste werknemers in de school hebben als professional ook een pedagogisch- didactische opdracht en als
gevolg daarvan een duidelijke gezagsverhouding met leerlingen en hun ouders. De pedagogische en
afhankelijkheidsrelatie tussen leraar en leerling (en tussen directeur en leerling) kan in de praktijk een bron zijn
voor het ontstaan van agressie bij de leerling of diens ouders. Het schoolveiligheidsplan heeft daarom betrekking
op alle werknemers, maar ook op leerlingen en ouders en is gericht op de preventie van en het optreden na
incidenten.
Het schoolveiligheidsplan geeft aan hoe de school moet handelen bij het:
1. Voorkomen van incidenten. Hierbij worden preventieve maatregelen onder de loep genomen. De Arbo wet,
Arbo dienst, Risico Inventarisatie & Evaluatie, GGD en de Arbo/ veiligheidscoördinator hebben hierin een
belangrijke rol;
2. Tegengaan van escaleren van incidenten. Er zijn protocollen opgesteld die aangeven hoe men moet handelen.
Incidenten en ongevallen worden geregistreerd en eventueel bij de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien
de wet wordt overtreden wordt aangifte gedaan bij de politie.
3. Begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het onderwijs. Hiervoor heeft de school een
contactpersoon aangesteld en kan er contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon (zie Belangrijke
telefoonnummers). Bij machtsmisbruik denken wij aan pesten, agressie, geweld, racisme, discriminatie en
(seksuele) intimidatie.
Ouders en/of kinderen bepalen zelf of het gedrag gewenst of ongewenst is. Iedereen bepaalt hierin de eigen
grens, bij jonge kinderen wordt dit mede bepaald door de ouder/verzorger.
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Vaak zult u problemen zelf kunnen oplossen, maar er zijn zaken waarin dit niet mogelijk is. In
dat geval is er de mogelijkheid om met de contactpersoon van de school of met een
vertrouwenspersoon te praten (zie ook 7.14 klachtenregeling).
Dit document ‘School en Veiligheid’ is op school aanwezig en kan daar worden ingezien.
Coördinator veiligheid binnen onze school.
De school heeft een coördinator veiligheid voor leerlingen die worden lastiggevallen.
De coördinator veiligheid werkt binnen de school. Voor onze school is dat juf Sabien van Weelden.
Ouders en/of kinderen kunnen bij haar terecht voor vragen of klachten op het gebied van
pesten/machtsmisbruik. De coördinator veiligheid verwijst zo nodig naar de door het bestuur aangestelde
vertrouwenspersoon van de GGD Fryslan.
Ongewenst gedrag
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie,
racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel In de meldingsregeling zijn
bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.
Vertrouwenspersonen buiten de school
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt
vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger
vrijuit spreken en een klacht voorleggen.
Meer info
Op de website van GGD Fryslân www.ggdfryslan.nl kunt u de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en
Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.
Vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Adriaentsje Tadema.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 887 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl of

vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl
GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Belangrijke telefoonnummers:
Veilig Thuis tel.058 - 2333777 of 0800 - 2000
Anonieme misdaadmelding
tel. 0800 – 7000
Arbo/veiligheidscoördinator
tel. 0516 - 425057
Stafbureau “Comprix”
tel. 0516 – 425050
Friese Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt Stichting Comperix gebruik van
de Friese meldcode. Deze meldcode ligt op school ter inzage.
Zie ook www.veiligthuisfriesland.nl
Hier vindt u tips, verhalen uit de praktijk, protocollen, downloads en het laatste nieuws.
Verwijsindex Friesland
Er zijn in Friesland, in onze regio en onze gemeente veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van
kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en
begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij
snel met elkaar overleggen over het kind. De verwijsindex zorgt ervoor dat de beroepskrachten van elkaar weten
wie er betrokken is bij het kind. De verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen
en jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt de verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de
verschillende instellingen. Samenwerking is heel belangrijk, omdat dan de problemen van een kind of jongere
goed kunnen worden begeleid en uiteindelijk worden verholpen.
Scholen van Stichting Comprix maken gebruik van de Verwijsindex.
Hoe werkt de verwijsindex?
Stel het consultatiebureauteam, de schooldecaan of de schoolmaatschappelijk werkster maakt zich zorgen over
uw kind. Hij gaat in overleg met u. Dit kan leiden tot het afgeven van een signaal in de verwijsindex. Dit houdt in
dat de beroepskracht van de instelling zijn naam koppelt aan die van uw kind. Zo laat hij aan andere instellingen
zien dat hij betrokken is bij uw kind.
Geeft een beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden deze
beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste
kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw
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kind afstemmen. De verwijsindex, is alleen toegankelijk voor
beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te
geven over een kind waarover ze zich zorgen maken.
7.13 Klachtenregeling
Het schoolbestuur is sinds 1998 verplicht om te zorgen voor een
klachtenregeling.
Het gaat om een laagdrempelige voorziening
Project Kunst groep 3/4
voor klachten over het bestuur, het omgaan met leerlingen en het onderwijs.
Daarmee is de uniformiteit in de behandeling van klachten, van welke aard dan
ook, gewaarborgd. Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap
klachten indienen. Die kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel
of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
De algemene klachtenregeling is alleen van toepassing als andere mogelijkheden om gehoor te vinden voor een
klacht zijn uitgeput. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet
mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevreden
heeft plaatsgevonden, kan men zich wenden tot de
interne klachtencommissie van Stichting Comprix Of
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 119
Postbus 85191
8470 AC Wolvega
3508 AD Utrecht
Tel. 0561-691777
Tel. 030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl

Verkeerexamen bovenbouw groep 7 en 8 (1X in de 2 jaar)

Hieronder wordt aangegeven waar u met klachten of opmerkingen terecht kunt:
1.De groepsleerkracht van uw kind
De groepsleerkracht kent uw kind of situatie het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen
zorgen.
Hebt u het gevoel dat:
u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt; deze uw problemen niet kan oplossen;
het een schoolprobleem is, dan gaat u naar:
2. De directie of de interne contactpersoon
U bespreekt met de directie uw probleem. Samen wordt naar een oplossing gezocht.
Mocht u hier echter niet tevreden mee zijn, dan kunt u het probleem voorleggen aan:
3. De klachtencommissie
Mocht de bij de directeur ingediende klacht niet tot tevredenheid worden behandeld of opgelost, dan kan deze
worden voorgelegd aan de interne klachtencommissie van Stichting Comprix, Postbus 119, 8470 AC Wolvega, tel.
0561-691777 info@comprix.nl of
de landelijke Stichting Onderwijsgeschillen. De Stichting Onderwijsgeschillen onderzoekt de klacht en beoordeelt
(na een hoorzitting) of deze gegrond is.
De commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het
schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke
beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks of via de interne klachtencommissie van Stichting Comprix schriftelijk
bij de Stichting Onderwijsgeschillen indienen. De interne contactpersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat
wenst. Deze contactpersoon is juf Sabien van Weelden. Op iedere school is tenminste één contactpersoon (zie
hierboven: stap 2) aanwezig.
Een contactpersoon is een man of vrouw die op de hoogte is van het bestaan van de klachtenregeling en de
werkwijze ervan. Deze contactpersoon is de "eerst- aanspreekbare" binnen de school. De contactpersoon wijst in
beginsel door naar de vertrouwenspersoon.
In de praktijk kan het voorkomen dat de contactpersoon een mogelijk bemiddelende rol voor zichzelf en/of
anderen onderzoekt. In dat geval is er niet direct een doorverwijzing nodig naar de vertrouwenspersoon. De
contactpersoon dient klagers er op te wijzen dat de weg naar de vertrouwenspersoon altijd open blijft, ook bij
bemiddeling door hem/haar of een ander. De contactpersoon is alleen verantwoording schuldig aan het bevoegd
gezag. Voor onze school is juf Haron van der Velde de contactpersoon.
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Hoofdstuk 8 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
8.1 Kwaliteitszorg en schoolplan, ontwikkelingen van ons onderwijs
Kwaliteitszorg richt zich op het voortdurend bepalen, bewaken en
verbeteren van de kwaliteit van de schoolorganisatie op alle relevante
beleidsterreinen.
Het gaat niet alleen om de primaire processen binnen het onderwijs,
maar om de gehele schoolorganisatie. Kwaliteitszorg waarin alle
aspecten van het onderwijsleerproces, de schoolcondities en beleid en
organisatie een rol spelen wordt een integraal kwaliteitsbeleid
genoemd.
In dit kader stellen we voortdurend vragen als:
Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met deze wetenschap?
Wat betekent dit nu allemaal concreet?
Hoe wordt dat allemaal in de praktijk ingevuld?
Dat staat voor een periode van vier jaar beschreven in het
Kanjertraining (methode voor sociaal emotionele ontw.)
Schoolplan van onze school.
Een Schoolplan is wettelijk verplicht, het moet voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. Het Schoolplan
dient enerzijds als verantwoording van het beleid, anderzijds dient het plan als inspiratiebron voor de
ontwikkeling van beleid. Het Schoolplan 2019-2023 ligt op school ter inzage.
In overeenstemming met dit vierjarenplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt.
Alle voornemens uit dit jaarplan vindt u terug in de Schoolgids.
8.2 De inspectie – Kwaliteitsonderzoek is als voldoende beoordeeld
Op 5 juni 2012 heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan onze school en in 2019 heeft er een
thema onderzoek plaatsgevonden. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen
voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie de
kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een aantal indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de
Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van
voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en ontwikkeling van leerlingen,
op de zorg en begeleiding en op kwaliteitszorg. Ook is er gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde
wettelijke voorschriften. Tijdens dit kwaliteitsonderzoek stonden de volgende vragen centraal: “Hoe is de
kwaliteit van het onderwijs op de school?. Zijn er mogelijke tekortkomingen in de onderwijskwaliteit en worden
de wettelijke voorschriften nageleefd?”.
Het eindoordeel van de inspectie:
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op OBS “de Stelling” op de onderzochte onderdelen
op orde is. Uit het onderzoek is gebleken, dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die
reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.
De volgende aspecten/indicatoren werden beoordeeld:
Opbrengsten – De eindopbrengsten, tussenopbrengsten en sociale competenties zijn allemaal als voldoende
beoordeeld. De eindopbrengsten liggen in de afgelopen drie jaren boven de ondergrens van de inspectie.
Voor de tussenresultaten is er gekeken naar de volgende vijf toetsen: technisch lezen groep 3 en 4, rekenen
en wiskunde groep 4 en 6 en begrijpend lezen groep 6. De sociale competenties voldoen in de afgelopen 3
jaar telkens aan de norm van de inspectie.
Begeleiding en zorg – zijn in zijn geheel op orde. De school gebruikt een adequaat systeem van toetsen en
observatie-instrumenten om de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen te volgen. De school
hanteert daarnaast een sluitend zorgsysteem waarin de fasen van signaleren, analyseren, (concrete) doelen
stellen, uitvoeren en evalueren duidelijk herkenbaar zijn. Hierdoor is gewaarborgd dat alle leerlingen die dit
nodig hebben, adequate zorg krijgen. De handelingsplanning bevat telkens concrete doelen en activiteiten.
Dat geldt tevens voor de manier waarop en wanneer er geëvalueerd wordt. Ook is er afstemming zichtbaar
tussen de rol van de groepsleerkracht en andere ondersteuning, zoals de onderwijsassistent. In de groepen
is goed te zien dat de zorg consequent uitgevoerd wordt. De planmatigheid van de zorg is daarom als goed
beoordeeld.
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Kwaliteitszorg – Ook de kwaliteitszorg is in zijn geheel als voldoende beoordeeld. Het systeem van
kwaliteitszorg op de school kenmerkt zich door een cyclisch karakter. De school heeft in voldoende mate
inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingen en stemt haar onderwijsaanbod hierop af. Dit blijkt
onder andere uit de extra aandacht voor het woordenschatonderwijs. Voorts evalueert de school de
kwaliteit van de opbrengsten en het leren onderwijzen. Hierbij worden ouders en leerlingen betrokken. De
gegevens van de (zelf)evaluaties worden vertaald in nieuw beleid. De school werkt vervolgens planmatig aan
verbeteractiviteiten, zoals het implementeren van een nieuwe rekenmethode en het invoeren van
coöperatieve werkvormen in de groep. Gemaakte afspraken zijn vastgelegd en komen regelmatig terug op
het teamoverleg. Daarnaast worden klassenbezoeken door de schoolleider ingezet als borgingsdocument.
Voor het rapporteren aan belanghebbenden worden de nieuwsbrief, het jaarverslag en de schoolgids
gehanteerd.
De inspectie kent aan onze school het basisarrangement toe en geeft aan dat de kwaliteit van het onderwijs
op onze school voldoende is. Zie www.onderwijsinspectie.nl
Thema onderzoek Frysk/Heemkunde - Met dit onderzoek wil men het beeld van de kwaliteit van het
onderwijs in het Fries in po en vo actualiseren. Ook willen men in kaart brengen in welke mate de Friese
schoolbesturen zicht hebben en sturen op de kwaliteit en verdere ontwikkeling van het Fries op hun scholen
(conform het opgestelde taalplan Frysk).
4.3 Zie ook het hoofdstuk; Hoe wordt er inhoud gegeven aan de leergebieden.
8.3.1 Uitkomst ouderenquête SK1 Veiligheid WMK. PO schooljaar 2019-2020
Hoe denken ouders over de school?
Welk instrument wordt ingezet: WMK, gesprekskaart bij rapport febr./maart 2021 en vragenlijst m.b.t. ervaring
onlinelessen maart 2020 t/m april 2020 en dec. 2020 t/m febr. 2021.
Naar aanleiding van de oudervragenlijst m.b.t. de eerste lockdown in maart 2020, kwam naar voren, dat er
behoefte was om meer onlinelessen te geven en dat is bij de tweede lock down opgepakt. Ouders hebben
aangegeven dat ze heel tevreden waren over de opvang van de leerlingen en de onlinelessen. Uit de onder de
ouders/verzorgers gehouden enquête die in het schooljaar van 2019-2020 is gehouden, komt naar voren dat de
ouders tevreden zijn over onze school. We scoren als school een 3,34. Daarmee scoort de school ruim
voldoende. De vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed
beeld van haar kwaliteit. We zijn er trots op dat de leerkrachten door de ouders en de leerlingen positief worden
beoordeeld. Ook wordt er door beiden aangegeven dat er een goede sfeer is op school en dat men zich veilig
voelt. We hebben de verbeterpunten en aandachtspunten die naar voren zijn gekomen geïnventariseerd. De
sterke punten van de school zijn:
Goede sfeer op school, de leerlingen voelen zich veilig.
De leerkracht ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk.
De leerkracht bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter.
Mijn zoon/dochter kan bij de leerkracht terecht met vragen of zijn/haar verhaal kwijt.
De leerkracht heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter
De school geeft voldoende informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.
Ik ben tevreden over de Infokalender die we ieder schooljaar ontvangen.
De contactgesprekken zijn zinvol. Ouders worden goed geïnformeerd.
Onderstaande aandachtspunten zijn dit schooljaar aan bod gekomen:
Afstemming: De leerkracht zorgt voor een onderwijsklimaat, dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van
de leerling, dat overzicht biedt en uitdaging:
De leerkracht geeft mijn zoon/dochter voldoende uitdaging en keuzemogelijkheden.
Hierbij hebben we gekeken naar verschillende werkvormen, dag- en weektaak, gebruik agenda’s groep 7/8
en keuze om verschillende werkplekken te kiezen.
De plusleerlingen hebben extra begeleiding gekregen.
Vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen: i.v.m. de Coronacrisis hebben de leerlingen laten zien
goed om te kunnen gaan met het thuiswerk online.
School informeert over verbeteringsactiviteiten, dit wordt gedaan via de Info, informatieavonden, MRnotulen.
In schooljaar 2021-2022 zal er weer een ouderenquête worden uitgevoerd. Op het moment van schrijven was
de uitslag nog niet binnen. Dit zal verwerkt worden in de volgende schoolgids.
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8.3.2 Maart 2021 is er een leerlingenquête uitgevoerd SK1 Veiligheid leerlingen WMK.PO
Hoe denken de leerlingen van groep 5 t/m 8 over de school?
Uit de onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 gehouden enquête, die in maart 2021 is gehouden, komt naar
voren dat de leerlingen tevreden zijn over de school, ze vinden het een leuke school en zijn trots op onze school.
Openbare Basisschool De Stelling scoort als school een 3,43. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
We hebben de aandachtspunten, die naar voren zijn gekomen, geïnventariseerd en we gaan kijken wat we
hieraan zouden kunnen doen.
De uitslag van de leerlingenquête is besproken met het team, de MR en de leerlingenraad. De leerlingenraad
verzorgt de terugkoppeling richting alle andere kinderen.
Een sterkpunt is een score boven 3,50. Verbeterpunt score beneden 3
Veiligheidsbeleving 3,67 hier kunnen trots op zijn met elkaar! Kinderen geven gemiddeld het cijfer 8,1.
Ik voel me veilig op het plein 3,48
Ik voel me veilig in de school 3, 58
Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden 3,46
Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word 3,05
Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten 3,33
Ik help kinderen als ze gepest worden 3,23
Ik heb het naar mijn zin op school 3,20
Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,70
Fysieke veiligheid 3,59
Sociale veiligheid 3,38
Psychische veiligheid 3,56
Kwaliteitszorg 3,21
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind 2,70
De juf/meester laat ons mee beslissen over allerlei dingen 3,23
Ik vind onze school een goede school 3,43
Leerstofaanbod 3,51
De juf/meester besteedt aandacht aan muziek 3,37
De juf/meester besteedt aandacht aan tekenen en handvaardigheid 3,35
De juf/meester besteedt aandacht aan rekenen 3,68
De juf/meester besteedt aandacht aan hoe we met elkaar omgaan 3,63
De juf/meester besteedt aandacht aan het werken met de computer/chromebook 3,62
Tijd 3,48
De juf/meester zegt er wat van als je te laat komt 3,53
Pedagogisch handelen 3,36
De juf/meester doet aardig tegen de kinderen in de klas 3,33
De juf/meester is geduldig 2,92
Didactisch handelen 3,58
De juf/meester legt de bedoeling van de lessen uit 3,63
De juf/meester zorgt voor afwisseling 3,40
De juf/meester helpt je als je het niet meer weet (extra uitleg) 3,70
Afstemming 3,56
De juf/meester geeft extra stof als dat nodig is 3,63
De juf/meester geeft extra tijd als dat nodig is 3,44
Opbrengsten 3,66
De juf/meester geeft ons informatie over de toetsresultaten 3,70
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,21
De juf/meester laat ons samenwerken 3,43
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen 2,42
Bovengenoemde punten worden meegenomen op de agenda en besproken in de teambijeenkomsten van
2022-2023.
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8.3.2 Mei 2021 is er een personeelsenquête uitgevoerd SK1 Veiligheid Personeel WMK.PO
De uitkomst laat een mooie score zien van 3,7 op de schaal van 1 t/m 4. De norm is 3.
Schoolklimaat laat een score zien van 3,81 dat is uitstekend. De uitkomst van de verschillende beleidsterreinen
geeft aan, dat de leerkrachten tevreden zijn. Verbeterpunten zijn er niet.
Wel zijn er een aantal aandachtspunten, die naar voren zijn gekomen en we gaan kijken wat we hieraan kunnen
verbeteren.
Aanbod: Onze school beschikt over een goede methode voor begrijpend lezen
Didactisch handelen: Op onze school is zelfstandig werken goed mogelijk 3,14 Bespreekpunt
8.3.3 Leerlingenraad
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben we een leerlingenraad. Er is een
beleidsstuk op school aanwezig, waarin staat hoe we deze
leerlingenraad vorm geven en wat het doel is. In het team en in de MR
is het stuk besproken en we hebben besloten om ieder jaar in
mei/juni verkiezingen te houden. Het beleidsstuk is te vinden op de
website www.obsdestelling.nl
8.3.4 Pleincommissie
In april 2014 is de pleincommissie opgericht, waarin 1 ouder van de
MR, 1 ouder van de OV en de directeur zitting hebben. Het doel van
deze commissie is: het aansturen van alle acties die te maken hebben
met het plein: de speeltoestellen, het onderhoud (hekwerk, zandbak
zand etc.),
de vervanging en aanvulling. Er is een plan van aanpak gemaakt. Dit geeft duidelijkheid over de activiteiten die
nodig zijn voor de korte termijn, maar ook voor de langere termijn. Het is gelukt om het plein op te knappen. Er
zijn rubbertegels geplaatst, de perken met beukenhagen zijn beplant en het plein is opnieuw beschilderd. Ook is
er een nieuw pleintoestel geplaatst. In mei 2015 vond de opening plaats. De pleincommissie is 2021-2022, in
samenwerking met het dorpshuis, Plaatselijk belang en de voetbalvereniging, aan de slag gegaan met:
- Inventariseren van wensen voor het plein bij leerlingen, ouders, leerkrachten en overige
betrokkenen.
- Oriënterende gesprekken met deskundigen op dit gebied
- De geïnventariseerde ideeën zijn besproken met onze contactpersoon bij Boerplay. Zij zullen in
week 27 van 2022 aan de slag gaan met het maken van een ontwerp.
- Het maken van een pleinplan, zodat er subsidies aangevraagd kunnen worden.
8.3.5 Werkgroep verkeersveiligheid
Aan het eind van schooljaar 2017-2018 is er een werkgroep verkeersveiligheid opgericht, aangezien er hard
gereden wordt op de route van de leerlingen naar school. Daarnaast wordt meer verkeersdrukte verwacht,
omdat er bij het dorpshuis een gezondheidscentrum komt. Dit betekent, dat het verkeer rondom de school zal
toenemen en het onveiliger zal worden voor de leerlingen bij de school.
Doel van deze werkgroep is:
- Hoe kunnen we er voor zorgen, dat de leerlingen veilig bij school kunnen komen?
- Welke maatregelen zouden er getroffen moeten worden om dit doel te realiseren?
8.4 Evaluatie onderwijs, wat is er gerealiseerd in schooljaar 2021/2022
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. Hierin staat concreet omschreven waaraan we dat
schooljaar zullen gaan werken. In deze info kunt u een terugblik over het schooljaar 2021-2022 lezen en een
vooruitblik op het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023.
Implementatie Digikeuzebord en leerlingvolgsysteem groep 1/2
In groep 1/2 is dit jaar een start gemaakt met het gebruik van het
Digikeuzebord. Digikeuzebord biedt digitaal een keuzebord, waarop
leerlingen zelf hun activiteit kunnen kiezen via een
onlineprogramma. De leerkracht beschikt zo over statistieken die o.a. aangeven wie met wie heeft gespeeld en
ziet welke activiteiten favoriet zijn. Ook kunnen er middels de weekplanner activiteiten vooraf worden
klaargezet. Naast de leerlijnen voor groep 1-2 zijn ook de leerlijnen voor peuters en voor groep 3 zichtbaar. Door
de combinatie van deze functies is het mogelijk spelenderwijs, doelgericht activiteiten aan te bieden.
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Het programma is best uitgebreid en er liggen nog kansen om hier meer de diepte mee in te gaan. Volgend
schooljaar komt er een specialist bij ons langs om ons daar verder mee op weg te helpen.
Implementatie schrijfmethode “Pennenstreken”
Groep 1 t/m 4 is dit jaar gestart met de nieuwe methode voor schrijven. De
methodiek biedt verbonden schrift én blokschrift aan. Hierdoor leren kinderen die
moeite hebben met schrijven toch goed leesbaar te schrijven. Vanaf het schooljaar
2022-2023 gaan we in alle groepen werken met deze schrijfmethode.
Implementatie Blink Wereld
Groep 3 t/m 8 is dit jaar gestart met Blink Wereld voor wereldoriëntatie
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek). Deze methode gaat uit van een
activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Een
gecombineerde digitale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
wetenschap/techniek, burgerschap. De kinderen zijn enthousiast over de nieuwe
methode. Wij willen nog kijken naar de lesroosters om de structuur in het aanbod te
optmaliseren.
Didactisch handelen (EDI)
Dit schooljaar zijn er klassenbezoeken geweest, samen met een onderwijsbegeleider, om te bekijken hoe EDI
(Expliciete Directe Instructie) wordt toegepast. Alle leerkrachten hebben het boek gekregen, zodat ze dit als
naslag werk kunnen gebruiken. Het is mooi om te zien dat de verschillende stappen toegepast worden in de
klassen. Het blijft een vast onderdeel van de gesprekkencyclus bij ons op school. Volgend schooljaar komt hier
een vervolg op.
Inzet NPO-gelden
Van het “Nationaal Programma Onderwijs” zijn er gelden beschikbaar gesteld door de overheid om eventuele
leerachterstanden door Corona bij leerlingen weg te werken. Door deze gelden kon groep 5/6 gesplitst worden
(eerst 3 dagen per week en later door het vertrek van Heleen nog 2 dagen per week) en kreeg Sabien een
uitbreiding van haar werktijdfactor. Naast extra personeel is er ook extra rekenmateriaal aangeschaft. Met dit
materiaal kunnen wij gerichter hulp bieden aan leerlingen wanneer zij moeite hebben met een specifieke leerlijn.
We zijn tevreden over de inzet van deze gelden.
BLP (Building Learning Power)
De nascholing die gepland stond voor dit schooljaar kon niet doorgaan.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Er is een nieuw Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school
verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het Schoolondersteuningsprofiel staat welk
aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Wanneer de MR akkoord is, dan wordt deze op de
website van school geplaatst.
Zicht op ontwikkeling
Dit schooljaar hebben we met het team gekeken naar een andere manier om zicht te krijgen op de groepen,
waarbij de hoeveelheid administratie verminderd kan worden. Wat gaat er veranderen? Voor u als ouder(s) niet
veel. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 gaan vanaf volgend schooljaar met periodeplannen werken. Dit biedt
een mooi overzicht van de groepen bij de vakgebieden rekenen, begrijpend/technisch lezen, spelling en de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zit ook een analyse in van de Cito-toetsen. Hierdoor weten de leerkrachten
precies waar de groep en de individuele kinderen aan moeten werken. Deze onderwijsbehoefte wordt weggezet
op een planning. Volgend schooljaar gaan we het periodeplan meerdere keren evalueren en leggen we afspraken
vast. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen nog steeds aan individueel plan dat met ouders besproken wordt.
Gymnastiek
We vinden het belangrijk dat de kinderen gymles krijgen van bevoegde leerkrachten. We zijn dan ook blij dat juf
Lianne volgend schooljaar start met de opleiding. Ze mag vanaf volgend schooljaar gelijk gymlessen gaan geven,
omdat dit een verplicht onderdeel is van de opleiding. Ze zal in verschillende groepen gymlessen moeten
verzorgen. De leerkrachten nemen dan lessen van elkaar over. Intern zijn we nog aan het kijken wie groep 7/8
gymles kan geven, in ieder geval de toestellessen, omdat juf Henriëtte de bevoegdheid niet heeft.
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8.5 Beleidsvoornemens schooljaar 2022-2023
In het schooljaar 2022-2023 gaan we met het team werken aan een aantal kwaliteitsverbeteringen:
OP1 Implementeren schrijfmethode Pennenstreken groep 5 t/m 8
OP1 Implementeren periodeplannen groep 3 t/m 8
OP1 D-BOS uitvoeren
OP1 Kwaliteitskaart rekenen maken n.a.v. CITO LOVS
OP2 Implementeren nieuw leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8 (het oude systeem van Cito stopt. We kiezen
tussen CITO leerling in beeld of IEP leerling volg systeem)
OP3 Didactisch handelen vervolg
KA1 Uitvoeren kwaliteitszorg (vragenlijsten, enquêtes, etc.)
KA1 Start visie-traject met het team.
Wie zijn wij als team? Waar willen wij voor staan? Hoe maken we dat zichtbaar?
KA1 Schoolplein vervolg
KA1 Binnenruimte school wordt aangepakt om zo een mooi leerplein te realiseren.
SK1 Veiligheidsbeleid: Doorgaande lijn Kanjertraining bespreken
Uitvoering NPO-gelden

OP = Onderwijsproces

OR = Onderwijsresultaten

KA= kwaliteitszorg en ambitie

Zie ook Hst 10.2 Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem 2021-2022 of
Schooljaarplan schooljaar 2022-2023. Deze ligt ter inzage op school.
Procedures die op schoolniveau gebruikt worden bij het bewaken van de kwaliteit:
Teamoverleg: evaluatie toetsen, eindtoetsen en evaluatie instrumenten kwaliteitsbewaking.
Leerlingenbespreking.
Opstellen toetskalender/ jaarplanner. Teamoverleg: evaluatie toetsen, eindtoetsen en evaluatie
instrumenten kwaliteitsbewaking.
Leerlingenbespreking.
Opstellen toetskalender/jaarplanner.
Bespreking opbrengsten aan de hand van document “Analyse en waarderen van opbrengsten”.
Structureel overleg schooldirecteur en interne begeleider.
Structureel overleg schooldirecteur en bestuursdirectie in managementteam en individueel.
Structureel overleg schooldirecteur en medezeggenschapsraad.
Functioneringsgesprekken directeur en teamleden 1x per jaar.
Functioneringsgesprekken bestuursdirecteur en schooldirecteur 1x per jaar.
Coachingsgesprekken team en directie naar behoefte.
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) in de klas.
Coaching invallers en nieuwe personeelsleden.
Klassenconsultatie/Flitsbezoeken.
Onderlinge coaching, leren van elkaar, kijken bij elkaar in de groep.
Gesprekkencyclus: start/ontwikkelingsgesprek, voortgangsgesprek, functionerings- en beoordelingsgesprek.
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Hoofdstuk 9 CONTINUROOSTER, SCHOOLTIJDEN, AFSPRAKEN M.B.T HALEN EN BRENGEN, VAKANTIES EN
VERZUIM
9.1 Schooltijden
Er wordt gewerkt met een continurooster. Dit
betekent dat alle kinderen overblijven op school
en hun lunch op school eten.
Groep 1 t/m 8 maandag
8:30 – 14:15 uur
Groep 1 t/m 8 dinsdag
8:30 – 14:15 uur
Groep 1 t/m 8 woensdag
8:30 – 12:30 uur
Groep 3 t/m 8 donderdag
8:30 – 14:15 uur
Groep 1/2
8:30 – 12:30 uur
Groep 3 t/m 8 vrijdag
8:30 – 14:15 uur
Groep 1/2
8:30 – 12:30 uur
Elke ochtend is er om 10.15 uur een kwartier pauze.
Er wordt geluncht om 12. 00 uur, daarna gaan de leerlingen naar buiten tot 12.30 uur.
Vrije middagen

Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag vrij.
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn ook op donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
Toezicht
Een kwartier voor de aanvang van de lessen is de school geopend. Vanaf dat tijdstip kunnen de leerlingen naar
binnenlopen. In de pauzes is er toezicht op het plein.
Het is de bedoeling dat kinderen op tijd, maar niet te vroeg op school komen.
Een kwartier voor het begin van de lessen is toegestaan (vanaf 8.15 uur).
Wie eenmaal op het schoolplein is, mag het zonder toestemming niet weer verlaten.
Eten en drinken in de pauze
‘s Morgens nemen de kinderen van groep 1 en 2 fruit en een beker drinken mee naar school. De kinderen
drinken en eten gezamenlijk om 10 uur.
Ook de kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen fruit en drinken mee naar school nemen. Lust uw kind geen
fruit, dan gaan we er van uit, dat u aan uw kind een gezonde hap mee naar school geeft. Ook het drinken
moet een gezonde drank zijn, d.w.z. zonder koolzuur en zonder veel suiker, geen energiedrankjes. De
kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 5 minuten voor de ochtendpauze in de klas tijd voor hun fruit en/of
drinken. Om 10.15 uur eten ze verder op het plein.
Om een grote afvalberg te voorkomen willen we graag dat de kinderen drinkbekers gebruiken en geen
pakjes en wegwerpmateriaal.
Eten en drinken tijdens de lunch
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er om 12.00 uur in de klas, onder toezicht van de leerkracht,
gedurende 15 minuten gegeten en gedronken. De kinderen nemen hun eigen eten & drinken mee en de
leerkracht eet mee met de kinderen. Er wordt brood gegeten (geen koek, koekjes, snoep enz.). Zoet beleg mag.
Omdat de kinderen in de groepen 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen, wordt hier soepeler mee
omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is. Bij de lunch hoort een aantal regels of
manieren die de leerkracht en kinderen toepassen:
Ieder kind heeft een theedoek waar op gegeten wordt
Iedereen begint op hetzelfde moment met eten
Gelegenheid voor stilte voor het gebed
Netjes eten en drinken
Blijven zitten tijdens het eten en drinken
Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
Wachten tot iedereen klaar is met eten
Overgebleven eten en drinken en lege pakjes gaan weer
mee naar huis zodat ouders kunnen zien of hun
kind(eren) alles opgegeten hebben (Overleg met uw
kind(eren) was het teveel/te weinig, waarom is het
brood of drinken niet op, beleg goed/niet goed enz.).
Buiten lunchen
In het kader van hygiëne komen eten (lunchbakjes) en
drinken in de koelkast.
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Voor de verkeersveiligheid van kinderen en ouders hebben we het volgende afgesproken betreft het halen en
brengen:
Om een zo veilig mogelijke situatie voor uw kind te krijgen, is het de bedoeling dat u bij het brengen en halen
met de auto, parkeert op het parkeerterrein bij de kleuters.
De ingang van het parkeerterrein is de tweede inrit. Het parkeerterrein is eenrichtingsverkeer. Dit wordt
aangegeven via borden en belijning.
Ook is er een “Tút en d’r út” plek op het parkeerterrein bij de kleuters
(dit wordt zichtbaar gemaakt via belijning en binnenkort door borden, waar kinderen uit de auto kunnen
stappen en de ouder/verzorger met de auto zo weer weg kan rijden)
De uitgang is de eerste inrit naar het parkeerterrein bij het kleuterplein.
Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen over het kleuterplein lopen naar het grote plein.
Fietsers en voetgangers voor groep 1/2 maken gebruik van de eerste inrit bij het kleuterplein.
Voetgangers en fietsers van groep 3 t/m 8 maken gebruik van de inrit bij het grote plein.
Voetgangers lopen via de eerste ingang rechts het grote plein op
Fietsers gaan via de tweede ingang rechts naar de fietsenstalling op het grote plein
De ouders/oppas kunnen de kinderen van de groepen 1 en 2 tot bij het kleuterplein brengen.
De leerlingen brengen hun tas naar binnen, doen die in de manden en zetten de beker in de bak. Kinderen
mogen ouders/oppas meenemen naar binnen, om het één of ander te laten zien of iets te vertellen. Daarna
gaan de kinderen buiten spelen.
Op signaal van de leerkracht verzamelen de leerlingen zich in de rij voor de stoep en gaan naar binnen.
Hangen hun jas op, doen eventueel laarzen uit en gaan in de kring zitten.
Wanneer de school uitgaat, brengt de leerkracht de kleuters naar het plein en zegt welke leerling mag gaan.
De ouders wachten buiten het hek.
9.2 Vakantieregeling 2022/2023
De vakantieregeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Start schooljaar maandag 29 augustus
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 oktober
24 december
25 februari
07 april
27 april
22 april
18 mei
28 mei
22 juli

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

23 oktober
08 januari
5 maart
10 april

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

07 mei
19 mei
29 mei
3 september

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Dit jaar hebben we, het team en de MR, gekozen voor twee weken meivakantie, zie schema hierboven.
Daarnaast blijft er niet veel meer over om de kinderen extra vrij te geven. De overige uren worden ingezet op:
woensdag 15 februari
woensdag 28 juni
De vrijdagmiddag voor de zomervakantie
We verzoeken u rekening met bovenstaand schema te houden, wanneer u een vakantie plant.
Elk jaar maken de kinderen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze overuren worden marge uren genoemd en
kunnen per school verschillen. De school mag zelf weten wanneer ze marge uren als vrije dagen gaat in roosteren.
Omdat we verplicht zijn een aantal uren te sparen voor noodgevallen, kunnen we deze uren dus niet allemaal van
tevoren in roosteren.
Verplichte onderwijstijd:
Om een rooster te maken, moeten we rekening houden met de volgende wettelijke gegevens:
De leerlingen moeten in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de
laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de
onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.
Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de
verplichte onderwijstijd.
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9.3 Ziekte
Als een kind niet op school kan komen door ziekte, bezoek aan de dokter en dergelijke, moeten ouders dat vóór
schooltijd doorgeven. De leerkrachten houden hier toezicht op en zullen dan ook altijd navraag doen als een
leerling afwezig is en niet is afgemeld. Dit garandeert u en ons dat kinderen nooit onderweg ergens blijven
“hangen”, maar veilig op school aankomen.
Probeert u zo veel mogelijk buiten schooltijd afspraken te maken met de huisarts, tandarts, ziekenhuis, enz.
9.4 Leerplicht en verzuim
Veelal gebeurt het dat de ouders vrijaf vragen voor hun kinderen, omdat er iets bijzonders staat te gebeuren
binnen de familie. Dit verlof kan alleen verleend worden door de directeur en moet minimaal een week van te
voren worden aangevraagd via het ouderportaal. Ouders krijgen via het ouderportaal akkoord van de directeur.
9.5 Vakantieverlof:
Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 11, lid f) is slechts
toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Een verzoek hiertoe dient
minimaal twee maanden vooraf (schriftelijk) aan de directeur van de school voorgelegd te worden. Deze
formulieren zijn op school aanwezig. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend,
voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
Als u gebruik maakt van deze regeling, willen wij u er wel op attenderen dat de kinderen wel een achterstand op
kunnen lopen. Het kan zijn dat de leerling(en) schoolwerk moeten inhalen en de verantwoordelijkheid in deze ligt
bij de ouders.
Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder:
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel
14, lid 1 van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan
van de verhindering aan de directie van de school te worden voorgelegd. Een verzoek kan worden ingewilligd
indien het extra verlof noodzakelijk is als:
1. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, een en ander voor zover dit niet
buiten de lesuren kan geschieden;
2. verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
3. huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 dag of ten hoogste twee dagen;
4. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad in overleg met directie;
5. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste
vier dagen. In de tweede graad in overleg met de directeur;
6. bevalling van moeder voor 1 dag;
7. 12 ½ , 25-, 40-, 50-, en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
voor 1 dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaats vindt, en indien nodig 2 dagen;
8. het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging;
9. andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.
(geen vakantieverlof).
10. in andere dan hierboven genoemde sociale omstandigheden in zeer bijzondere
gevallen heeft de directeur de mogelijkheid de ouders/verzorgers één vrije dag
per schooljaar te geven. Het is geen recht van ouders/verzorgers.
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen dient
minimaal 1 maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.
Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen
overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een
van de gezinsleden.
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Opmerkingen:
De directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht,
conform de richtlijnen
1 t/m 10 of een bepaalde reden al dan niet geldig is.
als ouders niet akkoord gaan met het besluit van de
directie van de school of de leerplichtambtenaar,
kunnen zij beroep aantekenen volgens de
Algemene Wet Bestuursrecht.
de directeur is verplicht ongeoorloofd
schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar
te melden. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder
toestemming van school houden, kan proces verbaal
worden opgemaakt.
Nog even in het kort:
vakantieverlof 2 maanden van te voren schriftelijk aanvragen, de formulieren zijn op school te verkrijgen
extra verlof minimaal 1 week van te voren schriftelijk aanvragen, de formulieren zijn op school te
verkrijgen
ouders krijgen een reactie via het ouderportaal van de directeur
indien ouders niet akkoord gaan met het besluit, dan kan er bezwaar worden ingediend bij de
leerplichtambtenaar.
Verzuim:
Om er voor te zorgen dat leerlingen niet ongeoorloofd verzuimen, hebben we de volgende maatregelingen
getroffen:
iedere groepsleerkracht vult dagelijks de absentielijst in.
bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt de directeur door de groepsleerkracht ingelicht. Daarna
wordt er via de directeur bij de ouders/verzorgers geïnformeerd naar de redenen van het verzuim. Als er
geen duidelijke verklaring is, is de directeur van de school verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente
in te schakelen.
De leerplichtambtenaar:
De leerplichtambtenaar, die belast is met het toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969, heeft als
belangrijkste taak het recht op onderwijs, dat ieder kind heeft, te bewaken. De leerplichtambtenaar verleent
hulp aan kinderen, ouders /verzorgers en scholen indien het kind door (dreigend) schoolverzuim in zijn vorming
en ontplooiing wordt belemmerd en wanneer er sprake is van problematisch gedrag. In de toelichting op de
Leerplichtwet wordt krachtig benadrukt dat het toezicht het karakter zal moeten dragen van maatschappelijke
zorg.
Een meer uitgebreide versie van bovengenoemde is op school aanwezig.
Naam en adres van de leerplichtambtenaar gemeente Ooststellingwerf vindt u in de adreslijst
achterin deze gids.
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10 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS
10.1 Vorderingen in basisvaardigheden
Op school wordt gewerkt met een Leerling Volg Systeem. Dit is een manier van meten van de leerresultaten.
Voor de volgende vakgebieden worden toetsen gebruikt:
rekenen en taal voor kleuters
technisch lezen
woordenschat
begrijpend lezen
spelling
rekenen
studievaardigheden
sociaal emotionele ontwikkeling.
Deze vakgebieden worden ook wel de basisvaardigheden. Voor
technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling,
rekenen en studievaardigheden gebruiken wij onafhankelijke CITO toetsen die daarvoor speciaal ontwikkeld zijn.
De toetsing vindt één of twee maal per schooljaar plaats. De uitkomst van de toetsing is onderwerp van
bespreking binnen het team en o.a. op basis daarvan worden er in de leerlingbespreking beslissingen genomen
of kinderen wel of niet in aanmerking moeten komen voor extra hulp of begeleiding, maar ook welke leerlingen
extra uitdaging nodig hebben. Voordeel van het gebruik van een onafhankelijke toetsing is, dat we ook het
school(groeps)niveau kunnen vergelijken met een landelijk gemiddelde. Juist de vorderingen ten opzichte van de
gemiddelde lijn zijn van belang om te signaleren of de leerstof beheerst wordt.
10.2 Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem schooljaar 2021-2022
Hieronder staat een overzichtslijst van de resultaten van de groepen op de verschillende toets onderdelen. Dit
resultaat wordt door CITO aangeduid met een gemiddelde vaardigheidsscore. Dat zijn de getallen die in de tabel
onder “Cito laagste III” staan
De Cito norm: laagste III score, is een voldoende score, waaraan de school moet voldoen.
Ook heeft de school zelf streefdoelen vastgesteld, de schoolambitienorm: laagste II score, is een ruim voldoende
score.
Wij streven er naar, dat 45% van de leerlingen scoort op niveau I t/m II. Bij technisch lezen (DMT = Drie Minuten
Toets) hebben wij dit gesteld op 50% op niveau I t/m II, 70% op niveau I, II, III en maximaal 15% een IV en V
score.
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De schoolambitienorm : laagste B score, ruim voldoende score.
De Cito norm : laagste III score, voldoende score
Behaalde scores kunnen worden vergeleken met de ambitienorm en de CITO norm.
Medio*
Medio*
CITO
Eind*
Toets
Groep
School
behaalde
Laag
School
ambitienorm
score
ste
ambitienorm
III

CITO
Laag
ste
III

35
63
77
86
95

45 I
65,9 II
67,1 V
90,3 I
97,6 II
-

29
58
73
84
91

118
140
162
179
197

126,5 II
142,2 II
154,9 IV
187,1 I
195,6 III
-

112
122
144
164
190

DMT

3
4
5
6
7
8

21
54
73
83
90
98

31,2 I
59,1 I
61,6 V
85,2 II
96,5 I
99,5 III

Begr. L. 3.0

3
4
5
6
7
8

135
157
176
191
208

155,7 I+
145,1 IV
175,1 III
197,9 I
203,4 IV

Rek 3.0

3
4
5
6
7
8

117
166
205
230
252
274

120,4 II
163,7 III
185,4 V225,6 III
249,1 IV
274,9 III

117
157
188
212
247
269

141
184
216
241
261

124,8 V
181
203,2 V
237,8 III
261,1 III
-

134
166
199
224
255

Sp 3.0

3
4
5
6
7
8
7
8

156
242
295
320
350
367
132
144

135,5 IV
249,4 II
268 V325,2 II
360,3 II
372,9 II
148,8 I
175 I+

142
213
271
299
342
362
116
136

202
264
313
335
357

218,5 I
278,9 I
296,2 V
365,4 I+
360 II

177
241
286
314
351

138

172,1 I+
-

131

Werkw
Werkw

17
49
68
80
87
93

Eind*
behaalde
score

128
138
158
186
200

In hoofdstuk 8.5 Beleidsvoornemens 2022/2023 en het Jaarplan 2022-2023 kunt u lezen welke
kwaliteitsverbeteringen wij door willen voeren op basis van bovenstaande scores.
Ook “Vensters PO” www.scholenopdekaart.nl is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor
primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier
gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van o.a. onderwijsopbrengsten.
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Hoofdstuk 11 NAMEN EN ADRESSEN
11.1 Belangrijke namen en adressen, telefoonnummers
OBS de Stelling
Oosterhuisweg 7,
8423 TG Makkinga
tel. 0516 – 441439
Directie.destelling@comprix.nl
Stichting Comprix, scholen voor openbaar
primair onderwijs in de Stellingwerven en
Opsterland www.comprix.nl
Pastorieplein 12,
8471 BZ Wolvega
Postbus 119,
8470 AC Wolvega,
tel. 0561 -691777
Passend Onderwijs Friesland PO
* De Stipe Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland.
Vlaslaan 13 a, 9244 BX Beetsterzwaag www.destipe.nl
Leerplichtambtenaar
Gemeente Ooststellingwerf
Mevr. K. Heijster
tel. 0516 - 566258

Inspectie Primair Onderwijs
0900 - 1113111
www.onderwijsinspectie.nl

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
tel. 030-2809590 www.onderwijsgeschillen
GGD Fryslân www.ggdfryslan.nl/gz
Schoolarts:mw. Maaike Kok, email: m.kok@ggdfryslan.nl,tel: 088 2299469
Doktersassistente: mw. Coby de Haan, email: coby.dehaan@ggdfryslan.nl, tel 088-2299918
Schoolverpleegkundige: mw. Gretha Kooistra,email: g.kooistra@ggdfryslan.nl,tel: 088 2299583
* Vragen over onderwijs?
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen
heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of
aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u
liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u
voorleggen bij 5010. 5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar
onderwijs. Telefonisch op nummer 0800 5010 toets 4, op schooldagen
tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl.
Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per email wordt beantwoord.
Vertrouwensinspecteurs:
Klachtenmelding seksuele intimidatie, ernstig psychisch, fysiek geweld, discriminatie e.d.:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900- 111 3 111
Vertrouwenspersoon van de G.G.D. Fryslan
Mevr. A. Tadema
08-2299887
SOS Telefonische
Postbus 612
hulpdienst Friesland
8901 BK Leeuwarden
tel. 058 2132000
www.ggdfryslan.nl
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* Gebiedsteams Ooststellingwerf en scholen als ketenpartner
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien waar hij/zij niet alleen uitkomt of graag advies over
wil. Dan is het prettig om met iemand te kunnen
overleggen. Dat kan met familie of een goede
vriend(in), maar ook bij het gebiedsteam.
Bij het gebiedsteam kan iedereen terecht met
vragen over opvoeden en opgroeien. Geen enkele
vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld
dan ook. Het gebiedsteam kan er voor zorgen dat u
advies krijgt en indien nodig worde de juiste
ondersteuning geregeld.
Alle scholen van Stichting Comprix zijn
ketenpartner van de gebiedsteams en hebben een
vast contactpersoon (school maatschappelijk
werkende).

Jeugd
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Of over begeleiding of specialistische zorg, bijvoorbeeld omdat uw
kind een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft of een psychiatrische aandoening? Of heeft u andere
vragen of ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het Gebiedsteam in uw regio. In de gemeente
Ooststellingwerf zijn drie Gebiedsteams: Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha. Makkinga valt onder regio
Haulerwijk.
Gebiedsteam
Regio Haulerwijk

Telefoonnummer
0516 820 100
(werkdagen tussen 9.00 en
17.00 uur)

Bezoekadres
Brede school ‘De
Samensprong’
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk

Dorpen
Makkinga
Haule
Haulerwijk
Waskemeer
Donkerbroek

Postcode
8423
8432
8433
8434
8435

Of via de mail: info@gebiedsteamooststellingwerf.nl
* Stichting Leergeld Friesland:
De gemeente Ooststellingwerf vindt dat kinderen uit onze gemeente moeten
kunnen meedoen. Dat geldt zeker voor kinderen uit gezinnen die het niet al te
ruim hebben. Meedoen kan zijn:
- Meedoen aan schoolactiviteiten
- Meedoen aan sport
- Meedoen aan culturele activiteiten
- Meedoen aan vrijetijdsactiviteiten
Leergeld is de organisatie die alle aanvragen in ontvangst neemt. Leergeld komt bij u op bezoek om met u en de
kinderen door te nemen welke mogelijkheden er zijn. U hoeft dus niet naar een loket. Na dit bezoek handelt
Leergeld de aanvraag af. Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en school. De
portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct
af met de vereniging, winkel of school.
Voor meer informatie? U kunt contact opnemen met:
Stichting Leergeld Friesland
De website: www.leergeldfrieslandoost.nl
Deze website heeft een directe koppeling met de landelijke Leergeld-website,
www.Leergeld.nl
Via dit kanaal zijn wij zelf instaat onze website direct van actualiteiten te voorzien.
Algemeen mailadres: info@leergeldfrieslandoost.nl
Op dit emailadres bereikt u de algemeen coördinatrice mevr. M.M. van Veen.
Stichting Leergeld werkt samen met het jeugd cultuurfonds en het jeugd sportfonds zie www.kindpakket.nl.
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Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag
Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig geld hebt om uw kind (of kinderen) mee te laten doen aan
bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind,
belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om u voor te schamen. Het kan komen omdat u geen of te weinig
werk hebt, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden
ook is, elk kind kan meedoen!
Dus hebt u als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft?
Ga dan naar www.kindpakket.nl . Daar staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een
vergoeding aanvragen. Zo kan uw kind toch meedoen!
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