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1. Een woord vooraf 
 

 

 

 

Waarom een schoolgids voor ouders? 
Een schoolgids is bedoeld om ouders duidelijke en belangrijke informatie te verschaffen. 

Om informatie te verstrekken over: wat u als ouder van de school kunt verwachten en 

wat de school voor uw kind kan betekenen.  

Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen 

hebben ook verschillende kwaliteiten. Directie, team en MR van de “Otto Clantskoalle" proberen via deze 

gids u hierover te informeren. 

De schoolgids wordt in principe eenmalig aan de ouders verstrekt. U kunt de schoolgids ook vinden op onze 

website: www.ottoclant.nl  

Eén keer in de vier jaar komt er na goedkeuring van de MR een nieuwe gids uit.  

Is het nodig, dan krijgt u melding in de nieuwsbrief over een herziene versie van de gids die u kunt vinden 

op onze website. 

Naast deze gids krijgt u elk jaar een kalender. In deze kalender vindt u informatie over de samenstelling 

van het team, vakantieroosters en andere praktische zaken.  

 

 
 

 

 

 

ABBS “Otto Clantskoalle” 
Blessumerpaed 3 

9031 XM Boksum 

tel. 058-2541314 

E-mailadres: ottoclantskoalle@owgfier.nl 

Website : www.ottoclant.nl 

 

Directeur 

Diana van der Schoot- van der Werf   

http://www.ottoclant.nl/
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2. De school 
 

“Otto Clant”. Een naam om trots op te zijn.  

Ooit een beroemd vaandeldrager in “de Slach by Boksum” in 1586, bij de meeste inwoners van ons dorp wel 

bekend. Na een langdurige dappere strijd tegen de Spanjaarden die veel meer soldaten hadden, vluchtte hij 

toen de slag verloren was samen met andere strijdgenoten in de kerk. Dit mocht niet baten, de vijand wist 

hen te vinden. Voordat hij werd doodgestoken wikkelde hij zich in zijn vaandel. 

Toen het nieuwe schoolgebouw in november 1984 werd geopend kreeg de school deze naam. Het symbolische 

zwaard van Otto Clant hangt bij ons bij de hoofdingang aan de muur. 

Als basis voor ons logo hebben wij de plattegrond van de school, de vorm van een klavertje vier, gebruikt. 

Dit logo past goed bij de school, maar ook bij Onderwijsgroep Fier. 

 

Richting 
 

Voorheen was de school Protestants-christelijk. In december 1993 is op een ledenvergadering unaniem 

besloten de identiteit te wijzigen in Algemeen Bijzonder. Gezien de levensbeschouwelijke achtergrond van 

de meeste leerlingen was dit een reëel besluit.  

Omdat de instandhouding van een kleine school veel problemen oplevert zijn wij in januari 2011 aangesloten 

bij Onderwijsgroep FIER, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de gemeenten 

Menaldumadeel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel.  

Onderwijsgroep FIER bestaat momenteel uit 14 openbare basisscholen, 2 samenwerkingsscholen en 1 

algemeen bijzondere basisschool. 

 

Schoolgrootte 

 
Op de “Otto Clantskoalle" werken we ’s morgens in 3 basisgroepen en ’s middags in 2 basisgroepen. 

• de onderbouw: groep 1, 2 en 3 (op de ochtend)  

• de middenbouw en bovenbouw: groep 4, 5, 6, 7 en 8 worden verdeeld over het instructielokaal en 

het zelfstandig werken lokaal(op de ochtend) 

• de onderbouw: groep 1, 2, 3 en 4 (na de middagpauze) 

• de bovenbouw: groep 5, 6, 7 en 8 ( na de middagpauze ) 

In totaal bezoeken ongeveer 30 leerlingen onze school. Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit 

Boksum. 
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Het bestuur 
Het bestuur staat voor besturen op afstand en wil een toezichthoudende en bijsturende rol vervullen. Visie 

en beoogde resultaten zijn daarbij het primaire domein van het bestuur. Uitwerking en uitvoering zijn bij 

uitstek het terrein van de algemeen directeur. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de 

totstandkoming en realisering van de stichtingsstrategie en de strategie van de scholen gezamenlijk. 

De directeuren van de scholen zijn - binnen de kaders die de algemene directie stelt op grond van het 

managementstatuut - verantwoordelijk voor het formuleren en vaststellen van de schoolstrategie. 

 

Richting/Bestuursvisie 
Het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met 

aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse 

samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 

Zo staat in artikel 42, lid 1 van de Wet op primair onderwijs de actief pluriforme taak van het openbaar 

onderwijs beschreven.  

In de dagelijkse praktijk van het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs komt actieve pluriformiteit in 

de scholen tot uiting door het streven naar de volgende aspecten: 

•  de school besteedt nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. 

•  de school wil kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met 

vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking. 

•  de school hecht veel waarde aan het bijbrengen van begrip en respect voor de mening van anderen. 

• de school geeft elk kind en elke ouder recht van spreken. 

•  de school is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. 

•  de school stimuleert positieve deelname aan de samenleving. 

• de school is bij uitstek de school met aandacht en waardering voor andere opvattingen. 
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Waar de school voor staat, onze visie 

 
“Groot in kleinschaligheid met respect voor verschillen” 
Op onze school wordt modern onderwijs gegeven vanuit de algemeen bijzondere / openbare identiteit, 

waarden en normen. Dit onderwijs bereidt kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en 

toekomstige samenleving en het kenmerkt zich door: 

 

• een positief schoolklimaat vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie, competentie en 

autonomie 

• een gestructureerde, veilige leeromgeving met rust, orde, respect en regelmaat  

• de mogelijkheid zelfverantwoordelijk te mogen zijn voor hun eigen leerproces 

• het met en van elkaar leren  

• het uitgaan van de kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten 

• effectiviteit bij het verwerven van de in de kerndoelen vastgelegde kennis en vaardigheden  

• een doorgaande lijn in onderwijs met brede ontwikkeling van de leerlingen 

• onderwijs en zorg op maat.  

• een rijke, uitdagende leeromgeving met eigentijdse middelen 

 

Wat bedoelen wij met bovenstaande kernwoorden en hoe is dit zichtbaar? 
• Respect voor verschillen: dit betekent oog en oor hebben voor elkaars kwaliteiten, meningen en 

overtuigingen. 

• Positief schoolklimaat: wij betrekken leerlingen bij het onderwijsproces en voeren individuele 

gesprekjes met leerlingen. Te merken aan onze open houding naar de kinderen en hun ouders toe. 

• Veilige leeromgeving: Veilig door een pedagogisch klimaat te creëren, waarin het kind tot 

zelfontplooiing kan komen. Zichtbaar door schoolregels, klassenregels, toezicht bij evenementen, 

pleinwacht, geven van complimenten, het hebben van een luisterend oor. 

• Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid: wij werken met uitgestelde aandacht, weekplanningen, 

planbord, gesprekjes over resultaten. Zichtbaar door de weekplanning, het stopbord, de timetimer 

en het stiltelokaal. 

• Samenwerkend leren: wij stimuleren het van elkaar te leren en elkaar om hulp vragen en bieden. Dit 

is te merken aan het samenwerklokaal en het werken in leerteams. 

• Kwaliteit leerkracht en leerling: wij benutten elkaars kwaliteiten. Te merken aan het werken met 

vakleerkrachten, de resultaten, scholingen en projecten. 

• Effectief kennis verwerven: Wij geven doelgericht en effectief instructie. Dit is in de school te 

zien aan het hanteren van het directe instructiemodel, de klassendoorbrekende instructies, het 

instructieschema en het zelfstandig werken van de leerlingen. 

• Doorgaande ontwikkeling: wij hebben doorgaande leerlijnen, waarbij elk kind kan werken op eigen 

niveau. Dit is zichtbaar door de inzet van vakleerkrachten die de doorgaande lijn bewaken, de 

verslaglegging door middel van rapport/weekplanning/ instructiezuil/ zorgzuil. 

• Onderwijs op maat: ieder kind kan werken op eigen niveau, waarbij we rekening houden met de 

individuele behoefte. Zichtbaar door het hebben van groepsplannen, individuele leerlijnen en het 

gebruik maken van een zorgplein. 

• Rijke leeromgeving: de leeromgeving sluit aan bij leerbehoeftes van kinderen. Dit is zichtbaar door 

het flexibele gebruik van de ruimtes, de inrichting, het gebruik van multimedia (zoals computers en 

tablets), nieuwste methodes en leermateriaal, ook voor meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen 

(Levelwerk). 

• Eigentijds: wij zijn vernieuwend, innovatief. Dit is te merken aan de digiborden, het werken met 

tablets en de nieuwste methodes, waaronder digitale methodes. 
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Uitgangspunten en prioriteiten 
De “Otto Clantskoalle" is een school die uitgaat van kwaliteiten, zowel van leerlingen als van leerkrachten. 

Onze school wordt geïnspireerd door Eigentijds Onderwijs. Vanuit dat gedachtegoed hebben wij gekozen 

voor groepsdoorbrekend onderwijs. Sinds het schooljaar 2012-2013 werken we met andere 

combinatiegroepen; te weten groep 1, 2 en 3, en een basisgroep 4, 5, 6, 7 en 8. De combinatiegroep 4 tot en 

met 8 maakt gebruik van twee lokalen; het zogenaamde instructielokaal en het zelfstandig werken lokaal. In 

het instructielokaal worden de basisinstructielessen verzorgd door de vakleerkrachten. In dit lokaal zijn 

tevens een aantal stilwerkplekken gesitueerd. Hier kunnen de leerlingen stil(zonder gestoord te worden of 

zelf te komen met vragen) werken aan hun dag – of weektaak. In het zelfstandig werken lokaal werken de 

leerlingen aan hun dag- of weektaak. De leerkracht verzorgt de diverse looprondes/hulprondes waarbij ze 

individuele leerprobleempjes van leerlingen verhelpt. Daarnaast geeft deze leerkracht extra instructie aan 

individuele leerlingen of groepjes leerlingen die dit nodig hebben. Dit gebeurt aan de hand van ons 

zogenaamde zorgplein. 

Veranderingen verlopen langzaam en stapsgewijs. Onze aanpak is er op gericht dat kinderen zich thuis 

voelen op school. Alleen wanneer kinderen zich prettig voelen doen ze hun best om zoveel mogelijk te leren. 

Het contact tussen ouders en school is daarom erg belangrijk voor ons. Opvoeding en onderwijs zijn geen 

tegenpolen van elkaar maar liggen in het verlengde van elkaar. De positieve houding van volwassenen is 

bepalend voor de ontwikkeling van een kind. Ook bij groepsdoorbrekend onderwijs leren kinderen lezen, 

rekenen, schrijven en een groot aantal andere technieken. 

Die technieken hebben de kinderen nodig voor de andere vakken. Bijvoorbeeld om teksten, verslagen, 

samenvattingen en grafieken te kunnen maken en te kunnen lezen, maar ook voor het opzetten en houden 

van interviews, observaties en presentaties. 

Bovendien leren kinderen zich mondeling te uiten, een eigen mening te ontwikkelen en in bepaalde situaties 

een eigen standpunt in te nemen. 

Om kinderen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te laten leren, wordt leerstof gezocht die aansluit bij de 

kerndoelen en de kinderen.  

 

Kerndoelen zijn doelen die te maken hebben met het aanleren van vaardigheden en met gedrag en 

werkhouding. Ze zijn een hulpmiddel om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren. 

Hierbij gaat het om de hoofdlijnen, scholen kunnen daarnaast hun eigen accenten leggen. 

Omdat wij willen dat het onderwijs op onze school voldoet aan de kerndoelen hanteren wij steeds meer 

lesmethodes, maar het eigen leven van de leerlingen en het beleven daarvan vormen het uitgangspunt. 

Kinderen leren het meest wanneer ze zich betrokken voelen bij datgene wat ze moeten doen. Zo wordt 

verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden mogelijk gemaakt. 

Daarbij hebben de talen Fries, Nederlands en Engels een functie. 

Ook wordt er n.a.v. de multiculturele samenleving aandacht gegeven aan interculturele activiteiten. 

 

De verkeersveilige school 
In 2006 hebben we in samenwerking met het ROF, de provincie Fryslân en de schoolbegeleiding het label 

van: “Verkeersveilige school” behaald! Dit streven was ontstaan vanuit de behoefte aan een nieuwe 

verkeersmethode. Ook vonden we, vanuit onze visie, dat er te weinig aandacht werd besteed aan het 

verkeersgedrag in de praktijk. Net als onze keuze voor de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

“De Vreedzame School” heeft ook verkeerseducatie alles te maken met sociale redzaamheid en actief 

burgerschap. Een school die het "Verkeersveiligheidslabel" voert heeft bewezen dat de verkeerseducatie 

aan de leerlingen en de verkeersveiligheid rond de school uitstekend verzorgd zijn. Om een doorgaande lijn 

te krijgen in het verkeersonderwijs op onze school hebben we gekozen voor de methode “Rondje Verkeer” 

voor de onderbouw, ‘Stap voor Stap, “Op Voeten En Fietsen” en “Jeugd Verkeers Krant” voor de hogere 

groepen. Ook wordt er geoefend in de praktijk en doen de hoogste groepen mee aan het verkeersexamen. In 

februari 2014 hebben we de her-certificering voor verkeersveilige school gekregen. 

 

Onderwijs in de eerste taal / tweede taal / derde taal 
Friesland is tweetalig: er zijn twee talen officieel in gebruik en erkend. Dat wil zeggen dat het kind hoe dan 

ook in aanraking komt met tweetaligheid. Taal is een middel tot communicatie. Met behulp van taal maakt 

een kind contact met de ander en leert het de wereld kennen. Het kind weet zich gewaardeerd en 

gerespecteerd wanneer het ervaart dat de school zijn taal aanvaardt. Dat is van fundamenteel belang voor 
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de persoonsontwikkeling en het identiteitsgevoel. De eigen taal is het meest wezenlijke wat de mens bezit. 

Daarom hanteren wij beide talen naast elkaar. Enkele dagdelen per week is het Fries de voertaal en 

instructietaal, de andere dagdelen van de week het Nederlands. Daarnaast verzorgen we in alle groepen 

Engelse lessen. Dit gebeurt door een vakleerkracht Engels. 

Uit ervaringen en onderzoeken is gebleken dat het eigenlijk niet uitmaakt in welke taal de kinderen leren 

lezen en schrijven. Wij vinden een "talige" omgeving belangrijk. 

De kerndoelen voor het Nederlands en Friese taalonderwijs zijn: verstaan, spreken, lezen, schrijven en 

taalbeschouwing.  

Voor de Engelse taal zijn de kerndoelen: luister-, gespreks- en leesvaardigheden. De lesmethode voor Engels 

wordt verderop beschreven. 

Met onze deelname aan dit project hebben we bewezen dat we voldoen aan de eisen die er worden gesteld 

aan een Trije talige basisskoalle. Sinds 9 maart 2015 mogen we zelfs het Trije Talige Plus certificaat 

dragen. Voor het Engels doen we mee aan een internationaliseringsprogramma “My Schools Network”. Onze 

school is de tweede school in Friesland die Trije talig PLUS gecertificeerd is. Landelijk gezien zijn we de 

vijfendertigste school die het officiële VVTO certificaat mogen hanteren. Als lesmethode voor het Fries 

gebruiken wij programma’s zoals TSJEK en Spoar 8, de leerlingen van groep 8 doen mee aan het Frysk 

eksamen.  

 

Opbrengsten en uitstroom 
Wij werken er aan om het maximale uit de leerlingen te halen en ons streven is hierbij minimaal de landelijk 

gemiddelde schoolresultaten te behalen. Twee keer per jaar worden de tussenopbrengsten in het team 

besproken. Voor de verantwoording van onze opbrengsten en uitstroomgegevens verwijzen we naar het 

jaarverslag. In de kalender (deze gegevens worden jaarlijks aangepast) staan de laatste uitstroomgegevens 

vermeld. 

 

Het klimaat van de school 
Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig 

mens te worden. Wij vinden daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat erg belangrijk. 

Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij gaan ervan uit dat leerkrachten en ouders 

veel geduld moeten kunnen opbrengen, vertrouwen moeten hebben in de eigen ontwikkeling van de leerlingen 

en respect willen tonen voor en ruimte geven aan een eigen manier en niveau van werken, denken en spreken. 

Onze houding moet een positieve uitwerking hebben. Het kind kan zich hierdoor veilig voelen. Ook is het 

aanleren van sociale vaardigheden daarbij van groot belang. Regelmatig contact met de ouders over de 

ontwikkeling van het kind vinden we belangrijk. De invoering van de methode De Vreedzame School levert 

hier een belangrijke bijdrage aan. 

 

We gaan uit van de natuurlijke verschillen tussen kinderen. Juist deze verscheidenheid vormt de rijkdom 

van een groepsgemeenschap en stimuleert de eigen ontwikkeling. Samen doen en elkaar helpen zijn van groot 

belang. Daarom mogen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar tutorlezen en is het buiten spelen 

van de kleuters bewust gekoppeld aan het speelkwartier. De leerkrachten houden hierbij toezicht. Ook bij 

het jaarlijks gebeuren "Boksum Oeral" werken de kinderen ongeacht hun leeftijd samen in spel-, knutsel- 

zang-, dans-, en toneelgroepjes Zo wordt gestimuleerd dat jong en oud samen spelen en rekening met elkaar 

houden. Het klimaat op school bestaat uit zorg en respect voor elkaar. 

 

Visie op burgerschap en sociale integratie 
Bij de Otto Clantskoalle draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming 

van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven. Onze school: 

• werkt aan de brede vorming van kinderen, groeiend in handelingsgericht werken; 

• zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan; 

• stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten van de veiligheid. 

Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren op een 

plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen. 

Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is 

‘oefenplaats’. Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en 

houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen en de 

wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap. 
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Vanuit deze basis maken de kinderen kennis met andere gemeenschappen en leren ook daarin te 

participeren. Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter. 

In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Onze school geeft daar al lange tijd en op 

allerlei manieren vorm aan en hanteert de kerndoelen daarbij als richtlijn. Dit vormt een integraal deel van 

onze pedagogische opdracht, van de sociale en levensbeschouwelijke vorming. (methode: De Vreedzame 

School) 

 

De volgende doelen, die voor alle leergebieden van belang zijn, hebben eveneens betrekking op burgerschap 

en sociale integratie: reflectie op eigen handelen, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol 

luisteren en kritiseren van anderen, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan 

met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving. 

 

Gedrags- en omgangsregels 
Verwant hieraan is het leren van (vaak informele) gedrags- en omgangsregels die het sociale verkeer 

ordenen. Het gaat hier om de gewoonten en regels rond beleefdheid en fatsoen, als uitdrukking van de 

codes die gelden in het sociale verkeer en de omgang binnen de publieke ruimte: groeten, op je beurt 

wachten, geen vuil op straat gooien en dergelijke. 

Ook op school hebben wij regels. Deze staan achter in de bijlage vermeld. Klassenregels worden aan het 

begin van het schooljaar samen met de leerlingen vastgesteld. (De Vreedzame School) 

 

Democratische vorming 
Het gaat hier om het bevorderen van kennis/vaardigheden en houdingen rond democratische uitgangspunten 

als: 

• leerlingen leren rekening met elkaar en met andere mensen te houden 

• leerlingen kunnen zich verplaatsen in standpunten van anderen (empathie) 

• leerlingen kunnen samenwerken 

Naast de specifieke kennis van betekenis en werking van organen en afspraken die bij de democratie als 

regeringsvorm horen (volksvertegenwoordiging, verkiezingen regering, rechtspraak, scheiding kerk en staat 

enz. werken we hieraan. 

(Methode/bron De Vreedzame School, Topondernemers) 

 

Kennis met culturen 
Het gaat er hier om dat leerlingen op hun niveau leren omgaan met verschillende culturen, geloven en 

leefwijzen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast laten we de kinderen ook kennismaken met kinderen en 

hun leefomgeving en leefwijze(n) in andere werelddelen. 

(Methode: “Topondernemers”, verhalen uit wereldgodsdiensten.) 

 

Godsdienstige vorming/levensbeschouwing 
Het onderwijs op onze school wordt vanuit een neutraal-christelijke /openbare visie gegeven. 

Maatschappelijke normen en waarden zijn daarbij uitgangspunt. 

Individuele en maatschappelijke ontwikkeling wordt vanuit deze waarden en visie benaderd. 

(levensbeschouwelijk onderwijs) 

 

Veiligheid 
We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen in school zorg dragen voor een veilig schoolklimaat. 

Stichtingsbreed is een samenhangend veiligheidsbeleid vastgesteld. Elke school zorgt voor een schooleigen 

invulling en implementeert het plan.  

 

Het pestprotocol 
Op onze school willen we er alles aan doen om pesten heel serieus aan te pakken. Daartoe is een beleidsstuk 

vastgesteld, waarin een pestprotocol is opgenomen. Doel van dit pestprotocol: 

Een protocol tegen pesten probeert door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan 

te pakken. Hiermee willen we het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen verbeteren.  
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Daarnaast zijn de pedagogische uitgangspunten van De Vreedzame School goed toe te passen op situaties 

waarin zich problemen of incidenten voordoen, zoals pesten, individuele gedragsproblematiek en moeilijke 

groepen.  
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3. De organisatie van het onderwijs 

 
De “Otto Clantskoalle" is een reguliere basisschool met de mogelijkheid tot individuele ontwikkeling en 

ondersteuning door een intern begeleider. 

 

Het onderwijs bij onze school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar en is zo ingericht dat leerlingen in 

principe in 8 jaar de school kunnen doorlopen. Wij hebben het onderwijs ingedeeld in het z.g. 

jaarklassensysteem, waarbij in een jaar een bepaald minimum aan onderwijsactiviteiten en inhouden wordt 

aangeboden. 

Een aantal klassen bij elkaar vormt een combinatiegroep. Voordelen van combinatiegroepen zijn: kinderen 

leren samenwerken, ze leren nieuwe dingen en kunnen vooral met elkaar ontdekken dat je samen kunt spelen 

en leren. Ook wordt aandacht besteed aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid met betrekking 

tot het leren. 

Wij werken groepsdoorbrekend, waardoor leerlingen instructies kunnen halen op een ander niveau.  

De leerlingen uit groep 1,2 en 3 werken zoveel mogelijk in hun eigen lokaal/unit. Hier volgen ze ook de 

verschillende instructies. Deze worden verzorgd door de groepsleerkracht van de groep. 

De kinderen van groep 4 tot en met 8 halen elke ochtend hun instructie voor bepaalde vakgebieden bij de 

vakleerkracht in het instructielokaal. De verwerking hiervan vindt plaats in het zelfstandig werken lokaal of 

stilwerklokaal. De kinderen werken met dag- en weektaken en plannen de lesstof (soms onder begeleiding) 

zelf in. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. Hierdoor worden ze ook 

aangespoord tot het leren van het zelf oplossen van problemen. Kinderen leren om elkaar te helpen, 

ondersteunen en te stimuleren. 

 

De samenstelling van het team: 

 
Wie werken er op school? 

 

De directeur 
Bij ons op school zijn de uren van de directeur opgedeeld in: 

Administratieve uren; in deze uren worden alle zakelijke onderdelen geregeld (taakrealisatie). 

Directie overleg. Samen met de directeuren van de andere scholen uit het samenwerkingsverband is er 

meerdere malen per jaar een directie overleg. 

 

Plaatsvervangend directeur 
Bij afwezigheid van de directeur, is de plaatsvervangend directeur aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast 

kan hij/zij, daar waar nodig, de directeur ondersteunen. 

 

Intern begeleider 
Deze coördineert alle vormen van zorg binnen de school. (Zie leerlingenzorg). 

 

Groepsleerkracht/coach 
De groepsleerkrachten van groep 1,2 en 3 zijn de verantwoordelijke personen voor de onderbouw.  

In de combinatiegroep 4 tot en met 8 zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor de middenbouw en 

bovenbouw. Elke leerkracht/coach is gekoppeld aan een eigen aantal leerlingen. De desbetreffende 

leerkracht is daardoor aanspreekpunt voor de ouders van deze groep leerlingen. De leerkracht maakt de 

rapporten en houdt tevens de tien minuten gesprekken. 

 

Onderwijs ondersteunend personeel 
Op onze school is een schoolschoonmaakster aanwezig. Elke dag worden vaste onderdelen schoon gemaakt. 

Hiervoor is een richtlijn door het schoonmaakbedrijf, in samenspraak met de schoonmaakster, opgesteld.  
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Stagiaires 
Ieder jaar komen er stagiaires van de Pabo’s en van de Friese Poort bij ons op school. In overleg wordt 

afgesproken in welke groepen de stagiaires worden geplaatst. De studenten gaan dan een periode 

afwisselend de stageschool en hun opleidingsschool bezoeken. 

Studenten van de verkorte lerarenopleiding lopen een dag in de week stage. 

Ook kan het voorkomen dat de school een LIO'er (leerkracht in opleiding) krijgt. Deze bijna afgestudeerde 

studenten moeten zelfstandig minimaal 3 dagen per week voor de groep staan, één dag voorbereiden en één 

dag de opleiding bezoeken. Deze student moet in die periode volledig meedraaien in het schoolgebeuren. De 

groepsleerkracht is mentor. Deze heeft als taak het observeren, stimuleren, corrigeren en motiveren van 

de student. De mentor onderhoudt de contacten met de instituutbegeleider van de opleidingsschool en 

wordt tevens ingezet voor andere schooltaken. 
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4. De opvang en plaatsing van een nieuwe 

leerling 
 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 

Alle kinderen kunnen aangemeld worden bij onze school, met uitzondering van ernstig meervoudig 

gehandicapte kinderen. Voor aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 

We ontvangen u graag voor een eerste kennismakingsgesprek, waarbij u tevens een rondleiding door de 

school krijgt. Wilt u vervolgens overgaan tot aanmelden van uw kind dan zien we deze schriftelijke 

aanmelding graag uiterlijk op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden tegemoet. Dit geeft ons de tijd om samen 

met u te kijken of uw kind zonder aanvullende informatie geplaatst kan worden op school. Mocht dat het 

geval zijn dan schrijven we uw kind in en krijgt u een melding van inschrijving van ons. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag 

Geeft u in uw schriftelijke aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de 

school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om de 

begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind 

extra ondersteuning nodig heeft. We nodigen u uit om een vervolggesprek met ons aan te gaan. 

Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra ondersteuning nodig 

is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan worden.  

Om duidelijk in beeld te krijgen waar de ondersteuningsbehoefte zit vullen zowel de ouders, als de 

voorschoolse voorziening het Vraag Profiel Instrument in. 

De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het dossier, de advisering 

over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject. 

Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum zelf kan 

bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van inschrijving van ons. 

Wat gebeurt er als uw kind niet plaatsbaar is op onze school? 

Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons op school dan gaan we, in overleg met u als ouders, op zoek naar 

een passende school.  

Het bestuur heeft hierin een zorgplicht en er zijn twee opties mogelijk. 

De school bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. Hierbij 

houden we zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de 

maximale afstand tussen uw huis en de school.  

Het kan dan zijn dat uw kind welkom is op een andere basisschool die de gewenste ondersteuning wel kan 

bieden.  

Ook kan het zijn dat uw kind wordt aangemeld bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het SBO (Speciaal 

Basisonderwijs)  

Na het onderzoek naar de passende school doet de school (in samenwerking met het Zorg Advies Team) u 

een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind wel de juiste ondersteuning kan bieden en die bereid is 

om uw kind toe te laten.  

Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van uw kind, dan heeft hij of zij recht op 

een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. 

Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst? 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing zoals hier boven beschreven. De 

ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende 

plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een 

andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 

weken verlengen. Uw kind wordt tijdelijk ingeschreven op de school van aanmelding. Wij raden u aan om uw 

kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de 

verhuizing kan instromen! 

Wat volgt na de aanmelding en inschrijving van uw kind. 

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het in totaal maximaal 10 dagdelen proefdraaien op school. 
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Fruit eten 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 eten elke dag fruit in hun eigen klas. 

We hebben graag dat u de kinderen gezond eten / drinken meegeeft (dus geen cola en koeken). Zet op elke 

beker of bakje de naam van uw kind. 

Bij het binnenkomen worden de bekers in de daarvoor bestemde bakken neergezet. 

 

Kleutergym of spelles 
Bij slecht weer hebben de kinderen van groep 1 en 2 (en 3) gymnastiek of spelles binnen. 

Deze lessen worden gegeven in de gemeenschapsruimte en daarbij zijn gymschoenen verplicht, het liefst 

schoenen met elastiek of klittenband! 

Graag voor ieder kind  een tas met gymschoenen op school!!! 

Schrijf de naam in de schoenen en op de tas. 

Mochten de schoenen stuk of te klein zijn dan krijgt uw kind de tas mee naar huis. 

Wilt u dan de schoenen vervangen? 

 

Kleurplaat 
Bij verjaardagen van vader, moeder, opa, oma mogen de leerlingen van groep 1 en 2 een kleurplaat maken. 

Om te voorkomen dat sommige familieleden drie keer per jaar jarig zijn, willen we graag dat de kleuters 

vooraf een briefje meenemen. Graag vroegtijdig, zodat de kinderen er de nodige tijd aan kunnen besteden. 

 

Regenkleding 
Bij slecht weer dragen de meeste kinderen laarzen en regenjassen. Heel prettig, want je blijft lekker 

droog. Het is echter wel noodzakelijk dat de naam van uw kind in de laarzen staat. Dit voorkomt veel 

problemen. 

 

Luizencapes 
Deze zijn tegen kostprijs beschikbaar op school. 

 

Activiteiten in de onderbouw: 
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur in de klas komen. Ouders/ verzorgers kunnen hun kind dan naar de plaats 

brengen waar ze zelfstandig aan het werk gaan. Door gebruik te maken van een planbord weten de kinderen 

met welke activiteit zij gaan starten.  

Gedurende het eerste halfjaar starten de leerlingen van groep 3 elke ochtend om 8.30 uur met een 

instructie van Lijn 3 (dit is de methode voor aanvankelijk lezen). Daarna volgt de verwerking van deze 

instructie.  

Tijdens de kringactiviteit worden de dagelijkse routines geoefend (dagen van de week, cijfers, letters e.d.) 

Er worden regelmatig kleine kring activiteiten / kleine kring- grote kring activiteiten georganiseerd. Ze 

kunnen naar elkaar luisteren, met elkaar praten en vragen stellen. Daarnaast is er 

maatschappelijk/levensbeschouwelijk onderwijs, samen zingen of een les uit de methode "De Vreedzame 

School". 

Elke morgen staat de “werkles” met daarbij lesinstructie aan de verschillende groepen centraal. Er wordt in 

groepjes gewerkt n.a.v. een thema. De taalontwikkeling en wiskundige oriëntatie worden zo ontwikkeld. 

 

Verder vinden de volgende activiteiten 's morgens of 's middags plaats: 

Gezamenlijk fruit eten, taalontwikkeling/ aanvankelijk leren lezen, rekenen en wiskunde, (voorbereidend) 

schrijven, bewegingsonderwijs, muzikale vorming (liedjes aanleren, al dan niet met muziekinstrumenten, 

improvisatie, maat-ritme beleving). 

 

Het ontwikkelingsmateriaal uit de kasten wordt gebruikt tijdens de "arbeid naar keuze". Dan wordt er ook 

gebruik gemaakt van de speelhoeken: poppenhoek, bouwhoek, watertafel, zandtafel, knutselhoek, 

tekentafel, computerhoek en de lees- en schrijfhoek. We hanteren de lesmethode Onderbouwd. 

Het positief omgaan met elkaar en het saamhorigheidsgevoel in de onderbouw vormen de basis voor de 

verdere tijd op de basisschool. 
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Basisvaardigheden  
In onze school wordt in groep 2 gestart met voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. Als leidraad 

gebruiken we hiervoor de nieuwe methode “Onderbouwd”. Wanneer een kleuter aangeeft behoefte te 

hebben aan letters wordt dit gestimuleerd (leeshoek, stempelhoek, schrijfhoek). In groep 3 wordt gestart 

met aanvankelijk lezen en taal als vak. “ Lijn 3” is de methode die daarvoor in groep 3 gebruikt wordt. We 

besteden aandacht aan klanken, letterkennis, woordkennis en woordvorming. Het leren lezen staat centraal. 

Als de kinderen het lezen beheersen gaan we beginnen met de taal- en spellingsmethode "Taal Op Maat" en 

“Spelling op maat. Deze methode loopt door t/m groep 8. Aansluitend hierbij gebruiken we een 

computerprogramma waar de kinderen zelfstandig mee aan het werk kunnen ter ondersteuning. Het accent 

ligt, anders dan vroeger, niet alleen op het foutloos schrijven van de Nederlandse en Friese taal “,maar ook 

op het mondeling en schriftelijk leren verwoorden van je eigen verhaal. Het technisch lezen krijgt een extra 

impuls door diverse vormen van lezen. In de midden- en bovenbouw komt naast het technisch lezen ook twee 

keer per week begrijpend- en studerend lezen aan bod. Hiervoor hebben we de methode "Kidsweek". 

Daarnaast wordt er sinds het schooljaar 2012-2013 gewerkt met de digitale programma “Taalzee”. Voor 

leerlingen die meer aankunnen hebben we de methode Levelwerk. Er wordt ook met het digitale programma 

“Got it”gewerkt. 

 

 

Engels 
Kinderen horen in hun omgeving veel Engels, ondermeer door radio en televisie. Ook in de dagelijkse taal 

worden veel Engelse uitdrukkingen en woorden gebruikt. Vanaf het schooljaar 2012-2013 bieden we Engels 

aan de groepen 1 t/m 4. We doen dit met behulp van de interactieve methode ”Take it easy”  en met het 

digitale programma “Words and birds”. In de groepen 6, 7 en 8 is de voertaal en instructietaal één dagdeel 

in de week in het Engels. De instructielessen voor Engels worden verzorgd door de vakleerkracht Engels. Er 

is veel aandacht voor het spreken en verstaan van de Engelse taal. Door het gebruik van werkboeken wordt 

ook aandacht besteed aan het schrijven ervan. De leerlingen van de bovenbouw zijn aangesloten bij My 

Schools Network. Via My Schools Network onderhouden deze leerlingen contacten met andere leerlingen uit 

andere landen (via een programma op de computer). De leerlingen van groep 8 doen mee aan het Anglia-

examen. 

  

Het schrijfonderwijs 
In groep 1,2 wordt begonnen met de ontwikkeling van de fijne motoriek ter voorbereiding op het schrijven. 

Er wordt o.a. gewerkt met de methode “Pennenstreken”.  Dit proces wordt steeds meer verfijnd. Eind groep 

2 leren de kinderen schrijfoefeningen te maken in een werkboekje. Vanaf groep 3 wordt er begonnen met 

het oefenen van lettervormen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt het schrijfonderwijs aan groep 3 

aangeboden via de aanvankelijk leesmethode Lijn 3, genaamd “Klinkers”. In groep 4 worden de hoofdletters 

aangeleerd en letterverbindingen toegepast in woorden en zinnen. De moeilijkheidsgraad neemt steeds toe, 

niet alleen door woorden en zinnen maar ook door het weglaten van de hulplijnen. Dit proces gaat verder in 

groep 5. De kinderen leren een gebonden schuinschrift te schrijven. In de groepen 6, 7 en 8 komt het 

voortgezet schrijven aan bod met als onderdelen: blokschrift, dictaatschrift, tempo en leesbaarheid, 

sierschrift, kalligrafie en tekstverzorging.  

Vanaf groep 7 kunnen de kinderen een eigen handschrift ontwikkelen. De eerste jaren werken de kinderen 

met een driekantig potlood of Stabilo potlood. In groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een Stabilo pen, 

maar ze mogen ook gebruik maken van een eigen balpen. 

 

Rekenen 
In groep 1 en 2 zijn we op een speelse manier met rekenen bezig, er worden vooral begrippen geoefend, 

vanuit de methode “Onderbouwd “. Enkele voorbeelden zijn: meer, minder, evenveel, links, rechts, ernaast, 

ervoor, eronder enz. Vanaf groep 3 wordt met de nieuwste (2010) reken- en wiskundemethode “Pluspunt” 

gewerkt. Deze realistische methode is goed te gebruiken in combinatieklassen. Voor de leerlingen die wat 

meer aan kunnen gebruiken we als aanvulling de lesmethode Pluspunter en Levelwerk rekenen, voor de extra 

ondersteuning gebruiken we “Maatwerk”. Daarnaast maken we gebruik van de digitale rekenmethode 

“Rekentuin”,  “Got it” en de digitale versie van Pluspunt (via Snappet). 

De opbouw van het rekenen is als volgt: 

- eind groep 3: optellen en aftrekken onder de 20, klokkijken. 
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- eind groep 4: optellen en aftrekken onder de 100 en alvast starten met de tafels, klok kijken. 

- eind groep 5: optellen en aftrekken boven de 100, tafels t/m 10 en het toepassen van de tafels, delen, 

meten en wegen. 

- groep 6 t/m 8 breuken, meten, inhoud, het kunnen toepassen van alle cijferbewerkingen voor getallen met 

of zonder komma, procenten, digitale tijden kunnen hanteren. 

 

Wereldoriënterende vakken 
Onder wereldoriëntatie vallen verschillende onderdelen. Een aantal keren per jaar doen alle groepen mee 

aan een projectweek, gebaseerd op een wereldoriënterend onderwerp. 

• Biologie. Wordt in elke bouw gegeven op het niveau dat bij de betreffende groep aansluit. De 

groepen 3,4 en 5 (6) volgen de serie "Huisje Boompje Beestje" en groep (5),6,7 en 8 "De 

Buitendienst". 

• Aardrijkskunde. Vanaf groep 5 wordt aardrijkskunde als vak gepresenteerd. Vanaf groep 6 wordt 

er voor gezorgd dat kinderen Friesland, Nederland, Europa en de werelddelen topografisch leren 

kennen en hoe de mensen er in leven. 

• Geschiedenis. Voor alle kinderen is het goed om iets van de geschiedenis uit de eigen omgeving te 

weten. Immers de naam van de school heeft met de geschiedenis te maken. Vanaf groep 5 krijgen 

ze geschiedenis als vak. De methode die we hiervoor gebruiken heet: “Topondernemers” aangevuld 

met het boek: “Lang geleden”. 

• Techniek. Onze school heeft meegedaan aan de subsidieregeling techniek in het basisonderwijs. 

Voor techniek hanteren we de methode “Tica” en “Toptechneut”. Ook is techniek geïntegreerd in 

de andere vakken en expressieactiviteiten. Als keuzewerk voor de groepen 3 t/m 8 zijn 

techniekopdrachten te vinden als plusmateriaal. In Levelwerk (voor meer begaafde en 

hoogbegaafde leerlingen) is tevens een technieklijn opgenomen 

• Actualiteit. Groep (6)7 en 8 kijkt schooltv-weekjournaal. 

 

Huiswerk 
Soms wordt leerstof meegegeven voor extra ondersteuning. Dit kan spelenderwijs beginnen in groep 3. 

Leerkrachten kunnen ouders hierin ondersteuning geven, ook qua materiaal. 

Deze ondersteuning geldt voor groep 3 t/m 8. Ook kan de leerstof, bv topografie, worden getoetst in de 

vorm van een repetitie. De leerlingen krijgen hiervoor ruimschoots de tijd zodat ook planning een wezenlijk 

onderdeel wordt van het huiswerk. Vooral in groep 8 is planning belangrijk als brug naar het voortgezet 

onderwijs. 

 

Expressie activiteiten        
Enkele onderdelen van expressie komen als keuzewerk (+ opdrachten) naar voren. Muziek, drama, 

handvaardigheid, techniek en tekenen worden ingepast in het weekrooster.  

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben dit schooljaar elke dinsdagdagmiddag creatieve handvaardigheid. 

Het wordt gegeven door de leerkrachten die op dinsdagmiddag aanwezig zijn.  

Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal workshops waaraan alle leerlingen( groep 1 tot en met 8) in 

een circuitmodel meedoen.            TIP: Draag oude kleren tijdens handvaardigheid 

 

 

Lichamelijke opvoeding 
Bij de onderbouw bestaat dit uit kleutergymnastiek, spellessen, en vrij spel, binnen of buiten. Vanaf groep 

1t/m 4 en groep 5 t/m 8 wordt er in de sportzaal in Deinum lichamelijke opvoeding gegeven. Dit kunnen we 

onderscheiden in twee onderdelen, n.l.: toestellen en spel 

Ook voor bewegingsonderwijs hanteren wij een methode: “Basislessen Bewegingsonderwijs”  

De kinderen worden met de bus van school gehaald en gebracht en de gymlessen worden gegeven door de 

bevoegde groepsleerkracht. In de zomermaanden gaat de bovenbouw op de fiets naar de sportzaal in 

Deinum. 

Gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht, net als het meenemen van gymkleren. 

Wilt u het wassen van deze kleren zelf bijhouden? 
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Een keer per jaar is er voor de groepen 7 en 8 een gezamenlijke sportdag met andere scholen, 

georganiseerd door de gemeente Menameradiel. De bovenbouw doet ook mee aan het project “Go 4 Sport”. 

Vanuit dit project worden voorbeeldlessen van diverse sporten gegeven en activiteiten georganiseerd. 

Daarnaast organiseert de school jaarlijks een sportdag (ochtend) voor alle leerlingen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het is belangrijk dat het kind de school als een veilige omgeving ervaart. Het is terecht dat leerkrachten 

hieraan veel aandacht geven. Als team hebben wij gekozen voor de uitgangspunten van de  methode “De 

Vreedzame School”. 

Kinderen leren door deze methode omgaan met zichzelf en anderen en omgaan met emoties. Ook ouders 

worden hierbij betrokken d.m.v. nieuwsbrieven en huiswerkopdrachten. Op deze manier willen we de 

kinderen weerbaar maken om als verantwoordelijk persoon deel te kunnen nemen aan een steeds 

veranderende maatschappij. 

 

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
Onze school heeft drie groepslokalen. Dit zijn het lokaal voor de leerlingen uit groep 1,2 en 3/ het 

instructie lokaal en / het zelfstandig werken lokaal (voor midden-, en bovenbouw). 

Naast deze drie lokalen hebben we ook nog: 

 

 

IB ruimte                          Dit is de ruimte waar de IB-er haar werk verricht. Hier worden                                           

                                                      individuele leerlingen getoetst, maar ook de leerlingendossiers 

                                                      (met bijbehorende toetsen) worden hier bewaard 

Speellokaal                     Kleutergym  

    Handvaardigheid lokaal   

Orthotheek Hier is materiaal aanwezig voor de interne begeleider. Dit materiaal kan 

vooral gebruikt worden voor het helpen bij leerproblemen van kinderen. 

Computers/ tablets  Voor elke bouw zijn er computers en tablets beschikbaar. De leerlingen 

mogen zelf de handelingen uitvoeren en een programma opstarten. Bij het 

gebruik van internet (kennisnet) worden ze door de groepsleerkracht 

geholpen. Wij werken binnen een beschermde internetomgeving van 

SKOOL. We werken via een draadloos netwerk, zodat leerlingen op een 

laptop of tablet in het hele gebouw kunnen werken. De leerlingen mogen 

gebruik maken van de educatieve software die geïnstalleerd is. 

Lytse bieb Hier kunnen kinderen gratis boeken lenen van de bibliotheek.  
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Klokurentabel (groep 3 tot en met 8) 

 
In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende 

vakken in groep 3 tot en met 8 wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen variëren 

per jaar. 

 

Nederlandse taal 5 uur 

Lezen 2,5 uur 

Begrijpend lezen 1 uur 

Fries 1 uur 

Engels 1 uur 

Schrijven 2 uur 

Rekenen 5 uur 

Wereldoriëntatie 2 uur 

Handvaardigheid 2 uur 

Bewegingsonderwijs 2 uur 

Verkeer 0,75 uur 

Muziek 0,50 uur 

De Vreedzame School 0,75 uur 

 

 

De leerlingen nemen deel aan alle, volgens het schoolplan, voor hen bestemde activiteiten. Het bevoegd 

gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde activiteiten. 

 

In groep 1 en 2 wordt het onderwijs enigszins anders vormgegeven. In groep 1 ligt in het begin de nadruk op 

het wennen aan het naar school gaan. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich, waarbij er veel ruimte is 

voor gewoontevorming en regelmaat. 

Vaak gebeuren de dingen echter ook spontaan en vanuit de behoefte van het kind. De leerkracht richt soms 

de situatie zo in dat er gerichte ervaringen kunnen worden opgedaan. In groep 2 gebeurt dat steeds meer. 

De leerkracht zorgt ervoor dat de meeste vakken in samenhang aan de orde komen. Aan de hand van thema’s 

verkennen de kinderen de wereld om zich heen. In de lessentabel worden wel de vakgebieden 

onderscheiden, maar in de dagelijkse praktijk is dit voor de kinderen nauwelijks merkbaar. 

Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen/ 

kleuren e.d. en wie op een papier de golven van de zee verft, is ook bezig met voorbereidend schrijven. Er is 

veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor ander leren. 
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5 Het volgen van de ontwikkeling van de 

kinderen 
 

Dit doen wij door het dagelijkse werk van kinderen te bekijken en te beoordelen. De methodegebonden 

toetsen gebruiken wij om te kijken of de leerling de aangeboden leerstof heeft begrepen. Alle gegevens 

verzamelen we in een digitaal registratiesysteem. 

Onze school hanteert het leerlingvolgsysteem van CITO. 

Dit is het volgen en vergelijken van de ontwikkeling en de vorderingen op landelijk niveau van de leerlingen 

gedurende de schoolperiode. Observaties in de klas brengen de sociale vaardigheden van de kinderen in 

beeld. Tevens hanteren we Viseon (methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem van CITO) voor het volgen 

van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

 

Het leerlingendossier 
Na de toetsing, of op aanvraag van de leerkracht als er iets opvallends is gesignaleerd, worden leerlingen en 

zorgleerlingen besproken. Dit gebeurt op de teamvergadering of samen met de betrokken leerkracht(en) en 

intern begeleider. 

Aandachtspunten zijn:  sociale vaardigheden 

    niveau/vorderingen 

    algemeen welbevinden. 

Naast deze gesprekken is er ook van ieder gezin een dossiermap aanwezig. In deze map worden opgenomen:

                 gegevens gezin 

                 verslagen huisbezoeken 

                 speciale onderzoeken (indien nodig) 

 

Medische controles 
In groep 2 en in groep 7 worden de leerlingen opgeroepen voor een bezoek aan de schoolarts of 

schoolverpleegkundige van de G.G.D. De algehele ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd. U krijgt van 

tevoren bericht en eventueel als het nodig is een vervolgafspraak. De onderzoeken worden ook besproken 

met de groepsleerkracht. Alle kinderen uit groep 2 krijgen een oproep voor een volledig onderzoek. Voor de 

kinderen van groep 7 komt een schoolverpleegkundige langs die een uitgebreid onderzoek doet. U krijgt 

vooraf bericht van de school over de juiste datum en tijd. 

 

Contact ouders - school 
Met behulp van het leerlingvolgsysteem wordt er van de vorderingen van de leerlingen verslag gedaan in een 

rapport. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 hebben we een nieuw rapport in gebruik genomen. Het 

rapport is gekoppeld aan de methode onafhankelijke CITO toetsen. De leerlingen krijgen het eerste 

rapport eind januari/ begin februari mee en het tweede rapport voor de zomervakantie. 

Elk jaar worden er vier contactmomenten georganiseerd. Twee daarvan zijn gekoppeld aan de rapporten. 

Deze contactmomenten zijn verplicht. U wordt hiervoor uitgenodigd. De andere twee contactmomenten 

vinden plaats in november en in april. Deze zijn niet verplicht, behalve voor ouders van leerlingen die een 

handelingsplan hebben. U kunt zich hiervoor opgeven. 

Een keer per jaar wordt er een kijkavond/ tentoonstelling voor alle groepen georganiseerd. Dit wordt 

meestal gekoppeld aan een project. 

 

Leerlingenzorg 
Op onze school gaan wij er van uit dat alle leerlingen het vastgestelde lesprogramma van alle vakgebieden 

kunnen volgen. Door het maken van groepsplannen per klas krijgen de kinderen per vakgebied het standaard 

programma, het minimumprogramma of het programma + aangeboden. 

Als blijkt bij het toetsen dat de leerling een achterstand heeft opgelopen krijgt de leerling een 

handelingsplan om deze achterstand in te lopen. Dit wordt altijd eerst met de ouders besproken en dit plan 

moet ook door ouders worden ondertekend. 
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Als blijkt dat op meerdere vakgebieden of op sociaal-emotioneel gebied achterstand ontstaat, kan dit 

resulteren in een uitgebreider handelingsplan: een individuele leerlijn. Dit kan ook leiden tot het overdoen 

van een leerjaar. Maar blijven zitten of een groep overslaan heeft naar onze mening alleen zin als het wat 

oplevert. 

Natuurlijk kan een individuele leerlijn ook ingezet worden bij leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, om 

te versnellen of te verdiepen 

 

Wij hanteren het leerlingvolgsysteem Cito in combinatie met de methodegebonden toetsen als een ijkmiddel 

om te bepalen of er sprake is van een leerachterstand. Deze procedure hebben wij vastgelegd in een op 

school aanwezig borgingsdocument.  

 

Schoolondersteuningsprofiel 
Samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel 

De Otto Clantskoalle is een kleine, drietalige dorpsschool. Wij willen zoveel mogelijk leerlingen van een 

passend onderwijsaanbod voorzien in een veilig pedagogisch klimaat. Ons gebouw is rolstoelvriendelijk en we 

beschikken over een invalidetoilet. We hebben de organisatie van het onderwijs zo ingericht dat er minimaal 

aan de basisondersteuning voldaan kan worden. 

In het groepsdoorbrekend onderwijs dat vanaf schooljaar 2010-2011 gegeven wordt, kan een leerling na een 

zorgvuldige analyse en overleg met betrokkenen aansluiten bij het niveau van de naaste ontwikkeling. Dit 

betekent dat leerlingen instructies en leerstof kunnen krijgen op een hoger of lager niveau dan de 

jaargroep waarin de leerling is geplaatst. 

Er wordt gewerkt met twee combinatiegroepen; groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8.  

De leerlingen van groep 1 t/m 3 hebben beschikking over een speel/werklokaal en leerlingen van de groepen 

4 t/m 8 hebben beschikking over een instructielokaal met stiltewerkplekken en een zelfstandig werklokaal. 

De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen op basis van behoefte instructies van vakleerkrachten in het 

instructielokaal. Er wordt in het zelfstandig werklokaal of op de stilteplekken onder toezicht van een 

leerkracht aan dag- en weektaken gewerkt. In het zelfstandig werklokaal bevindt zich een 

zorgplein/talentenplein. Op het zorgplein/ talentenplein wordt met behulp van een planningsrooster 

ondersteuning geboden aan leerlingen die naast de instructies op maat nog extra uitleg, aandacht of 

uitdaging nodig hebben.  

We maken naast moderne methodes voor taal en rekenen gebruik van adaptieve webbased programma's 

zoals Got it, Snappet, Rekentuin, Taalzee en Words  and birds. Hiermee kunnen we het leerstofaanbod 

beter afstemmen op de onderwijs- en instructiebehoeften van de leerlingen.  

 Extra ondersteuningsmogelijkheden op bestuursniveau 

Aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden in het Zorgadviesteam besproken. Het 

Zorgadviesteam heeft een adviserende rol bij de plaatsing van deze leerlingen. Sommigen hebben meer 

ondersteuning nodig dan we op basis van het schoolondersteuningsprofiel en de extra ondersteuning kunnen 

bieden. In het Zorgadviesteam wordt onderzocht of de leerling plaatsbaar is op een andere school met 

extra ondersteuning of dat de leerling aangemeld dient te worden bij de Commissie van Toelaatbaarheid van 

het speciaal basisonderwijs. 

De voorzitter van het Zorgadviesteam gaat bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben over de 

besluitvorming van het ondersteuningstraject. 

Er zijn verschillende trajecten mogelijk: 

1. Ondersteuning vanuit het Expertisecentrum  

We hebben beschikking over ambulante begeleiders die expertise hebben op het gebied van gedrag, leer-  

en ontwikkelingsstoornissen en verstandelijke beperkingen. Ambulante begeleiders worden ingezet om 

leerkracht en leerling te begeleiden en/of te ondersteunen. 

2. Ondersteuning vanuit het bestuurlijk budget 

Het bestuur beschikt over budgets voor lichte en zware ondersteuning, deze middelen kunnen worden 

gebruikt voor de inzet van specifieke deskundigheid, extra ondersteunend personeel of extra leer- en/of 

hulpmiddelen. 

We stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een ontwikkelingsperspectief op. 

(Meer informatie over het Expertisecentrum NW Fryslân en het Zorgadviesteam kunt u vinden op de 

website van Onderwijsgroep Fier). 
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Samenwerking met ketenpartners: Onze school neemt vanaf schooljaar 2014-2015 deel aan een Intern 

Zorgoverleg. Tijdens dit overleg wordt er structureel samengewerkt met (school) maatschappelijk werk, de 

jeugdgezondheidszorg en er is op aanvraag een vertegenwoordiger van bureau Jeugdzorg beschikbaar.  

Onze school werkt intensief samen met voorzieningen voor voorschoolse educatie en er wordt incidenteel 

samengewerkt met andere externe instanties. 

 

De komende jaren willen we de basisondersteuning versterken en verbreden.  

De interne ondersteuningsdeskundigheid op het gebied van sociale vaardigheden en stoornissen zoals 

ADHD, autisme willen we door teamscholing bevorderen. Het programma Levelwerk voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen willen we verfijnen. We hebben een ondersteuningsvoorziening voor begaafde en 

hoogbegaafde leerlingen op bestuursniveau. Er is nu alleen een voorziening voor leerlingen van groep 8. De 

Otto Clantskoalle is een voorstander van het uitbreiden van deze voorziening en ziet hierin mogelijkheden 

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 5. 

 

Passend Onderwijs 
Vanaf het schooljaar 2014/2015 heeft elke school de verplichting te werken met een 

schoolondersteuningsprofiel: voor ieder kind Onderwijs op maat. 

Waar is onze school goed in: 

• Het aanbieden van zorg op maat. Door het opzetten van het zorgplein/ talentenplein krijgen 

leerlingen die dat nodig hebben extra instructie. Het werken met vakleerkrachten heeft daarbij 

het voordeel dat deze leerkrachten de doorgaande lijn binnen hun vakgebied goed in beeld hebben 

waardoor de extra hulp gericht ingezet kan worden. 

• Aandacht voor meer-/hoogbegaafde leerlingen (levelwerk). 

• Wij zijn goed in het cyclische proces: Plan – Do – Check – Act. 

Wat willen wij ontwikkelen: 

• Meer scholing op het gebied van gedragstraining/ADHD/Autisme. 

• Aanpassingen van het gebouw, m.n. de stilteruimtes en ruimtes waar gesprekken plaatsvinden, 

kunnen uitgebreid worden. 

Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school. (Q3) 

 

De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
Elk schooljaar rond januari wordt het voor de kinderen van groep 8 toch een beetje spannend. In december 

start het Drempelonderzoek en in april volgt de CITO eindtoets. 

Wij als school hebben gekozen voor een combinatie van beide toetsen. Uit ervaring weten wij dat deze 

toetsen elkaar aanvullen en versterken. Alleen toetsen op vooral kennis en inzicht (CITO) is voor ons niet 

voldoende. Binnen onze schoolorganisatie ligt ook een groot accent op de sociale vaardigheden 

(Drempeltoets.) 

 

• Leerlingen en ouders krijgen informatie over alles wat er de komende maanden gaat gebeuren. 

• Ze oefenen een stukje CITO toets. 

• Ze krijgen informatiemateriaal over V.O. scholen. 

• Ze worden uitgenodigd een voorlichtingsavond van enkele V.O. scholen bij te wonen. 

• Ze krijgen de data van de open dagen. 

 

Na binnenkomst van de toetsuitslagen maakt de groepsleerkracht een afspraak en heeft een adviserend 

gesprek met de ouders en leerling. 

Voor 1 april maken de ouder(s), verzorger(s) en het kind een keuze en via school worden ze aangemeld. Net 

voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 8 een introductiemorgen/-middag. 

 

Zijn de kinderen op het voortgezet onderwijs dan zijn ze niet “uit het oog, uit het hart”.  

Er worden overzichten van de rapportcijfers toegezonden en vanuit het V.O. wordt na verloop van tijd een 

gesprek gevoerd met de voormalige groepsleerkracht. 

Tijdens dit gesprek worden de vorderingen van de “schoolverlaters” doorgenomen. 
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Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
Enkele buitenschoolse activiteiten zijn: 

• Sportdag groep 7 en 8: de organisatie van deze dag ligt bij de gemeente Menameradiel. De 

bovenbouwklassen van alle scholen binnen de gemeente nemen deel aan deze dag. 

• Deelname aan de Koningsspelen (alle groepen) 

• Schoolreisje voor alle groepen. 1 keer in de 3 jaar gaat de bovenbouw op een driedaags kamp. 

• Sporttoernooien: zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau worden toernooien zoals voetbal-, 

kaats-, en korfbaltoernooien georganiseerd. Het is voor ons niet altijd mogelijk een team bij elkaar 

te krijgen. Het is afhankelijk van onze mogelijkheden of we meedoen. 

• Excursies / theaterbezoek: alle groepen doen mee aan een culturele activiteit. Soms is dit 

deelname aan  “Uur Cultuur”, maar het kan ook voorkomen dat een groep meedoet aan een 

muziekproject/ een museumproject of iets dergelijks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

6.De leraren 
 

Binnen onze school zijn momenteel vijf leerkrachten werkzaam. 

 

Alle leerkrachten werken parttime. 

Naast de verdeling van uren hebben we op school ook te maken met de overgangsregeling Duurzame 

Inzetbaarheid (voormalige BAPO). Deze uren worden door een andere leerkracht opgevuld.  

Naast de vaste leerkrachten zijn er ook invalkrachten. Bij ziekte, studieverlof, nascholing of bij andere 

calamiteiten kunnen we een beroep op hen doen. 

 

Nascholing  
Dit wordt aangeboden door de ondersteunende instanties. 

Dit zijn voor ons onder andere High Five Onderwijsadvies en de beide Hogescholen. 

In principe volgt iedereen nascholingscursussen die betrekking hebben op specialisaties of ondersteunende 

activiteiten voor het onderwijs. 
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7. De ouders 
Er is geen school die kan functioneren zonder de betrokkenheid van de ouders. Ook voor onze school is dat 

belangrijk want uw kind is ons gezamenlijk belang. Wij onderhouden de contacten door het organiseren van 

kijk- en ouderavonden en het afleggen van een huisbezoeken. Schriftelijke berichtgeving krijgt u via de 

schoolkrant, 3x per jaar en d.m.v. onze nieuwsbrief. Ook kunt u informatie en foto’s vinden op onze website: 

www. ottoclantskoalle.nl. Twee commissies die een belangrijke rol spelen zijn de MR en de oudervereniging. 

De drempel van de school moet laag zijn. Als ouder moet je gemakkelijk binnen kunnen lopen. Wel is dat aan 

bepaalde regels gebonden. Enkele afspraken wat betreft het bezoeken van de school worden hier genoemd. 

Het personeel is altijd bereid tot een gesprek. Stap gerust binnen. Het gesprek kan plaatsvinden na 

schooltijd of op afspraak. 

• Het assisteren bij activiteiten stellen we op prijs. Het is fijn voor uw kind om te weten dat u als 

ouder meedoet aan het schoolgebeuren.  

• Ouders kunnen assisteren bij de creatieve vakken,  vervoer bij excursies, schoolreisjes, het 

opknappen en schoonhouden van de leermaterialen en de schoolomgeving enz.. Een keer per jaar 

wordt u hierover schriftelijk benaderd, u kunt op de lijst aangeven waarvoor u zich beschikbaar 

stelt. 

 

De medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad vormt, binnen de schoolorganisatie, een schakel tussen de ouders, personeel en 

het bestuur. De instelling ervan vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 

De MR wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van het personeel en twee vertegenwoordigers van de 

ouders. Bij wijzigingen binnen het beleid van de school kunnen zij adviseren. In sommige gevallen is de 

instemming van de MR vereist. Zonder deze instemming kunnen wijzigingen niet doorgevoerd worden. Voor 

de MR is een reglement, dit ligt ter inzage op school. De MR wordt overkoepeld door een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, dit in verband met het samenwerken binnen de Stichting 

FIER. Deze GMR behandelt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen voor de bij de stichting aangesloten 

scholen. 

 

Oudervereniging 
De oudervereniging is een zelfstandige oudervereniging die bestaat uit vier leden. De oudervereniging 

wordt, wat betreft ideeën, voorstellen en activiteiten in de school, op de hoogte gebracht en om advies en 

hulp gevraagd. De oudervereniging is actief bij activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd worden. De 

leden van de raad werken veelal achter de schermen maar zijn belangrijk voor de school. Ook innen en 

beheren zij de ouderbijdragen en het donateursgeld. 

 

Ouderbijdrage 
Elk jaar wordt er in september een financiële ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt 

voor extra activiteiten zoals sinterklaasfeest, Kerst, handenarbeid, Boksum-Oeral, de schoolkrant, de 

feestelijke ouderavond enz. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter.  

 

Klachtenprocedure 
Als u klachten heeft over de omgang met leerlingen of de algemene gang van zaken in de school, kunt u dit 

het beste eerst melden aan de groepskracht en/of de directeur. Het kan voorkomen dat een gesprek geen 

oplossing brengt. Dat kan een bron van onvrede worden met allerlei gevolgen van dien. In dat geval heeft 

het bevoegd gezag een interne klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u opvragen bij de directeur of 

bij de algemeen directeur. Blijft het geschil bestaan dan kunt u de externe klachtenprocedure volgen. Het 

adres van de contactpersoon staat vermeld in de schoolkalender. Voor klachten over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik of ernstig fysiek of geestelijk geweld is een gemeentelijke regeling met betrekking tot 

een gedragscode op de school aanwezig. 
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Verlofregelingen 
De gebruikelijke redenen om een kind niet naar school te laten gaan zijn ziekte, doktersbezoek en 

tandartsbezoek. Probeer afspraken met de arts/specialist zo te regelen, dat het kind zo weinig mogelijk 

lessen verzuimt. 

Het indienen van verzoeken om extra verlof. 

Als u meent in aanmerking te komen voor “gewichtige omstandigheden”, bent u verplicht een schriftelijk 

verzoek in te dienen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn op school aanwezig. De verzoeken worden 

voorgelegd aan de leerplichtambtenaar, waarna deze, met inachtneming van de richtlijnen, een advies aan de 

school brengt. De school bericht vervolgens de ouders. Voorkom teleurstelling en vraag tijdig aan. 

 

De gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11, onder f en artikel 14 van de leerplichtwet 1969 

volgen hieronder. 

Wel extra verlof mogelijk: 

• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen 

• 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag 

• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders 

is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de 

verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit 

verschillende vakantieregio’s. 

• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag 

• ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in 

overleg met directeur 

• overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de 

directeur 

• verhuizing van gezin: één dag 

• Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging. 

 

Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen (geen vakantieverlof) 

 

Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, 

orthopedagoog, rt’er, haptonoom, en dergelijke gaan? 
Alleen als de huisarts, specialist of kinderpsychiater nadrukkelijk een verklaring afgeeft van de medische 

of psychiatrische noodzakelijkheid van de behandeling, dan kunnen de activiteiten als vervangende 

activiteiten worden beschouwd en mag de leerling tijdens schooltijd aan de vervangende activiteiten 

meedoen. Leerlingen hebben recht op 1.000 uur onderwijs ( of varianten 880 uur/940 uur) en de inspectie 

zal altijd vragen naar deze onderwijstijd. De inhoud van dit artikel heeft betrekking op vervanging van de 

ene onderwijsactiviteit door een andere onderwijsactiviteit. Het gaat erom dat er een alternatief wordt 

geboden als aan een bepaalde les niet wordt deelgenomen. Logopedie tijdens de taallessen zou bijvoorbeeld 

mogelijk als vervanging kunnen gelden, maar daarbij rijst de vraag of de logopedist in dienst is van het 

bestuur of ingehuurd is. En of het bestuur beleid hierop gemaakt heeft. In die gevallen is het antwoord ‘ja’. 

 

Het antwoord is ‘nee’ als de logopedist een zelfstandige is (niet aansprakelijk te stellen want hij of zij 

heeft geen bestuursaanstelling ) , dan zullen de activiteiten na schooltijd moeten plaatsvinden in de eigen 

praktijk van de therapeut. 

 

Het is niet aan de ouders om te bepalen of hun zoon of dochter aan vervangende activiteiten voor de 

schoolactiviteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met de directie van de school en is 

gebonden aan wet- en regelgeving. 

 

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties? 
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan 

wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 

1. Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. 

Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca. 
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2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de 

voorjaarsvakantie, de meivakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie én de zomervakantie. 

3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar of aansluitend op een 

reguliere vakantie. 

Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. 

 

Regeling bij toelating of schorsing en verwijdering van leerlingen 
Over de toelating en verwijdering van leerlingen op scholen voor primair onderwijs bestaat een duidelijke 

landelijke wetgeving. De samenleving op school moet ook beschermd worden tegen extreme situaties. 

Daarom heeft Onderwijsgroep Fier het protocol “Omgaan met elkaar” ontwikkeld. Hierin staat in 7 stappen 

beschreven hoe we op onze scholen omgaan met gedrag dat we niet tolereren. Vanaf de eerste stap wordt 

er samen met de ouders opgetrokken om het negatieve gedrag van de leerling om te buigen. Mocht dat niet 

lukken eindigt het in de laatste stap met verwijdering van de leerling van de school. Het gehele document 

ligt op school ter inzage. 
 

Voor- en naschoolse opvang 
De  voor- en naschoolse opvang wordt voor onze school georganiseerd door de Stichting Kinderopvang 

Friesland. Deze stichting verzorgt momenteel op onze school, in Deinum en in gastgezinnen van de 

kinderopvang. Daardoor ontstaat er een volledig aansluitend opvangpakket. Uiteraard bent u vrij om te 

kiezen voor kinderopvang door een andere instantie. Wilt u als ouder gebruik maken van de kinderopvang, 

dan kunt u contact opnemen met deze stichting, www.kinderopvangfriesland.nl. Deze website geeft verdere 

informatie en heeft digitale inschrijfformulieren Ook zijn er folders en inschrijfformulieren op school 

aanwezig.  

 

Sponsoring 
Tot op heden hebben we geen gebruik gemaakt van het zoeken naar sponsors.  

Tot nu toe is de financiële situatie zodanig dat hier geen reden voor is. De oudervereniging, de MZR en het 

personeel zijn zich bewust van de steeds minder aanwezige geldelijke mogelijkheden maar we proberen, met 

elkaar, steeds op een creatieve manier het onderwijs aan de kinderen en de schoolomgeving zo goed 

mogelijk in stand te houden. 

 

Schoolverzekering 
Voor alle leerlingen van de “Otto Clantskoalle” is een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering 

afgesloten. Zij is van kracht gedurende schooltijden, alsmede tijdens excursies, schoolreisjes en andere 

uitstapjes, mits georganiseerd door de school. 

 

Verzekerd erop uit met kinderen in de auto! Hoe zit dit? 
Stel u wordt als ouder gevraagd om voor het jaarlijkse schoolreisje met de auto een aantal kinderen naar de 

plaats van bestemming te brengen. Hoe zit het dan met de verzekering? 

Veel mensen hebben naast de ‘gewone’ autoverzekering ook een Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV). 

Wat betreft aansprakelijkheid voor meegenomen inzittenden, zegt een OIV echter niets, want een OIV 

keert alleen uit ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge een verkeersongeval. Maar hoe zit 

het nu met bijvoorbeeld ziekenhuiskosten, vergoeding kleding, smartengeld etc.? Deze kosten kunnen 

normaliter worden verhaald op de WA-verzekering van de ‘schuldige’ bestuurder; dit kunt u dus zelf zijn, 

maar dit kan ook de bestuurder van de andere auto zijn. Wanneer u echter betrokken raakt bij een ongeval 

waarbij er geen sprake is van schuld (aansprakelijkheid) van een bestuurder, bijvoorbeeld door een tak van 

een boom die bij storm op een rijdende auto waait, kan een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) uitkomst 

bieden. De SVI is duidelijk minder gangbaar dan de OIV en wordt ook niet door iedere 

verzekeringsmaatschappij aangeboden. Een verzekeringsmaatschappij zal echter alleen tot uitkering 

overgaan wanneer de kinderen op een daarvoor bestemde plaats in de auto hebben gezeten. Het is dus heel 

belangrijk om de regelgeving voor kindervervoer te volgen. Een gordel dragen is altijd verplicht. Vanaf 2006 

is de basisregel dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter zowel voorin als achterin een goedgekeurd 

autostoeltje of een goedgekeurde stoelverhoger moeten gebruiken.  
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8. Ontwikkeling van het onderwijs binnen de 

school 

 
Onderwijsgroep Fier is georganiseerd binnen het Samen Werkings Verband “het Spectrum”. Dit is een 

verband waarin ongeveer tachtig basisscholen en twee voor Speciaal Basis Onderwijs samenwerken. Elke 

school binnen het SWV “het Spectrum” werkt aan de kwaliteitsverbetering van de zorg aan leerlingen. De 

uitgangspunten staan genoemd in het zorgplan van het samenwerkingsverband. 

Het Spectrum speelt een rol in de ondersteuning van de scholen in hun ontwikkeling naar een bredere zorg 

voor leerlingen. 

Het samenwerkingsverband en het deelzorgverband “onderwijsgroep Fier” stimuleren de ontwikkeling van 

scholen door initiatieven te nemen die leiden tot gezamenlijke deskundigheidsbevordering, het uitwisselen 

van ideeën tussen scholen, het opzetten van netwerken en het inventariseren van scholingsbehoeften. De 

vertaling en implementatie van het zorgbeleid wordt door de coördinator van het deelverband ondersteund 

Binnen het samenwerkingsverband speelt het Zorg Advies Team [in het deelverband] een belangrijke rol. In 

het Zorg Advies Team worden school, interne zorg en de externe voorzieningen op elkaar aangesloten. 

Het Zorg Advies Team bestaat uit de coördinerende IB’er, de schoolpsycholoog of orthopedagoog, de 

schoolarts, de vertegenwoordiger van de basisschool voor speciaal onderwijs en de interne begeleiders van 

de deelnemende scholen die een leerling inbrengen.  

 

Daarboven functioneert de Permanente Commissie Leerlingenzorg voor het gehele samenwerkingsverband. 

Zij heeft een smalle taakstelling. De PCL beoordeelt of de leerling voor plaatsing op een SBaO in 

aanmerking komt. 

De uitgangspunten en de werkwijze van het samenwerkingsverband staan beschreven in het zorgplan van 

“SWV het Spectrum”.  

 

Wij volgen teamscholing om ons klassendoorbrekend onderwijs te verbeteren of aan te passen. Ook worden 

teamleden in de gelegenheid gesteld om individuele scholing te volgen. 
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9. Tot slot 

 

Nu u de schoolgids hebt gelezen hopen wij dat het u enigszins duidelijk is geworden wat wij als school willen 

uitdragen. 

Wat betreft het overzicht van de namen van de leden van de MR, de oudervereniging en het personeel 

verwijzen we naar de schoolkalender met daarin verwerkt het jaarlijkse informatiebulletin. 

 

 

Lijst met afkortingen 

SO.   Speciaal Onderwijs 

Cedin   Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding 

VO   Voortgezet Onderwijs 

PABO   Pedagogische Academie Basis Onderwijs 

LIO   Leerkracht in opleiding 

MR   Medezeggenschapsraad 

GMR   Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 

GGD Fryslân  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân 

ROF   Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân 

BSO               Buitenschoolse opvang 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties, opmerkingen of bezwaar? 
Zijn er onderwerpen niet volledig duidelijk, heeft u suggesties, op- of aanmerkingen n.a.v. het lezen van 

deze schoolgids dan horen wij dat graag van u. Wilt u dan het onderstaande strookje invullen en op school 

inleveren zodat wij uw opmerking kunnen meenemen bij het samenstellen van de volgende schoolgids?  

 

Alvast bedankt. 

 

 

 

N.a.v. het lezen van de schoolgids van de “Otto Clantskoalle” wil ik het volgende 

opmerken:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Datum:       Naam: 
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