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INLEIDING  
  
  
Beste ouders,  
  
Voor u ligt de schoolgids van SWS De Frissel voor het cursusjaar 2022-2023.   
Met deze schoolgids presenteren wij onze school aan iedereen die hierin geïnteresseerd is en in het 
bijzonder aan onze ouders en aspirant-ouders. Het bevat alle informatie die in het komende 
cursusjaar van belang is. Dit geldt zowel voor schoolse als voor buitenschoolse activiteiten. We 
hebben geprobeerd alles beknopt en toch duidelijk en volgens de inhoudelijke eisen te vermelden. In 
deze gids kunt u lezen hoe onze school is georganiseerd, waar de school voor staat en hoe het 
onderwijs is opgezet. Heel belangrijk vinden we de manier waarop de zorg die leerlingen nodig 
hebben, gestalte krijgt op onze school. In deze gids kunt u op verschillende plaatsen hierover iets 
lezen. Ook informeren we u in deze gids over de plannen die we voor dit cursusjaar hebben 
opgesteld en kunt u lezen wat we in het afgelopen cursusjaar, ondanks de Coronacrisis, hebben 
gerealiseerd voor het onderwijs aan onze leerlingen en wat daarvan het resultaat was.  
  
De Coronacrisis zorgt er voor dat veel informatie in deze schoolgids onder voorbehoud is. Het is nog 
niet duidelijk of we in het nieuwe schooljaar nog met beperkingen te maken krijgen. Wel is duidelijk 
dat de school ook dit cursusjaar extra budget ontvangt uit het Nationaal Programma Onderwijs om 
aan specifieke onderwijsbehoeften ontstaan door Corona te voldoen. In deze schoolgids vindt u hoe 
op hoofdlijnen dit geld wordt ingezet.  
  
De schoolgids staat op de website van de school. In plaats van een papieren versie van de schoolgids, 
ontvangen alle ouders/verzorgers aan het begin van het cursusjaar een handige kalender met alle 
data voor dit cursusjaar. Voor Adenium is ook een bovenschoolse schoolgids gemaakt. Deze geldt 
voor alle scholen van Adenium. Deze schoolgids vindt u ook op onze website.  
  
Mocht één en ander in de schoolgids of de kalender aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, 
neem dan gerust contact op met ondergetekende. We hechten aan een goede samenwerking tussen 
school en ouders. Dit bevordert het welbevinden van de kinderen op school en draagt bij aan hun 
ontwikkeling. Wij willen in het komende cursusjaar graag langs verschillende wegen het contact met 
u onderhouden om te spreken over de ontwikkeling van uw kind en over de kwaliteit van het 
onderwijs. We hopen dat u zich mede hierdoor bij de school betrokken voelt. Ik hoop en vertrouw op 
een plezierige samenwerking met u allen!  
  
  

 
 
Namens het team,   
E. Klazenga, directeur  
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 1 DE SCHOOL   
  
  

Samenwerkingsschool De Frissel Drachtstercompagnie  
  
Verklaring van de naam  
Het Friese woord ‘frissel’ betekent vlecht. Twee scholen met verschillende culturen en identiteiten 
vormen tezamen één mooie nieuwe sterke vlecht. Eén nieuwe school met een nieuw gezicht en een 
sterk onderwijsconcept, waarin krachten zijn gebundeld, maar onderlinge verschillen zichtbaar 
mogen blijven. Dit houdt tevens in dat op onze school leerlingen uit alle gezindten bij ons op school 
welkom zijn. We zien deze verschillen als kansen om van te leren.  
  
Adresgegevens  
Smidswei 13a  
9222 NA Drachtstercompagnie  
0512 – 341274  
frissel@pcbosmallingerland.nl  
www.swsdefrissel.nl   
  
Directie en bevoegd gezag  
SWS De Frissel  is een samenwerkingsschool en valt onder het bevoegd gezag van PCBO 
Smallingerland, dochter van holding Adenium. De school is ontstaan door de fusie van pcbo De 
Wyngert en obs De Skûle per 1 augustus 2016.  
  
Directeur  : dhr. E. Klazenga  
bevoegd gezag  : stichting Adenium (dochter PCBO Smallingerland) Drachten  
lid College van Bestuur : mevr. G. Veenstra  
  
Gebouw en voorzieningen  
SWS De Frissel is met ingang van dit seizoen gehuisvest in het nieuwe MFC aan de Smidswei 13a. Het 
gebouw is in de zomer van 2022 gereed gekomen. Naast de school is er een ontmoetingsruimte voor 
het dorp, een sportzaal en een onderkomen voor de sportverenigingen.  
De gebruikers hebben regelmatig overleg over de manier waarop een zo optimaal mogelijke inzet 
van alle middelen en voorzieningen kan worden gerealiseerd. 
 

 
   
 

http://www.swsdefrissel.nl/
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Schoolplein  
Het schoolplein, wat in dit cursusjaar wordt gerealiseerd, biedt mogelijkheden om er fijn op te 
spelen. Het plein voldoet aan alle veiligheidseisen, wat uiteraard niet betekent dat er op het plein 
geen ongelukken kunnen plaats vinden. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voor kinderen een 
fijne speelplek is, stellen we na schooltijd en in het weekend ons plein open voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd. De ouders zijn verantwoordelijk wanneer hun kinderen na schooltijd of in het 
weekend van het plein gebruik maken. Er is een pleincommissie die zich bezighoudt met de inrichting 
van het plein bij het nieuwe MFC.  
  
Veiligheidsbeleid en incidentregistratie  
Omtrent het gebruik van de school en alle voorzieningen is veiligheidsbeleid geformuleerd. Jaarlijks 
zijn er diverse controles van bv. Speeltoestellen en de brandmeldinstallatie. Dit cursusjaar wordt een 
nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt.  Er is een ontruimingsplan wat jaarlijks 
wordt geoefend en geëvalueerd. Ook op het gebied van de sociale veiligheid is veel geregeld. Zo is er 
een pestprotocol, regels omtrent veilig internetgebruik en een gedragscode voor het personeel. 
Twee keer per jaar zetten we de veiligheidsmonitor van KiVa in voor de leerlingen vanaf groep 4. 
Mede hierdoor krijgen leerkrachten goed inzicht in het sociale klimaat binnen de groep en de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen.  
Incidenten die zich op school voordoen worden geregistreerd en zo snel mogelijk afgehandeld. 
Uiteraard wordt besproken hoe deze kunnen worden voorkomen. We registeren alle incidenten die 
te maken hebben met de veiligheid van leerlingen en leerkrachten, Onder incidenten verstaan wij 
een gebeurtenis gericht tegen personen waarbij sprake is van (onder meer) direct verbaal of fysiek 
geweld, bedreiging, grove pesterijen, afpersing, seksuele intimidatie of misbruik.   
Het ministerie van OCW hanteert de volgende definities:  
Incident: opzettelijk agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of wetgeving verboden 
is.  
Ernstig incident: incidenten direct gericht tegen personen, waarbij sprake is van verbaal of 
fysiek   geweld, bedreiging, grove pesterijen, afpersing, seksuele intimidatie of misbruik, etc.  
De geregistreerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens, maar slechts het feit en of de 
betrokkene een leerling, docent of een derde is. De registratiegegevens van de incidenten blijven 
nadrukkelijk in het bezit van de school. De gegevens zijn dus niet openbaar.  
  
De school heeft een contactpersoon waar ouders en leerkrachten terecht kunnen met klachten of 
andere problemen. Dit is Jantine Rering-Zandstra, onze IB’er. Voor ouders die een klacht willen 
indienen is er een klachtenregeling. De procedure rondom de klachtenregeling is opgenomen op 
onze website www.swsdefrissel.nl en ook op de website van Adenium.  
Ook voor onze leerlingen hebben wij in het kader van ons anti-pestbeleid twee leerkrachten 
aangesteld als contactpersoon, waar zij met al hun vragen, problemen en klachten terecht kunnen. 
Dit zijn juf Nynke (onderbouw) en juf Jantine (bovenbouw). Jantine is tevens de anti-pestcoördinator 
van de school ofwel de aandachtscoördinator. In het begin van elk schooljaar wordt deze informatie 
met alle ouders, leerkrachten en leerlingen gedeeld. We melden dit ook op flyers bij de beide entrees 
van de school. 
  
MELDCODE 
Binnen Adenium werken alle scholen met een Meldcode. Hierin staat verwoord hoe en welke 
stappen wij nemen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. U vindt informatie 
over de meldcode op de website. 
 

Alle beleid omtrent veiligheid, zoals het pestprotocol zijn op school ter inzage. U kunt deze 
informatie ook vinden op onze website. 

http://www.swsdefrissel.nl/
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Schoolgrootte en prognose  
De school telt aan het begin van dit cursusjaar naar schatting 100 leerlingen. Dit aantal loopt volgens 
de huidige inzichten op tot naar schatting 110 door de instroom van vierjarigen in groep 1. We 
verwachten een 1 oktobertelling van 103 leerlingen. De prognoses voor de middellange termijn laten 
een lichte daling van het leerlingenaantal zien. Wij werken dit cursusjaar, dankzij de extra financiële 
middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), weer met vijf groepen. De groepsindeling is 
dit cursusjaar als volgt: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7 en groep 8.   
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2 VISIE EN MISSIE  
  
  
Vanuit kernwaarden  
Op samenwerkingsschool De Frissel te Drachtstercompagnie 
zitten leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende 
achtergronden bij elkaar op school. De kernwaarden veiligheid, 
respect en (zelf)vertrouwen vormen de basis voor de omgang 
met elkaar. Dit komt tot uiting in alle facetten van ons 
onderwijs. Wij zien de diversiteit in de schoolpopulatie als een 
kans voor de ontwikkeling van onze leerlingen. De inrichting en 
ontwikkeling van het onderwijs  op de SWS kenmerken we 
voorts als eigentijds, professioneel  en ambitieus.   
Uitgaande van deze kernwaarden betekent dit dat we op onze samenwerkingsschool......  
  
betreffende veiligheid  
  
….een veilige schoolomgeving creëren voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders, waar iedereen   
  zich geaccepteerd voelt, waar mensen vertrouwen hebben in elkaar en in zichzelf en waar mensen   
  elkaar ontmoeten.  
  
betreffende samenleving en identiteit  
 

... kinderen leren sámen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars mening te hebben.   
We leren hen waardering en respect op  te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden, 
in het kader van een adequate   voorbereiding op een multiculturele samenleving en de 
democratische rechtsstaat (actief burgerschap en sociale veiligheid).  
… rekening houdend met de verschillende achtergronden van kinderen, levensbeschouwelijke   
vorming een bijzondere plek geven in het onderwijs.  Zowel de openbare als de christelijke     
identiteit is op school herkenbaar aanwezig. Verschillen in opvattingen maken we   
zichtbaar in plaats van deze te camoufleren of te verbergen.   
 
betreffende onderwijs en leren  
 

… de totale ontwikkeling van leerlingen op het oog hebben. Dat houdt in dat we ons wat betreft het 
aanbod primair richten op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschapsonderwijs, maar dat 
we daarnaast een profiel hebben ontwikkeld gekenmerkt door evenwicht in de aandacht voor hoofd, 
hart en handen. We zetten daarbij moderne methodieken en materialen in. De school heeft een 
profiel opgesteld waarbij extra wordt ingestoken op het onderwijs in muzikale vorming en 
wetenschap en techniek. De school heeft voor het totale aanbod meetbare en merkbare doelen 
geformuleerd. Dit staat vermeld in onze borgingsdocumenten.  
… het kind centraal stellen en leerlingen  motiveren en   begeleiden het beste uit zichzelf te halen. 
Om dit te bereiken zorgen we voor een leeromgeving en voor interventies die het leren van kinderen 
maximaal ondersteunen. Leerkrachten maken het leren zichtbaar voor de leerling, voor de leerkracht 
en voor de ouders. We hanteren hierbij een gemeenschappelijke leertaal. Het eigenaarschap van 
leerlingen wordt verder vergroot door in het aanbod aan te sluiten bij hun eigen interesses en 
voorkeuren. Om deze omgeving te realiseren en te borgen is sterk onderwijskundig en gedeeld 
leiderschap een vereiste.  
… onze leerlingen vaardigheden aanleren waarmee ze datgene wat ze op school geleerd hebben ook 
zo veel als mogelijk kunnen toepassen in de praktijk.   
...we in onderwijssituaties leerlingen gelijke kansen geven en  dat we met een    
effectieve leerlingenzorg inspelen op de onderwijsbehoeften van elk kind en zoveel als mogelijk 
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passend onderwijs verzorgen zoals is afgesproken in het samenwerkingsverband Friesland. Alles is er 
op gericht ieder kind zo goed als mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarbij 
hanteren we ononderbroken ontwikkelingslijnen. We stimuleren de voorziening van voorschoolse 
educatie in het dorp hierop aan te sluiten en willen deze ontwikkeling ook actief mee ondersteunen. 
We hebben de leerlingenpopulatie scherp in beeld. Omdat we de taalachterstand bij binnenkomst 
van een substantieel aantal kinderen als een risico zien voor ontwikkeling, besteden we in het 
aanbod extra aandacht aan woordenschatontwikkeling. 
 
betreffende  kwaliteitszorg  
 

... voortdurend en cyclisch werken aan de kwaliteit van het onderwijs in al zijn facetten.  We stellen 
jaarlijks een kwaliteitskalender op. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd in diverse 
kwaliteitsdocumenten. Jaarlijks rapporteert de school in een evaluatie van het schooljaarplan aan 
belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.  
 
betreffende ouders   
 

...hen zien als ervaringsdeskundigen als het gaat om de ontwikkeling van hun eigen kind. Onze school 
ziet hen als ‘partners in education’. Daarom willen we ouderbetrokkenheid  actief stimuleren. 
Ouderbetrokkenheid op onze school heeft de volgende kenmerken:  

• Ouderbetrokkenheid is gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van kinderen.  
• De school waarborgt de herkenbaarheid van en de aandacht voor de 
verschillende  identiteiten. Ouderbetrokkenheid op de samenwerkingsschool houdt in 
dat we voor de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit vooral ook  een rol zien 
voor thuis.  
• De school stimuleert ouders respect te hebben voor de verschillen in opvattingen en 
kiest daarom niet voor het vermijden van verschillen, maar voor het accepteren ervan.  
• We richten onze pijlen niet op wat er mist op het gebied van identiteit maar op wat 
ouders verbindt in gezamenlijke waarden en normen als eerlijkheid, rechtvaardigheid en 
rentmeesterschap. 
• Op school praten we bij voorkeur met ouders en kinderen in plaats van met ouders 
over kinderen.   
• Dit gebeurt deels door het houden van ontwikkelingsgesprekken die altijd betrekking 
hebben op de periode die voor ons ligt.  
• De school geeft ouders duidelijke handvatten waarmee zij hun kind adequaat kunnen 
ondersteunen.  
• Ouderbetrokkenheid speelt zich voor een groot deel thuis af. Daarmee bedoelen we 
dat we voor wat betreft de opvoeding thuis en op school samen willen optrekken.  
  

Schoolklimaat  
Een aangenaam klimaat op school vinden we van essentieel belang voor het welzijn van zowel 
leerlingen als leerkrachten en dit levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelen die 
we ons stellen. Op onze school leggen we daarom de nadruk op het positieve in het gedrag van de 
ander. Door positieve waardering voelen kinderen zich competent en ontwikkelen zij zich beter. Dit 
geldt ook voor ons volwassenen. We zien het als een opdracht onze leerlingen te leren zo naar 
anderen te kijken. Met dit uitgangspunt bouwen we elk jaar (vooral aan het begin) met de leerlingen 
aan een ‘fijne groep’. KiVa legt hierop sterk de nadruk. Als het nodig is werken we op school met een 
actieplan om het schoolklimaat te verbeteren.  
We hebben een verbeelding van onze visie en de kernwaarden laten maken en deze is voor een ieder 
zichtbaar in het nieuwe schoolgebouw. We werken eraan dat leerlingen deze visie kunnen verklaren. 
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Uitwerking  
Hoe worden de genoemde kernwaarden nu zichtbaar op school?  
 

Veiligheid  
-De samenwerkingsschool heeft preventief beleid opgesteld tegen pestgedrag voor het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden het programma KIVA. Hierbij kunnen ook de symbolen van FIDES worden 
ingezet die in de groepen aanwezig zijn.  
-De school stelt samen met de kinderen succescriteria op voor veiligheid 
en gewenst gedrag die op gezette tijden worden geëvalueerd.  
-Het team van de school toont in alles voorbeeldgedrag.  
-De school evalueert twee keer per jaar de veiligheidsbeleving van 
leerlingen en eens per twee jaar de veiligheidsbeleving van 
leerkrachten.  
-De school hanteert een actief veiligheidsbeleid gericht op het 
voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten, waaronder een antipestprotocol.  
-De school beschikt over een actuele RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie). 
 

Respect  
Respect hebben voor elkaar betekent op SWS De Frissel dat we weten en 
waarderen dat iedereen anders is en we met verschillende achtergronden en 
verschillende opvattingen met elkaar een samenleving vormen. Deze 
verschillen maken we zichtbaar en bespreekbaar, in plaats van deze te 
camoufleren of te verbergen. Vanuit deze gedachte hebben we aandacht voor 
elkaars welbevinden. We hebben hiertoe een open en nieuwsgierige houding 
en creëren ruimte en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek wordt 
op SWS De Frissel gekenmerkt door een positieve en actieve luisterhouding, 

open en eerlijke communicatie, waarbij feedback gegeven en ontvangen kan worden en de focus ligt 
op groei.   
Dit wordt zichtbaar op school in de volgende kenmerken:   

• Iedereen mag zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en wij accepteren en waarderen 
deze verschillen. Iedereen is gelijkwaardig, maar dat betekent niet dat we allemaal gelijk 
zijn. De verschillen die er zijn, zien we als een kans om te leren van en met elkaar.   
• In omgang en taalgebruik gaan we altijd uit van het goede en positieve waardering.   
• Wij geven regelmatig ruimte om elkaar te ontmoeten.   
• We begroeten elkaar iedere dag bij binnenkomst.   
• Er is op school ruim aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs en 
burgerschapskunde, waarbij kinderen elkaars verschillen leren kennen en waarderen. 
Normen en waarden worden aangeleerd en in praktijk gebracht door het houden van 
acties zoals Kinderpostzegels, Schaatsen voor water, steun aan projecten in 
ontwikkelingslanden, maar ook in het dorp zoals bijvoorbeeld Himmeldei. We hebben 
voor het burgerschapsonderwijs een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor groep 1-8  
• Wij voeren gesprekken mét ouders én kinderen.   
• We werken met een leerlingenraad.  
• We werken wekelijks aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden die 
nodig zijn om bovenstaande te kunnen realiseren.  
• We hebben hierin als volwassenen een voorbeeldfunctie.   
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(zelf)Vertrouwen  
-Op school ontwikkelen we het zelfvertrouwen van leerlingen met het anti-pestprogramma van KIVA. 
Dit programma wordt structureel en wekelijks ingezet. De symbolen van FIDES 
kunnen daarbij worden gebruikt. De school is voor Kiva gecertificeerd. Met 
een preventieve aanpak maken we kinderen bewust van het feit hoe 
belangrijk gezond gedrag van ieder individu is voor de sfeer in de groep.  
-Op school stimuleren we vertrouwen in elkaar door leerlingen 
verantwoordelijkheid te geven voor diverse taken in school en op het plein.  
-Op school leggen we het accent op positieve waardering van inzet en groei 
en van gezond gedrag.   
  

Eigentijds: “Leren zichtbaar maken”   
- In ons onderwijskundig concept is het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie, verwoord in zijn 
boek 'Visible Learning', leidend voor de keuzes die we maken voor ons pedagogisch-didactisch 
handelen.  
- We kiezen in ons handelen voor interventies die een grote impact hebben op het leren van 
kinderen. Daarbij ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de ontwikkeling van leerlingen voor 
zowel leerkracht als voor leerling zelf en ook voor de ouders, waardoor de betrokkenheid bij het 
eigen leerproces toeneemt. Belangrijkste kenmerken van dit pedagogisch-didactisch handelen zijn:   
  

* bevorderen van een growth mindset (mindset gericht op inzet en groei in plaats van op prestatie)  
* hoge verwachtingen van leerkrachten en leerlingen  
* aandacht voor vaardigheden die het leren verbeteren  
* strategisch leren  
* directe instructie  
* aandacht voor afstemming   
* coöperatieve werkvormen  
* accent op actieve betrokkenheid van kinderen  
* aandacht voor feedback door leerkracht en leerlingen onderling  
  
- We spreken liever over leren dan over onderwijzen. Het woord ‘leren’ is een ruim begrip en heeft 
betrekking op de totale ontwikkeling van onze leerlingen (dus ook bijv. op sociaal emotioneel terrein 
of bewegingsonderwijs)    
- We willen kinderen niet vergelijken met de prestaties van andere kinderen, maar met zijn/haar 
eerdere prestaties.  Het gaat dus om groei. Het zichtbaar maken van ontwikkeling zorgt voor 
zelfvertrouwen en motivatie.  
- De leerkrachten geven de leerlingen zoveel mogelijk feedback tijdens hun werk, zodat ze hun 
werkwijze daarna kunnen aanpassen. Het nakijken na schooltijd vinden we minder effectief. U zult 
dit in de schriften dan ook weinig terug vinden.  
- Het geven en ontvangen van feedback is uitgewerkt in beleid.  
-Het onderwijsaanbod is dekkend voor de kerndoelen en evenwichtig 
verdeeld over de aandacht voor hart, hoofd en handen. Hierbij worden 
moderne methodieken en materialen ingezet. Met dit aanbod werken 
we bovendien aan de referentieniveaus voor taal en rekenen. 
Bijzonderheden betreffende het aanbod:  
- Aandacht voor het vak Engels vanaf groep 5.  
- Een extra accent op wetenschap en techniek.  
- In elke groep wordt door de leerlingen gebruik gemaakt van digitale toepassingen. Vanaf groep 6 
heeft elke leerling de beschikking over een eigen ipad.  
  

We houden met de vormgeving en inrichting van de nieuwe school rekening met de bovenstaande 
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principes.  
 

 Professioneel  
-Teamleren en persoonlijke ontwikkeling van het personeel zijn structureel 
ingebed in onze schoolorganisatie. Er is een gesprekkencyclus waarin 
persoonlijke ontwikkeling op de agenda staat.   
-Erkende ongelijkheid is in onze teamcultuur een belangrijk principe en is 
beschreven in ons professioneel statuut.  
-Op school is een rekencoördinator, een taalcoördinator, een ICC 
coördinator, een IB-er, een coördinator identiteit, een i-coach en een 
coördinator sociale vaardigheden die met de directie beleid voorbereidt en 
zorgt voor implementatie van dit beleid in de school. Iedereen werkt 

hiertoe in de digitale omgeving van ‘Schoolmonitor’.  
-Op school komt het team regelmatig bijeen met het oog op de ontwikkeling van de school.  
-Op school is aandacht voor formele communicatie in het team door de structurele inzet van 
collegiale consultatie, werkgroepen en het gezamenlijk voorbereiden van goede lessen.  
-Het beleid van de school wordt schriftelijk vastgelegd in besluitenlijstjes en borgingsdocumenten.   
-Op school werken we aan een kwaliteitscultuur waarin teamleden aanspreekbaar zijn op gemaakte 
afspraken.  
-Op school steken we in op sterk onderwijskundig leiderschap van de directie die zorg draagt voor 
een goed systeem van kwaliteitszorg met betrekking tot opbrengsten en het onderwijsleerproces.  
-De school onderhoudt intensief contact met de ketenpartners en andere externe contacten.  
  
Ambitieus  
- De leerkracht draagt in grote mate bij aan de resultaten van de leerlingen.  De school heeft voor de 
opbrengsten op de hoofdvakken doelstellingen geformuleerd, als onderdeel van opbrengst gericht 
werken. Op de groepskaart en in hun weekplanning plannen de leerkrachten acties om deze doelen 
te halen.  
-De onderwijsinspectie heeft De Frissel in 2018 bezocht en de school de 
waardering ‘goed’ gegeven. Onze school voldoet ruimschoots aan de 
bijbehorende kwaliteitscriteria zoals beschreven in het onderzoekskader 
van de onderwijsinspectie en heeft op tal van domeinen eigen ambities 
geformuleerd. Moeilijker om deze waardering te behalen is om het niveau 
ook zo te houden. De begeleiding van nieuwe leerkrachten is hier 
nadrukkelijk op gericht.  
  
   
Visie op levensbeschouwelijk onderwijs  
In onze pluriforme samenleving is het goed dat kinderen leren dat iedereen gelijkwaardig is, maar dat 
niet iedereen gelijk is en gelijk denkt. In onze samenwerkingsschool staan de christelijke en niet-
christelijke levensbeschouwingen naast elkaar. We houden het verschil in opvattingen op school 
zichtbaar en kiezen niet voor vormen waarin identiteiten qua inhoud verwateren.  
Door elkaar te ontmoeten maken kinderen kennis met andere opvattingen en leren ze hierin 
rekening te houden met elkaar. In die zin is de school een oefenplaats.  
Enerzijds betekent dit dat de samenwerkingsschool de opdracht heeft de leerlingen op te voeden in 
de normen en waarden die passen bij onze samenleving zoals respect, veiligheid, vertrouwen,   
eerlijkheid, rechtvaardigheid, meelevendheid en rentmeesterschap. Genoemde normen en waarden 
zijn gemeenschappelijk en worden door leerkrachten en ouders vanuit een eigen invalshoek en 
achtergrond van belang geacht voor de ontwikkeling van leerlingen.  
Dat die invalshoek en de innerlijke drive van leerkrachten en ouders verschillend is, is een gegeven. 
Anderzijds dienen ook het godsdienstonderwijs en de normen en waarden die daarbij horen 
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nadrukkelijk een plek te krijgen in de school. We schenken aandacht aan bijbelverhalen en liederen, 
dagopeningen en vieringen passend bij de christelijke hoogtijdagen.  
  

Uitwerking  
Hoe wordt deze visie op levensbeschouwelijk onderwijs nu zichtbaar op school?  
  
We maken voor de inhoud van de lessen gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Hiermee kan gericht 
worden ingespeeld op de diversiteit van onze schoolbevolking. Vanuit Trefwoord bieden we per 
week in alle groepen twee gezamenlijke lessen levensbeschouwing aan waarin het gezamenlijke 
thema wordt besproken en later ook geëvalueerd. In deze lessen besteden we tevens aandacht aan 
actief burgerschap en sociale integratie. Daarnaast geven christelijke en niet-christelijke leerkrachten 
indien nodig les in elkaars groep, waarbij het gezamenlijke thema vanuit zowel een christelijke als 
een algemeen levensbeschouwelijke invalshoek wordt uitgewerkt.  
We houden bij het verdelen van de lessen dus rekening met de eigen achtergrond en overtuiging van 
de leerkrachten zodat iedereen zo veel mogelijk op authentieke wijze les kan geven (‘teaching from’ 
in plaats van ‘teaching about’). We schakelen ook externe partijen in. Dit jaar geeft een GVO docent 
(dhr. Tjerk Bosscher) en de pastor van de plaatselijke PKN-gemeente (mevr. Ageeth de Vries) 
godsdienstlessen op school.  
We staan er open voor om, indien gewenst, levensbeschouwelijke thema’s op te nemen in het 
naschoolse aanbod. Zie voor de uitwerking ook hoofdstuk 3.  
  
Missie  

 
 
 
Op samenwerkingsschool De Frissel is iedereen, jong en oud, leerkracht, ouder of leerling, 
gelijkwaardig. Dat betekent niet dat we ook allemaal gelijk zijn. De verschillen die er zijn, zien we als 
een kans om te leren van elkaar en met elkaar. Daarom geven we op school ruimte om elkaar te 
ontmoeten in een sfeer van veiligheid, onderling respect en vertrouwen in elkaar, willen we het leren 
van leerlingen richten op de totale ontwikkeling en dit leren voor hun ook zichtbaar en betekenisvol 
maken. Om dat te bereiken werken we met een team gemotiveerde en ambitieuze medewerkers 
vanuit een professionele houding aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs.    
                      
SWS  DE FRISSEL: Voor een goede start van ieder kind!  
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3 ONDERWIJS   

  
  
In onze school gaat het in eerste instantie om het leren van alle leerlingen. Het onderwijzen staat 
daar in dienst van. Om het kind te begeleiden het beste uit zichzelf te halen zorgen we voor zo 
gunstig mogelijke voorwaarden en een optimale omgeving. We werken met vijf groepen. Conform de 
wet op het basisonderwijs biedt de school onderwijs aan in een groot aantal vak- en 
vormingsgebieden. Met de keuzes die we maken sluiten we aan op de kenmerken van onze 
leerlingenpopulatie. We zien dat veel jonge kinderen moeite hebben met Nederlandse taal. Daarom 
leggen we in de school veel nadruk op de taaldomeinen woordenschatontwikkeling, begrijpend 
luisteren en technisch en begrijpend lezen. Hoewel we ons primair richten op de basisvakken 
rekenen en taal heeft de school een profiel ontwikkeld gekenmerkt door een evenwicht in de 
aandacht voor hoofd, hart en handen. Een bijzonder profiel ontwikkelen we op het gebied van 
muzikale vorming en wetenschap en techniek. We merken dat kinderen veel belangstelling hebben 
voor techniek door de vele technische beroepen die ouders hebben. In dit hoofdstuk gaat het over 
de wijze waarop het onderwijs op school gestalte krijgt. Onze aanpak en werkwijzen vloeien voort uit 
de visie en doelstellingen die we hebben geformuleerd met betrekking tot het onderwijs op onze 
school (hoofdstuk 2).  
  
We maken gebruik van verschillende moderne methoden die dekkend zijn voor de kerndoelen die 
door de overheid zijn opgesteld voor het basisonderwijs. Met onze methodieken en werkwijzen 
sluiten we tevens goed aan bij het voortgezet onderwijs.  
  

  
  

Vak-/vormingsgebied  
  

Aanbod/methode  Aangeboden in groep  

      1  2  3  4  5  6  7  8  
1. Aanbod jonge kind    
  - Beg. geletterdheid  Schatkist   x  x              

  - Beg. gecijferdheid  Met sprongen vooruit  x  x              

  -.Soc.emot.vorming  KIVA en FIDES  x  x              

  - 

Bewegingsonderwijs      
  en motorische ontw.  

Beweging voor Kleuters  

Pennenstreken  
x  x              

2. Nederlandse taal    

  

 - Aanvankelijk lezen  Veilig Leren Lezen (kim-versie)      x            
 - Voortg. techn. lezen  Flits        x  x  x  x  x  
 - Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip XL        x  x  x  x  x  
 - Taalmethode  Taal op Maat         x  x  x  x  x  
 - Schrijfmethode  Pennenstreken  x  x  x  x  x  x  x  x  
 - Woordenschat  Taal op Maat         x  x  x  x  x  
 - Spelling  Spelling op Maat         x  x  x  x  x  

3. Engels  Join in          x  x  x  x  
4. Fries  Spoar 8  x  x  x  x  x  x  x  x  

5. Rekenen/Wiskunde  
Wereld in Getallen 5  
Met sprongen vooruit, Bareka  

x  x  x  x  x  x  x  x  

6. Kennisgebieden    

  

 - Aardrijkskunde  Meander (nieuwe versie)     x  x  x  x  x  x  
 - Geschiedenis  Brandaan (nieuwe versie)     x  x  x  x  x  x  
 - Natuur en      
   milieu-educatie  

Naut (nieuwe versie)         x  x  x  x  

 - Verkeer  Abonnementen VVN  x  x  x  x  x  x  x  x  
 - Maatsch. Verh.  Wie is hier eigenlijk de baas?               x  x  
 - Geest. stromingen  Weet wat je viert          x  x  x  x  
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 - Techniek  eigen themakisten bij Naut, div 
bronnen en constructiemateriaal, 
techniektorens  

x  x  x  x  x  x  x  x  

 - ICT  Ipads  x  x  x  x  x  x  x  x  
7. Expressieactiviteiten    

  

 - Handvaardigheid  Moet je doen  x  x  x  x  x  x  x  x  
 - Tekenen  Moet je doen  x  x  x  x  x  x  x  x  
 - Muziek  123ZING  x  x  x  x  x  x  x  x  
 - Dans/Drama  Moet je doen  x  x  x  x  x  x  x  x  

8. Bewegingsonderwijs  Basislessen voor het 
bewegingsonderwijs  

x  x  x  x  x  x  x  x  

9. Soc. emotionele 
vorming  

KIVA   x  x  x  x  x  x  x  x  

10. Levensbeschouwelijk 

onderwijs (alg. en chr.)  
abonnement Trefwoord  x  x  x  x  x  x  x  x  

  
  
Pedagogisch-didactische uitgangspunten: Leren Zichtbaar Maken  
We willen de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces vergroten. Het bouwen aan een 
relatie tussen leerkracht en leerlingen is daarbij essentieel. Kinderen worden op school niet 
vergeleken met andere kinderen maar met hun eigen eerdere prestaties. Kinderen krijgen daardoor 
meer zelfvertrouwen en hebben daardoor hogere verwachtingen van zichzelf. Ook de leerkracht 
spreekt hoge verwachtingen uit.   
Kwalitatief goede instructie is nodig voor het leren van de leerlingen. Het team loopt een meerjarig 
proces om dit op een hoger plan te krijgen. We kiezen daarbij voor ‘evidence based’  strategieën 
zoals die zijn verwoord in het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie: “Visible learning”. We 
vinden het belangrijk dat het leren zichtbaar wordt voor de leerkracht, maar vooral ook voor de 
leerling zelf. Leerlingen krijgen daarom vooral tijdens de lessen feedback gericht op de leerdoelen. 
Dit omdat we leerlingen tijdens de les hun werkwijzen willen laten verbeteren. Op school leren 
leerlingen ook om feedback op elkaars leerproces te geven. In alle groepen hanteren we daarbij 
eenzelfde leertaal. Onze school heeft het beleid omtrent feedback uitgewerkt. In alle groepen 
werken de leerkrachten met een weekplanning, waarin de planmatige zorg een plek krijgt en de 
weektaak wordt ingepland. Voor de leerlingen in groep 1-2 wordt de uitwerking hiervan zichtbaar 
gemaakt op een planbord. De leerkrachten van groep 3 en hoger werken de les- en leerdoelen voor 
de leerlingen zichtbaar uit op een whiteboard.  
  
Sociaal-emotionele ontwikkeling   
Op school schenken we structureel en planmatig aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van onze leerlingen. Onze school is een KiVa-school. KiVa is het Finse woord voor ‘fijn, leuk’ en is een 
preventief programma gericht op het voorkomen en aanpakken van pestsituaties en voor het 
versterken van de sociale veiligheid. Met de lessen bouwen we aan een ‘fijne groep’. Dit is de 
essentie van de methodiek. De school is voor het gebruik van KiVa gecertificeerd.  
Met een toets van het IEP-lvs brengen de leerkrachten de sociale competenties van de leerlingen in 
kaart. Op het rapport en tijdens de ontwikkelgesprekken schenken we aandacht aan de vorderingen 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo blijven ouders op de hoogte van de vorderingen van hun 
kind op dit gebied en bespreken we met elkaar wat en hoe het beter kan.   
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Onderwijs in groep 1 en 2  
Goed kleuteronderwijs is van groot belang. Het legt een onmisbare basis voor hun verdere 
ontwikkeling. De inrichting en de aankleding van ons schoolgebouw en ook die van de speelplaats 
zijn erop gericht het onderwijs aan onze jongste leerlingen zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. 
We hebben ook in het lokaal van groep 1-2 de beschikking over een digitaal schoolbord als 
hulpmiddel bij voorbereidend taal-, lees- en rekenonderwijs.  Leerlingen leren van elkaar en 
leerlingen van groep 1 die daar aan toe zijn, haken aan bij het programma van groep 2.  
  
Rooster voor de kleuters   
De groep 1- 2 begint de dag met een inloopmoment. Kinderen spelen dan met recent aangeschaft 
ontwikkelingsmateriaal of ‘lezen’ in een prentenboek. Daarna begint de juf met de kinderen in de 

kring met een aantal vaste routines zoals het gebruik van de 
dagritmekaarten. Veel activiteiten zoals bijvoorbeeld het 
levensbeschouwelijk onderwijs vinden in de kring plaats. Vervolgens is het 
tijd om te werken. Naast de verplichte werkjes, gekoppeld aan 
ontwikkelingsdoelen, kiezen de leerlingen om te spelen in de poppenhoek, 
de bouwhoek, de lees-schrijfhoek, of om te spelen met 
constructiemateriaal. Ze mogen ook tekenen of knutselen of een spelletje 
kiezen uit de spelletjeskast. Tijdens deze momenten vinden er structureel 

taal- en rekenactiviteiten in de kleine kring plaats. In de pauze wordt in de kring het meegenomen 
fruit opgegeten, vaak gevolgd door bewegingsonderwijs buiten of in het speellokaal. Veel aandacht is 
er voor taal/luisterspelletjes en er wordt veel aan muziek gedaan. Zowel in groep 1 als in groep 2 
besteden we aandacht aan voorbereidende reken-, lees- en schrijfactiviteiten. Het aanbod wordt 
voor een groot deel bepaald door de observaties vanuit de ‘leerlijnen van het jonge kind’ van 
Parnassys en toetsen die de leerkracht afneemt. Ook in groep 1-2 leren we kinderen om kritisch naar 
het eigen werk en dat van de ander te kijken en om zichtbaar te maken wat ze hebben geleerd op 
school.   
  
Zelfstandig werken in groep 1-2  
De kinderen plannen zelf met de juf op het keuzebord de activiteiten die ze in een week gaan doen. 
Ook leren ze de verplichte opdrachten te plannen en samen met een andere leerling hierover te 
praten. Tijdens de werkles en instructies leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit 
betekent dat we kinderen leren zelfstandig te werken en dat de juf niet altijd voor iedereen tegelijk 
beschikbaar is. Op school werken we aan een doorgaande lijn op het gebied van zelfstandig werken. 
Wilt u meer weten over onze aanpak, dan komt u maar eens langs. We vertellen u er graag iets over.  
  
Fruit eten op school  
's Morgens nemen de kinderen meestal fruit of een broodje mee naar school, geen snoep dus! De 
jongste kinderen eten hun meegenomen fruit gezamenlijk De oudere kinderen doen dit in de pauze.   
Tussen de middag wordt gegeten in de kring. De leerkracht krijgt hierbij assistentie van een aantal 
ouders.  
  
Voorbereidend taal/lezen  
Er worden veel activiteiten gepland op het gebied van voorbereidend taal en lezen. We werken aan 
de woordenschatontwikkeling en doen veel aan interactief voorlezen, begrijpend luisteren en 
mondelinge taalvaardigheid. We werken aan de tussendoelen van het SLO (Stichting Leerplan 
Ontwikkeling) die een goed beeld schetsen wat de kinderen op een bepaalde leeftijd moeten 
beheersen en gebruiken hierbij de nieuwste versie van de methode ‘Schatkist’. Hiermee worden de 
verschillende klanken en letters aangeboden. Met de genoemde materialen doen de kleuters 
ervaringen op met woorden, letters en klanken en komen ze regelmatig in aanraking met verhalen en 
boeken. Zo wordt er gewerkt aan de voorwaarden om in groep 3 met het aanvankelijk leesonderwijs 
te kunnen starten. Er is een boekenhoek ingericht waarmee leesbevordering actief wordt gestimu-
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leerd en de leerlingen de voorbereidende leesactiviteiten kunnen oefenen. Door middel van 
structurele observatiemomenten (na afloop van een thema) wordt beoordeeld of de leerlingen 
voldoende vooruitgang boeken en of de geplande doelen worden gehaald. Via Parro laat de 
leerkracht ouders weten waar de kinderen mee bezig zijn in de groep zodat ze er thuis ook over 
kunnen praten.  
  
Voorbereidend rekenen  
In groep 1-2 werken we met ‘Met Sprongen Vooruit’. De facetten tijdsbeleving, tijdsbesef, ruimtelijke 
oriëntatie, sorteren, ordenen, meten, wegen, getalsbegrip en (verkort) tellen komt in deze 
methodiek aan de orde. Door middel van structurele observatiemomenten wordt beoordeeld of de 
leerlingen voldoende vooruitgang boeken en of de geplande doelen worden bereikt. We gebruiken 
de Utrechtse Getalbegriptoets voor leerlingen die de rekendoelen niet halen. Hiermee wordt 
bekeken aan welke vaardigheden nog moet worden gewerkt alvorens ze naar groep 3 gaan.  
  
Voertaal   
Wij vinden dat iedere kleuter zich moet kunnen uiten d.m.v. taal. Dit mag dus in de eigen 
'memmetaal' en van huis uit Nederlandstalige kinderen mogen dat in het Nederlands doen. Beide 
talen worden dus in de groep gebruikt. Wanneer de juf bezig is met taalontwikkeling worden de 
kinderen gestimuleerd in het Nederlands te spreken. Vanaf groep 3 is de voertaal op school 
Nederlands. We hebben wel een Friese middag. Deze is momenteel niet structureel. De voertaal is 
dan uiteraard Fries.  
  
Levensbeschouwelijk onderwijs   
We maken voor de inhoud van de lessen gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Hiermee kan gericht 
worden ingespeeld op de diversiteit van onze schoolbevolking. Trefwoord werkt met thema’s die 
worden uitgewerkt in een periode van 3 weken.   
Er worden zowel bijbellessen als lessen algemeen levensbeschouwelijke vorming gegeven  
Tijdens de lessen algemeen levensbeschouwelijk onderwijs wordt het thema uitgewerkt met 
aandacht voor burgerschapskunde en een meer humanistische visie op het thema. Er worden 
daarvoor verschillende werkvormen gebruikt, zoals bijvoorbeeld een gedicht, een spiegelverhaal of 
een gesprek.  
Tijdens de bijbellessen worden bijbelverhalen verteld en christelijke liederen geleerd. Soms werken 
we mee aan een kerk-school-gezinsdienst. Dit is overigens een buitenschoolse activiteit en daarom 
niet verplicht.   
We besteden ook aandacht aan andere geestelijke stromingen met ‘Weet wat je viert’’. Een jaarlijks 
terugkerend feest vormt dan vanaf groep 5 het uitgangspunt voor de lessen.  
  
We houden bij het verdelen van de lessen rekening met de eigen achtergrond en overtuiging van de 
leerkrachten, zodat iedereen zo veel mogelijk op eigen authentieke wijze les kan geven.   
Leerkrachten ruilen eventueel van groep om er voor te zorgen dat beide vormen van 
levensbeschouwelijk onderwijs voldoende aandacht krijgen.    
Daarnaast krijgen we hierbij ondersteuning door een GVO-docent en de pastor van de plaatselijke 
PKN-gemeente.   
De vieringen worden gezamenlijk gehouden, een ieder met een eigen inbreng en vanuit onderling 
respect. Dit geldt voor zowel de christelijke feesten (bijv. Kerst en Pasen) als voor andere vieringen 
over thema’s uit Trefwoord. Elke groep bereidt één keer per jaar een gezamenlijke viering voor.  
Trefwoord geeft periodiek een nieuwsbrief uit die we doorgeven aan de ouders.  
  

Lezen en leesvormen  
De belangrijkste doelstelling van het leesonderwijs op De Frissel is dat kinderen vaardige, 
gemotiveerde en zelfstandige lezers worden. Leesmotivatie en leesbegrip staan hierbij in alle 
groepen voorop.   
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Op school wordt in groep 3 voor aanvankelijk leesonderwijs gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig 
Leren Lezen’. In de tweede helft van groep 3 gaan de leerlingen tutorlezen met leerlingen van groep 
8, middels het project ‘Samen beter lezen’. Vanaf groep 4 gebruiken we een methode voor 
voortgezet technisch lezen, Flits. Leesmotivatie staat in alle groepen voorop. Met het gebruik van de 
methode Flits werken we efficiënt en effectief aan een stevige basis voor technisch lezen.   
Naast bovenstaande methoden maken we ook gebruik van het preventieve leesprogramma Bouw! 
Dit is een computer gestuurd preventief programma, wat ingezet wordt om leesachterstanden bij de 
zogenaamde ‘risicolezers’ te voorkomen. We zetten dit programma preventief in vanaf midden groep 
2. We stimuleren ouders van leerlingen die moeite hebben met lezen, dagelijks een kwartier met hun 
kind te lezen. Twee keer per jaar worden alle leerlingen getoetst om hun vorderingen in beeld te 
krijgen.   
Voor begrijpend lezen gebruiken we tot en met groep 8 de methode ‘Nieuwsbegrip’. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van actuele teksten. Juf Jantine coördineert alle zaken die te maken hebben met 
het leesonderwijs. Zij is onze taal- leescoördinator.  
  
Taalonderwijs  
Wij gebruiken voor ons taalonderwijs de methoden ‘Taal Op Maat’, ‘Spelling Op Maat’, Veilig Leren 
Lezen (Kim versie) en ‘Schatkist’. Deze methodieken sluiten goed op elkaar aan. Met de genoemde 
methodieken wordt een cursorisch aanbod gerealiseerd. De vier belangrijke leerlijnen zijn: Spelling, 
spreken/luisteren, taalbeschouwing (bv. grammatica), creatief schrijven en 
woordenschatontwikkeling. Juf Jantine coördineert alle zaken die te maken hebben met het 
taalonderwijs. Zij is onze taal- leescoördinator.  

  
 
Schrijven  
De leerlingen leren op school schrijven volgens de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan 
bij ‘Veilig Leren Lezen’. Reeds in groep 2 oefenen de kinderen met schrijfpatronen. Tot en met groep 
8 houden leerlingen zich aan de aangeleerde lettervormen. Regelmatig wordt in de klassen bij 
andere vakgebieden aandacht geschonken aan de leesbaarheid van het handschrift door het 
opstellen van succescriteria.  
  
Frysk  

It Frysk stiet foar alle groepen op it lesroaster. It is ús doel dat alle bern in positive 
hâlding tsjin it Frysk oer krije, dat se de taal ferstean , sprekke, lêze en ek in bytsje skriuwe kinne. Yn 
alle groepen wurdt les jûn mei de metoade Spoar 8. Dizze metoade stekt yn op in oanbod op ferskate 
nivo’s, op in wize dat Frysktalige en Nederlânsktalige bern der mei wurkje kinne. De metoade jout 
rom omtinken oan ynteraktyf taalûnderwiis. Fan groep 5 ôf krije de bern dy’t op it heechste nivo 
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wurkje ek staveringslessen, útsein de bern dy’t al in protte muoite ha mei de stavering fan in 
Nederlâns. Dêrnjonken brûke wy lietebondels, printeboeken en fertelbondels. Yn groep 8 dogge de 
bern mei oan it skoalle-eksamen Frysk. De fiertaal op skoalle is Nederlâns. Us skoalle docht aktyf mei 
oan de befoardering van de Fryske taal en kultuer, lykas it Frysk Sjongfestival.  Wy brûke in toets om 
it lêsbegryp te toetsen.  
  
Engels  
Engels is een wereldtaal en heeft daardoor een grote praktische waarde. We beginnen al in groep 5 
met het onderwijs in Engels. Dat gebeurt met ingang van dit schooljaar met ‘Join in’. We hebben 
gezocht naar een methode waarmee al in de onderbouw Engels kan worden aangeboden. We starten 
met het aanbod voor groep 5-8 maar zullen dit schooljaar gebruiken om te bepalen hoe we ook het 
aanbod voor groep 1-4 gaan gebruiken. Het accent ligt op eenvoudige omgangstaal en het uitbreiden 
van de woordenschat. In groep 8 worden de vorderingen getoetst met een citotoets om te bepalen 
of leerlingen wellicht ook tweetalig onderwijs (TTO) kunnen volgen binnen het voortgezet 
onderwijs.   
  

Rekenen & wiskunde  
Vanaf groep 3 volgen alle groepen zo veel mogelijk op dezelfde tijden rekenonderwijs. Leerlingen 
met een vergelijkbaar niveau kunnen op deze manier eventueel bij elkaar worden geplaatst in een 
andere rekengroep. We gebruiken dit jaar een nieuwe methode: ‘De Wereld in Getallen’. In deze 
rekenmethode wordt veel aandacht besteed aan het aanleren en automatiseren van 
basisvaardigheden en leerstrategieën. Wij houden via regelmatige toetsing en rekengesprekken met 
de leerlingen nauwkeurig bij waar eventuele moeilijkheden liggen. Mondelinge instructie is belangrijk 
maar ook de interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling krijgt volop 
aandacht. Er is ook tijd voor individuele verwerking. In alle groepen besteden we elke ochtend 
ongeveer een uur aan rekenen. De lessen starten met aandacht voor het automatiseren van 
basisbewerkingen. Naast de methode maken we gebruik van ‘Met Sprongen Vooruit’ en Bareka. Met 
Bareka werken de leerlingen aan hun ‘rekenmuurtje’ waarbij het automatiseren van 
basisvaardigheden centraal staan. Juf Marianne coördineert alle zaken die te maken hebben met het 
rekenonderwijs. Zij is onze rekencoördinator.  
  
Wereldoriëntatie   
In groep 1-2 gebruiken we ‘Schatkist’ waarin wereldoriënterende thema’s gekoppeld worden aan 
taalactiviteiten. De uitwerking van de thema’s krijgen vorm in herkenbare situaties als kring, werkles, 
hoekenwerk, spelles en buitenwerk. Kinderen mogen op gezette tijden over dit onderwerp iets mee 
naar school nemen. In de hogere leerjaren is wereldoriëntatie verdeeld in een aantal vakgebieden, 
maar net als in de onderbouw willen we ook in de bovenbouw het onderwijs in wereldoriëntatie 
meer geïntegreerd aanbieden. Dit is in ontwikkeling.   
 

Aardrijkskunde 

Vanaf groep 5 gebruiken we voor aardrijkskunde de nieuwste versie van de methode ‘Meander’. 
Naast de sociale aardrijkskunde is er ook aandacht voor topografie, waarvoor onze bovenbouw 
leerlingen geregeld huiswerk mee krijgen. Vanaf groep 5 wordt naast ‘Meander’ ook af en toe 
gebruik gemaakt van een digitale atlas.  
  
Geschiedenis  
Voor geschiedenis wordt in de groepen 5 t/m 8 gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de 
methode ‘Brandaan’. Deze methode is familie van ‘Meander’ (aardrijkskundemethode). De leerstof in 
deze methode wordt verwerkt met gevarieerde verwerkingsopdrachten en onderzoeksopdrachten. 
De methode besteedt ook aandacht aan staatsinrichting en burgerschapskunde.  
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Natuuronderwijs 

Voor het natuuronderwijs gebruiken we de nieuwste versie van de methode ‘Naut’. Daarnaast 
besteden we aandacht aan de natuur in de eigen schoolomgeving. Dit sluit aan bij de 
belevingswereld van onze leerlingen. We hebben leskisten gemaakt van de technieklessen uit ‘Naut’ 
waarmee we ontdekkend leren willen stimuleren. Ook het eigen weerstation past goed in het kader 
van natuuronderwijs. In de onder- en middenbouw is de directe leefomgeving het uitgangspunt bij 
de keuze van de thema’s.   
  
Techniekonderwijs  
De donderdagmiddag staat voor het grootste deel in het teken van natuur en techniek. Vanaf de 
start van de samenwerkingsschool hebben we techniekonderwijs een extra impuls gegeven met een 
eigen lessenserie over het weer en met het maken en introduceren van doedozen op basis van lessen 
van NAUT.  We hebben ook de ‘Techniektorens’ waarmee we techniekonderwerpen aan de orde 
kunnen stellen. We worden voor dit vakgebied ondersteund door vrijwilligers uit het dorp. In de 
techniekweek staat dit vakgebied projectmatig centraal. Techniek is op school niet een apart vak, 
maar we hebben het geïntegreerd binnen natuuronderwijs en creatieve vorming.   
  
Maatschappelijke verhoudingen  
In de hoogste groepen besteden we aandacht aan de bestuurlijke inrichting van gemeente, provincie 
en rijk, ook al weer in samenhang met andere vakgebieden. We sluiten hierbij aan bij actuele gebeur-
tenissen, zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag of bij verkiezingen. Zo maken we onze leerlingen vertrouwd 
met begrippen uit de bestuurlijke en politieke wereld en leveren we een bijdrage aan actief 
burgerschap. We gebruiken hierbij het boek ‘Wie is hier nu eigenlijk de baas?’  
  
Burgerschapsonderwijs  
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op sociaal verantwoorde wijze en als actieve 
burgers leren gedragen in onze maatschappij.  Daarom besteden we op school aandacht aan 
burgerschapsonderwijs. Dit onderwijs komt bij verschillende vakken aan de orde en is geen apart vak 
op het rooster.  Burgerschapsonderwijs houdt het volgende in:  
- aandacht voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de wijze waarop de 
democratie werkt.  
- aandacht voor diversiteit in de samenleving wat betreft levensbeschouwing, overtuigingen, 
etniciteit, en seksuele geaardheid.  
- aandacht voor sociale en maatschappelijke competenties.  
- De school als oefenplaats voor onze leerlingen.   
De verschillen in levensovertuiging op onze samenwerkingsschool is een mooi vertrekpunt om te 
leren wat wederzijds respect inhoudt. Onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs 
(Trefwoord) biedt hiervoor een goed houvast. Met KiVa wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. In 
alle groepen leren kinderen beheertaken en sociale taken op zich te nemen passend bij hun leeftijd 
en ontwikkeling. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf maar ook voor de 
ander en de gemeenschap. In de bovenbouw leren onze leerlingen hoe ons democratisch bestel 
functioneert. Jaarlijks organiseert de school activiteiten die actief burgerschap bevorderen, zoals 
acties voor goede doelen zoals bijvooreeld de Kinderpostzegelactie en acties in het dorp zoals 
deelname aan de dodenherdenking op 4 mei. De school onderhoudt met het oog op actief 
burgerschap contacten met diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties. We hebben in een 
document beschreven wat per groep de leerdoelen zijn en wat we inzetten om deze doelen te 
behalen. De vorderingen maken we inzichtelijk met de toets ‘Burgerschap meten’. 
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Verkeersonderwijs  
Wij gebruiken op school de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland, (Rondje Verkeer, Op 
Voeten en Fietsen, Jeugdverkeerskrant) met daarnaast hulpmiddelen om aan de kinderen 
aanschouwelijk verkeersonderwijs te kunnen geven. We willen op school ook het praktische element 
van verkeersonderwijs meer nadruk geven, zoals bijvoorbeeld met een jaarlijkse verkeersochtend 
voor de onderbouw. In de bovenbouw doen we mee aan het schriftelijk verkeersexamen.  
  
Bevorderen van gezond gedrag en sociale redzaamheid  
We willen dat onze leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen en zich bewust worden van een 
eigen verantwoordelijkheid voor thema’s omtrent milieu, gezondheid en gezond gedrag. De lessen 
worden aan de hand van diverse thema’s gegeven uit ‘Schatkist’ (groep 1-2) en de methodieken voor 
de wereldoriënterende vakken. Gezond gedrag, persoonsvorming en een kritische houding zijn 
thema’s die aan de orde komen in het KIVA-programma. Kinderen leren rekening te houden met 
anderen en om te gaan met eigen gevoelens en die van anderen. In groep 8 wordt les gegeven in 
Jeugd-EHBO, afgerond met een officieel examen.   
  
Creatieve, culturele en kunstzinnige vorming  
We besteden ook aandacht aan creatieve en kunstzinnige vorming. De lessen zijn voor een deel 
gebaseerd op de methode ‘Moet je doen’. Er wordt ook vaak een koppeling gemaakt met het vak 
techniek of met een bepaalde actualiteit. In het lesaanbod wordt rekening gehouden met een breed 
aanbod van technieken en materialen. Voor wat betreft de keuze van de onderwerpen wordt ook 
rekening gehouden met bijzondere dagen of periodes. We stellen het bijzonder op prijs als mensen 
van buiten school hún hobby eens een periode met een aantal kinderen zouden willen beoefenen. 
Neemt u contact op met school als dit uw interesse heeft. Ook op andere tijden worden creatieve 
lessen gegeven, waarbij aandacht is voor activiteiten op het gebied van sport, muziek, toneel, dans, 
tekenen, schilderen etc. Jaarlijks wonen leerlingen een culturele voorstelling bij.   
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Muzikale vorming  
De lessen muzikale vorming worden in alle 
groepen gegeven door de eigen groepsleerkracht. 
We hechten veel waarde aan muzikale vorming op 
school en ontplooien jaarlijks diverse activiteiten, 
vooral op het gebied van zang. Voor de 
doorgaande lijn in het muziekonderwijs gebruiken 
we in alle groepen de methode 123-ZING.   
We steken veel geld en energie in het  stimuleren 
van leerlingen om een muziekinstrument te leren 
bespelen. Alle leerlingen ontvangen jaarlijks, soms 
eens in de twee jaar, inspiratielessen op school 
waarna ze, bij voldoende aanmeldingen na 
schooltijd op school muzieklessen kunnen blijven 
volgen bij een vakdocent. Dit alles tegen een 
gunstig tarief. Wij hopen dat de ouders de kinderen ook stimuleren zich muzikaal verder te 
ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat muzikale vorming de leerprestaties en ook de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen positief beïnvloedt!  
  
Bewegingsonderwijs  
Groep 1 en 2 maken bij de spellessen en de kleutergymnastiek gebruik van het speellokaal. Hiervoor 
is geen speciale kleding nodig. Wij vragen van de ouders hun kind gymschoentjes mee te geven, het 
liefst met elastiek, of ze moeten al zelf de veters kunnen strikken. De leerlingen van de groepen 3 
t/m 8 krijgen gymnastiek in de sportzaal. Tijdens de les is het dragen van een korte broek, T-shirtje of 
turnpakje verplicht, evenals het dragen van gymschoenen, met zolen die geen zwarte strepen 
veroorzaken op de vloer. We gebruiken de methode ‘Basislessen voor het bewegingsonderwijs’. 
Groep 3 en 4 gaan eens in de twee weken naar zwembad. De gymtijden staan vermeld op de 
schoolkalender.   
  
Ict in het onderwijs  
In elke klas wordt door de leerkrachten gebruik gemaakt van digitale schoolborden. Met de 
leerlingen werken we aan hun digitale geletterdheid. Alle leerlingen krijgen vanaf groep 5 een Ipad. 
Ook in de groep 1-4 worden ipads ingezet bij het onderwijs. We maken steeds vaker gebruik van 
methodes waarbij het gebruik van de ipads noodzakelijk is. Met dit device werken we aan de 
basisvaardigheden van leerlingen maar ook aan informatievaardigheden en mediawijsheid. Juf Nynke 
is onze i-coach. Zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd en draagt samen met de directeur zorg voor 
de implementatie  van ICT en digitale geletterdheid in het onderwijs. Onze school- en 
leerlingenadministratie is geautomatiseerd. Dit geldt ook voor ons leerlingvolgsysteem. We hebben 
een eigen website: www.swsdefrissel.nl. Vaak zetten we er foto's op van activiteiten die kinderen 
uitvoeren. Via de Parro-app kunt u zelf aangeven of en waarvoor u toestemming geeft bij het 
plaatsen van gegevens. Er staat een privacyverklaring op de website waar in staat hoe wij omgaan 
met privégegevens zoals foto’s van leerlingen. Kinderen uit de bovenbouw maken veelvuldig gebruik 
van het internet. Over het gebruik hiervan door kinderen hebben we goede afspraken gemaakt. 
  

http://www.swsdefrissel.nl/
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Klokurentabel       
In de onderstaande kwartierentabel is te zien hoe de beschikbare onderwijstijd per week is besteed. 
Meer dan 50% wordt besteed aan taal en rekenen.   
  

Code  Activiteit  gr1  gr2  gr3  gr4  gr5  gr6  gr7  gr8  

LEVO  levensbeschouwelijke vorming  7  7  7  7  5  5  4  4  

FO  Functieontwikkeling  20  20  0  0  0  0  0  0  

MTL  methodisch taal-leesonderwijs  0  0  35  0  0  0  0  0  

MT  methodisch taalonderwijs  18  18  0  14  14  14  15  15  

SP  methodisch spellingsonderwijs  0  0  0  6  8  8  8  8  

TL  technisch leesonderwijs  0  0  0  11  11  9  7  7  

BL  begrijpend leesonderwijs  0  0  0  6  6  6  6  6  

MS  methodisch schrijven  2  2  6  4  2  2  1  1  

FR  Fries  2  2  2  2  2  2  3  3  

EN  Engels  0  0  0  0  3  3  4  4  

MREK  methodisch rekenonderwijs  8  8  18  18  18  20  20  20  

AK  Aardrijkskunde  0  0  0  0  3  3  3  3  

GE/MV  geschiedenis/maatsch.verhoudingen  0  0  0  0  3  3  3  3  

NA  natuur en techniek  0  0  3  3  3  3  3  3  

VE  Verkeer  2  2  1  1  1  1  2  2  

GG/SR  gezond gedrag/sociale redzaamheid  2  2  2  2  2  2  2  2  

VS  vrije spelvormen  15  15  0  0  0  0  0  0  

BO  Bewegingsonderwijs  6  6  3  3  6  6  6  6  

ZW  Zwemonderwijs  0  0  4  4  0  0  0  0  

HV/TE  handvaardigheid/tekenen  0  0  4  4  4  4  4  4  

MU/D  muzikale vorming/dans, drama  5  5  2  2  2  2  2  2  

EXLE  extra leertijd  6  6  6  6  6  6  6  6  

PAU  Pauzes  5  5  5  5  5  5  5  5  

  TOTAAL IN KWARTIEREN  98  98  98  98  104  104  104  104  

  
Extra leertijd  
In het lesrooster is anderhalf uur per week gereserveerd voor extra leertijd. Dit is in eerste instantie 
bedoeld voor leerlingen die voor een bepaald vakgebied een leerlingplan hebben en extra leertijd 
krijgen om hieraan te werken. Leerlingen zonder leerlingplan werken aan hun rekenmuurtje 
waarmee ze hun rekenvaardigheden automatiseren, of gaan stillezen. Het komt ook voor dat oudere 
leerlingen jonge leerlingen assisteren bij de uitvoering van hun leerlingplan.  
  
Referentieniveaus  
De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen aan het eind van de 
basisschool moeten kennen en kunnen (rekenen. Taalverzorging en lezen). Dit is wettelijk verankerd. 
De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs.  
Het doel is dat alle leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F (fundamenteel 
niveau) beheersen. De meeste leerlingen kunnen meer aan dan het referentieniveau 1F. Deze 
leerlingen halen ook het hogere niveau 2F of 1S niveau (streefniveau). Kinderen zijn niet allemaal 
gelijk en soms zijn er leerlingen voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F mogelijk in het 
voortgezet onderwijs behalen. Dit vraagt om een speciale aanpak.  
  
Elk kind krijgt in groep 8 na afloop van de IEP- Eindtoets een leerlingrapport. Op het leerlingrapport 
staat een overzicht hoe het kind  de toetsen lezen, taal en rekenen heeft gemaakt en welke 
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referentieniveaus het kind beheerst. Ook formuleert de eindtoets hierop gebaseerd een toetsadvies 
voor het vervolgonderwijs.  
Wilt u weten wat de referentieniveaus precies inhouden? Op school is hierover meer informatie 
beschikbaar. Ook kunt u via onderstaande link meer lezen over de referentieniveaus.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen  
  

De Frissel heeft ten aanzien van de hoofdvakken lezen, rekenen en taal schooldoelstellingen 
opgesteld  voor de eindresultaten van onze leerlingen die we meten met toetsen van het IEP 
leerlingvolgsysteem. Onze streefdoelen zijn als volgt geformuleerd:  
  

Lezen: 100% haalt het niveau 1F en 70% haalt het streefniveau 2F  
Taalverzorging: 100% haalt het niveau 1F en 65% haalt het streefniveau 2F   
Rekenen: 100% haalt het niveau 1F en 65% haalt het streefniveau 1S  
  

Resultaten van het onderwijs  
Om de resultaten van het onderwijs in beeld te krijgen maken we gebruik van methodetoetsen en 
methode-onafhankelijke toetsen. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden in het 
leerlingvolgsysteem.  De eigenschap van methode-onafhankelijke toetsing (IEP-toetsen) is, dat in 
beeld wordt gebracht hoe de scores van onze leerlingen zich verhouden t.o.v. het landelijk 
gemiddelde en tot de bovengenoemde referentieniveaus (vanaf groep 6).  
De scores op de IEP-toetsen in het afgelopen jaar laten zien dat onze  groepen (vanaf groep 3) overal 
boven het landelijke gemiddelde scoren en ook overwegend op koers liggen voor het halen van de 
beoogde referentieniveaus in groep 8. De toetsresultaten worden voor ouders zichtbaar op de 
talentenkaart als onderdeel van het rapportportfolio.   
De toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen. Opvallend In vergelijking met vorig jaar zijn de 
tegenvallende resultaten bij lezen in groep 3. De covidperiode waarbij veel lessen in groep 2 moesten 
worden geannuleerd zien wij als een belangrijke oorzaak.  We hebben met een plan van aanpak 
gewerkt en de resultaten waren in juni al sterk verbeterd. In groep 4 gaan we hiermee verder.  
 
Resultaten februari en juni 2022 
 
Taalverzorging 

 
 
Begrijpend lezen 

 
 
Rekenen  

 
 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen


23 
Schoolgids SWS De Frissel 2022-2023 

In het bovenstaand overzicht staan per vak en per groep de resultaten op de januari- en juni-toetsen. 
De donkergroene vakjes betekenen dat de score bovengemiddeld was en dat daarnaast de groei van 
de groep ook bovengemiddeld was. Lichtgroen betekent dat het niveau bovengemiddeld is maar de 
groei van de groep ondergemiddeld. Vaak is de score in februari al hoog en is verhoudingsgewijs de 
groei in de tweede periode wat minder sterk.  
 
Groep 8 lag al geruime tijd op koers voor het halen van de schooldoelstellingen dat leidde uiteindelijk 
tot mooie resultaten op de eindtoets: Een 100% score op het niveau 1F en een score van 82% op het 
hogere niveau 2F/1S voor zowel taal, rekenen als lezen. Ook groep 7 ligt goed op koers voor het 
halen van de schooldoelstellingen.  
Wij zijn overigens van mening dat ook de niet-meetbare domeinen van ons onderwijs heel belangrijk 
zijn. Niet alles is immers te meten. In onze visie staat dat we onze leerlingen in hun totale 
ontwikkeling willen begeleiden.   
 
 
Schooladvies voorgezet onderwijs  
Als basis voor de verwijzing naar het VO geldt het schooladvies waarbij we kansrijk adviseren. Dat 
betekent dat we bij twijfel een hoger advies geven en bij voorkeur een ‘dubbeladvies’ zoals 
bijvoorbeeld Tl/Havo,  De  factoren die van invloed zijn op het schooladvies zijn de volgende: 
 
- Resultaten op methode onafhankelijke toetsen van het IEP-lvs 

- De wens van het kind 

- Resultaten werkhouding en motivatie 

- Sociaal emotionele ontwikkeling gemeten met een IEP-toets 

- Het zorgdossier 

- Plannings- en presentatievaardigheden en mate van zelfstandigheid 

- Ondersteuningsmogelijkheden thuis 

Midden groep 7 geven we al een voorlopig advies. Begin groep 8 is er een ouderavond over de 
verwijzing en het voortgezet onderwijs. Na de toetsing in februari is het schoolkeuzeadvies gesprek 
waarin het definitieve schooladvies aan de ouders en de leerlingen wordt meegedeeld. Na de IEP-
eindtoets in april rolt uit het resultaat ook een schooladvies. Als dit hoger is dan geadviseerd door 
onze school, is de school verplicht het advies te heroverwegen. Dit betekent niet automatisch dat het 
advies wordt verhoogd. Het advies mag nooit lager worden dan eerder is geadviseerd. Als ouders het 
niet eens zijn met het schoolkeuzeadvies, is er een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.  
Tijdens de bovengenoemde ouderavond wordt de gehele procedure voor de verwijzing toegelicht. 
 
uitstroomgegevens   
In 7 gevallen was het afgelopen schooljaar het eindtoetsadvies hoger dan het schooladvies.  Na 
heroverweging is in 2  gevallen het schooladvies naar boven bijgesteld. Onze leerlingen stromen uit 
naar verschillende niveaus van het VO. Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroomgegevens 
van De Frissel. Wij volgen de ontwikkeling van onze schoolverlaters via een protocol en verbinden 
hieraan conclusies en consequenties voor ons verwijzingsbeleid.   
 

uitstroomgegevens groep 8  
De Frissel  

2019  2020  2021  2022  

          

vmbo bbg  leerweg (of bb/kb)  0  0  1  1  

vmbo kbg  leerweg (of kb/tl)  2  4  3  0  

vmbo tl  leerweg, tl/havo  8  1  3  5  

havo of vwo  12  4  3  11  
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4 PERSONEEL  
  
  
Onderwijsformatie 2022-2023  
Met de onderwijsformatie wordt de inzet van het onderwijzend personeel bedoeld. In de basis wordt 
het aantal arbeidsplaatsen gekoppeld aan het aantal leerlingen wat de school heeft aan het begin 
van het cursusjaar. De groepsindeling ziet er als volgt uit (leerlingenaantallen per 01-11-2022 zoals 
bekend vóór de zomervakantie):  

  

Groep 1-2  19 leerlingen  Juf Jetske en  juf Jantine of juf Monika (1 dag) 

Groep 3-4  28 leerlingen  Juf Nynke en juf Monika  

Groep 5-6  24 leerlingen    Juf  Angela  

Groep 7  18 leerlingen  Juf Marianne en juf Gera (1 dag)  

Groep 8  13 leerlingen  Juf Gera en juf Marianne (1dag)  

  
We hebben ook dit schooljaar vijf groepen.   
Juf Jantine  is de intern begeleider (ib-er) van de school. Zij (of juf Monika) werkt op 
woensdagmorgen in groep 1-2 en assisteert daarnaast de collega’s bij het uitvoeren van hun werk en 
dan in het bijzonder wat betreft de begeleiding van de zorgleerlingen.  Een meer precieze indeling 
van de werkdagen van de leerkrachten wordt jaarlijks vóór de zomervakantie aan de ouders 
doorgegeven. Naast lesgevende taken hebben leerkrachten ook andere taken en 
verantwoordelijkheden zoals in deze schoolgids staat omschreven.  
Wilt u iets met de leerkracht van uw kind bespreken, maakt u dat dan een afspraak op school via de 
Parro-app, of via hun schoolmailadres (deze staat op de informatiefolder van de school). Uiteraard 
kunt u ook naar school bellen. Het is niet toegestaan de leerkrachten voor werkgerelateerde vragen 
te benaderen via social media.  
  
Directie  
Onze samenwerkingsschool is een kleine school, waarvoor geen vergoeding wordt toegekend voor 
een fulltime directeur. Egbert Klazenga is de directeur van de school voor de omvang van fte 0,5.   
Hij vervult daarnaast een rol als onderwijsadviseur voor andere scholen binnen Adenium, waaronder 
ook de scholen van Trijewiis waarmee De Frissel nauw samenwerkt.  
  
Vervanging  
Gedurende een schooljaar zijn er door ziekte of om andere redenen situaties waardoor een 
leerkracht vervangen moet worden voor een dag of voor langere tijd. Bij kortdurende 
vervangingssituaties hanteren we in een vaste volgorde de onderstaande stappen om te komen tot 
vervanging:  

• Inval door de duo-collega wanneer bovengenoemde invalster al wordt ingezet.  
• Inval door een ander teamlid die normaal op de betreffende dag niet werkt.  
• Inval van de leerkrachten uit  de vervangingspool, aangesteld voor het cluster 
van  samenwerkingsscholen. Deze invalleerkrachten zijn in vaste dienst en hebben als 
standplaats  één van de samenwerkingsscholen.   
• Inval door een ambulant personeelslid.  
• Inval door een externe invaller. Dit kan ook een ouder met een 
onderwijsbevoegdheid zijn die bij Adenium staat geregistreerd.  
• Inval door een onderwijsassistente onder verantwoordelijkheid van een 
groepsleerkracht.  
• Een groep naar huis sturen (de ouders worden tevoren op de hoogte gesteld en 
indien nodig bieden we de ouders opvang aan).  
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Via ons infoblad houden we u op de hoogte wanneer zich een langduriger vervangingssituatie 
voordoet. Het wordt steeds moeilijker om vervangers te vinden en zeker als het gaat om 
vervangingen door één en dezelfde persoon. We vragen hierbij om uw begrip.  
  
Scholing  
Het is van belang dat leerkrachten zich ontwikkelen in hun vak. Dit kan zowel op individueel niveau 
als op teamniveau.  Dit jaar ligt de nadruk op  teamscholing. We studeren in het team op het werken 
volgens Visible learning (Leren zichtbaar maken), gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek  van 
John Hattie. Ook verdiepen we ons verder in KiVa, ons antipestprogramma.  
Onze school werkt wat betreft de schoolontwikkeling nauw samen met de samenwerkingsscholen 
van Oudega, Houtigehage en Opeinde. Naast deze scholing zijn er bovenschoolse netwerken en 
scholingsmomenten waarin leerkrachten van alle scholen ervaringen uitwisselen en worden 
bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen van hun vak.   
  
Teamoverleg  
Het schoolteam vergadert tweewekelijks, afwisselend op de middagen na 
schooltijd.  Alle  bijeenkomsten hebben een inhoudelijk onderwijskundig onderwerp. Hiervoor is aan 
het begin van het schooljaar een  planning gemaakt. Tijdens  de bijeenkomsten wordt gewerkt aan 
de schoolontwikkeling volgens het schooljaarplan (zie H.7). We streven er naar om minder te 
‘vergaderen’ en meer praktisch met schoolveranderingsonderwerpen aan de slag te gaan. Zo werken 
we op school aan het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen door hen 
verantwoordelijkheden te geven op het leerplein van de school.  
  
Ondersteunend personeel  
Naast onderwijzend personeel is er op onze school ook onderwijsondersteunend personeel .  
Wouter Rozema is onze onderwijsassistent. Hij assisteert in verschillende groepen. Elke vrijdag is 
onze secretaresse Loes Mol op school. Zij  ondersteunt de directeur bij zijn werk. Zij verzorgt o.a. de 
financiële administratie en de leerlingenadministratie. U kunt haar bereiken op haar werkmailadres: 
loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl De schoonmaak van de school is uitbesteed aan 
schoonmaakbedrijf NIVO. We kunnen indien nodig een beroep doen op een onderhoudsmedewerker 
van Adenium in de persoon van Johan Ruiter.  
  
Werkdrukverlagende middelen  
Het ministerie heeft gelden toegekend aan scholen om de werkdruk te verlagen. Het team heeft er 
voor gekozen om dat geld te besteden aan extra uren voor een leerkracht die de groepsleerkrachten 
op verschillende manieren kan ondersteunen. Juf Tiny Reinders (op dinsdag) en juf Monika Kuipers 
(vrijdagmiddag) vullen de uren die hiervoor beschikbaar zijn in.  
  
Verjaardagen personeel  
De leerkrachten vieren hun verjaardag op school, meestal op de dag zelf of daarbij in de buurt. De 
verjaardagen van het personeel staan hieronder.   
  

juf Nynke  21 september  juf Gera  15 december  

meester Egbert  26 september  juf Jetske  28 december  

juf Marianne  3 oktober  juf Monika  6 maart  

juf Tiny  25 oktober  meester Wouter  28 juni  

juf Jantine  1 december  Loes Mol  3 augustus  

juf Angela  6 december      

 
Stages  

mailto:loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl
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Elk jaar zijn er stagiaires op school actief. Bij de aanname van studenten genieten de pabo-studenten 
de voorkeur.  Op het moment van schrijven is niet bekend of en welke stagiaires dit cursusjaar bij ons 
op school zijn. Daarnaast hebben we meestal in groep 1-2 stagiaires van ROC Friese Poort die een 
opleiding volgen voor onderwijsassistent.   
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5 SCHOOLORGANISATIE  
  
  
Leerplicht en rechtsbescherming  
Uw kind mag naar school wanneer het vier jaar wordt. Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag 
het in overleg maximaal vijf dagdelen meedraaien op school. Hoewel wij ouders stimuleren hun 
kinderen naar school te laten gaan wanneer ze vier jaar oud zijn, zijn kinderen dan nog niet 
leerplichtig. Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand waarin het vijf jaar wordt. 
Dat betekent dat ouders hun kind dan niet meer zonder toestemming thuis mogen houden.   
Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een 
vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag 
thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de 
schooldirecteur. Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 
extra uren. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om 
overbelasting van uw kind te voorkomen. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week 
thuishouden tot de 6e verjaardag.   
Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want 
veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om succesvol door te kunnen stromen.  
  
De rechten van kinderen worden beschermd door documenten als het internet- en pestprotocol en 
de afspraken omtrent de privacy (AVG, maar ook door de regels op school en door informatie te 
verkrijgen uit een periodieke leerlingenenquête onder de oudere leerlingen. Kleuters worden niet 
meegegeven aan voor de school onbekende mensen.  
  
Recht op privacy  
Op De Frissel 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 leerling 
gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend 
personeel leggen gegevens vast over de leerlingen, bijvoorbeeld over hun vorderingen. Soms worden 
er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd en 
gedeeld als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. Wanneer een leerling naar een 
andere school gaat, gaan er ook leerlinggegevens naar de andere school.  
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 
het leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de 
persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat De Frissel onderdeel uit 
maakt van PCBO Smallingerland als dochter van de Holding Adenium, worden daar ook (een beperkt 
aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.   
  
Ouders hebben altijd 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 over het uitoefenen 
van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur.   
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school, vragen wij u dit via de Parro-app in te stellen. Via deze Parro-app communiceren wij met de 
ouders en kunnen ouders contact opnemen met de leerkracht. 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 directeur van de school.  
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Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst 
met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten 
schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school. Wij vragen jaarlijks via het infoblad 
uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met 
de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, worden de 
gegevens van uw kind niet gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt 
worden voor persoonlijk gebruik onderling. Het volledige privacyreglement ligt op school ter inzage.  
  
Aanmelding (instroom)   
In het onderstaande  overzicht is in het kort weergegeven hoe het aanmeldingsproces verloopt. Bij 
bestaande gezinnen start de procedure bij stap 2. De gehele procedure is opgenomen in de 
bovenschoolse schoolgids die u vindt op onze website.  
  

Leeftijdsperiode toekomstige 
leerling  

Actie  Door wie  

2 jaar en 10 maanden – 3 jaar en 6 
maanden  

Ouders nemen contact op met 
school voor een 
kennismakingsgesprek.  

Ouders en directie  

Ouders en directeur houden een 
kennismakingsgesprek en 
rondleiding: de toekomstige leerling 
is hierbij aanwezig.   

<3 jaar en 6 maanden  Ouders geven hun aanmelding door 
aan de school met behulp van het 
aanmeldformulier.   

Ouders en directie  

3 jaar en 8 maanden  Ouders ontvangen een uitnodiging 
voor een intakegesprek.   

Intern begeleider  

3 jaar en 9 maanden   Intakegesprek met ouders en 
toekomstige leerling. Ouders nemen 
het oudergedeelte van het 
overdrachtsformulier mee (indien 
ontvangen van de voorschool).  

Intern begeleider en ouders  

Ouders vullen het inschrijfformulier 
in en leveren dit in op school. School 
registreert de aanmelding.   

Ouders en administratief 
medewerker  

3 jaar en 10 maanden  Groepsleerkracht en ouders maken 
afspraken voor wendagen 
(maximaal 5 dagdelen). 
Groepsleerkracht zorgt voor 
welkomstinformatie.   

Groepsleerkracht   

3 jaar en 11 maanden  Ontvangst overdrachtsformulier van 
de voorschool. Bij een VVE indicatie: 
voorschool neemt contact op voor 
een warme overdracht.  

Voorschool   

  
Gezinnen die door verhuizing van een andere school komen, leggen bij inschrijving van hun kinderen 
een verklaring van uitschrijving over van de oude school. Door de ib-er wordt met de ouders een 
intakegesprek gehouden en contact opgenomen met de voorgaande school. Op basis van de 
gegevens van de toeleverende school wordt besloten over toelating.  
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Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen  
De school hanteert regels bij toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Het beleid dat we 
binnen Adenium hanteren is vastgelegd in een beleidsdocument. Dit document is op school ter 
inzage. Schorsing van een leerling is aan de orde wanneer de directeur bij ernstig wangedrag van een 
kind (of ouder) direct op moet treden en er tijd nodig is voor rust en het zoeken naar een oplossing. 
Ernstig wangedrag kan mishandeling zijn, diefstal of het herhaald negeren van de schoolregels. Ook 
kan een leerling worden geschorst wanneer de directeur een besluit tot verwijdering wil nemen. 
Gedurende de looptijd van de besluitvorming en gedurende het zoeken naar een andere school kan 
het bevoegd gezag een schorsing opleggen die kan oplopen tot 8 weken, de tijd die nodig is voor de 
verwijderingsprocedure. Wanneer we schorsing een te zwaar middel  vinden kunnen we eerst 
besluiten tot een time-out van twee dagen.  
  
Verlengde kleuterperiode en doubleren (doorstroom)  
Wij hebben binnen onze scholen hoge verwachtingen van kinderen en gaan er van dat alle leerlingen 
van groep 1-2 doorstromen naar de volgende groep, tenzij er zwaarwegendere argumenten gelden 
voor kleuterverlenging. De bespreking van de doorstroom van de onderbouwleerlingen staat jaarlijks 
op de agenda van het teamoverleg. In januari-februari wordt een voorgenomen besluit genomen, in 
mei-juni een definitief besluit. Bij deze besluitvorming volgen we het ‘protocol doorstroom jonge 
kind’ van Adenium. Dat houdt in dat we naast alle twijfelleerlingen, in ieder geval alle leerlingen die 
later in het cursusjaar zijn ingestroomd individueel bespreken, omdat zij korter onderwijstijd hebben 
genoten.   
De besluitvorming komt tot stand in overleg met de intern begeleider, groepsleerkracht, ouders en 
een orthopedagoog, waarbij het altijd gaat om een inschatting van de specifieke situatie van ‘deze 
leerling. Het komt soms voor dat een leerling juist versneld doorstroomt naar een hogere groep. Ook 
in hogere groepen kan het, bij hoge uitzondering, verstandig zijn dat een leerling nog een jaar in 
dezelfde groep blijft.  
  
Voortgezet onderwijs (uitstroom)  
Op school werken we met een protocol aangaande verwijzing naar het voortgezet onderwijs, 
waarmee we de kwaliteit van ons verwijzingsbeleid op peil houden. Halverwege groep 7 geeft de 
school al een pré-advies af.  De groepsleerkracht van groep 8 spreekt met de ouders over de 
schoolkeuze van hun kind. Om ouders goed over de mogelijkheden te informeren houden we in het 
najaar een ouderavond. De definitieve keuze wordt in februari gemaakt. De basis van het advies 
wordt gevormd door de resultaten van de IEP-toetsen die worden verwerkt in de 
Plaatsingswijzer.  We laten ook nadrukkelijk andere factoren meewegen zoals de leeraanpak, de 
sociaal emotionele ontwikkeling en de wens en de motivatie van de leerling zelf van de leerlingen 
zelf. De school hanteert een bezwaarprocedure wanneer ouders het niet eens zijn met het 
schoolkeuzeadvies.   
De overheid verplicht de scholen een eindtoets af te nemen. Wij maken hierbij gebruik van de IEP-
eindtoets. Het resultaat op de eindtoets kan nog van invloed zijn op het schooladvies. Het is alleen 
mogelijk om  op basis van de resultaten op de eindtoets  een hoger advies te geven. Een 
adviesverlaging is niet toegestaan. Meestal vindt er met de nieuwe school een ‘warme overdracht’ 
plaats. Het protocol voor de verwijzing ligt ter inzage op school en wordt toegelicht op de eerder 
genoemde ouderavond .  
  
Schooltijden continurooster  
We werken op De Frissel met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:  
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  groep 1-4  groep 5-8  

Maandag    8.15-14.15 uur    8.15-14.15 uur  

Dinsdag    8.15-14.15 uur    8.15-14.15 uur  

Woensdag    8.15-12.15 uur    8.15-12.15 uur  

Donderdag    8.15-14.15 uur    8.15-14.15 uur  

Vrijdag    8.15-12.15 uur    8.15-14.15 uur  

  
In ons continurooster gaan de onderbouwleerlingen 24,5 uur naar school en de 
bovenbouwleerlingen 26 uur. De ochtendpauze is om 10.15 uur. De kinderen lunchen in de klas van 
12.15 – 12.45 uur. De kleuters spelen eerst buiten en eten daarna  om 12.00 uur. Bij de kleuters 
assisteert een aantal ouders tijdens de lunch.  
’s Ochtends  gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we precies om 8.15 
uur met de lessen kunnen beginnen. Wij vragen dringend aan de ouders er voor te zorgen dat hun 
kind op tijd op school is. Dat geldt ook voor de leerlingen van groep 1-2.  
  
Halen en brengen  
We stimuleren ouders om zodra het kan de kinderen alleen op school te laten komen. Voor de 
fietsers is een fietsenstalling gerealiseerd. Voor het brengen van de leerlingen kan gebruik worden 
gemaakt van het parkeerterrein. De leerlingen van de onderbouw worden op het plein aan de 
leerkrachten overgedragen. Dit om de drukte in school te vermijden. Als de coronacrisis weer oplaait 
kan de schoolleiding besluiten tot gespreide in- uitgaanstijden. In overleg met de gemeente en de 
verkeerscommissie in het dorp zoeken we dit schooljaar naar snelheidsremmende maatregelen op 
de Smidswei om de veiligheid van onze leerlingen te kunnen optimaliseren.  
  
Buitenschoolse opvang (BSO)  
De Frissel wil bij voldoende belangstelling en wanneer de regelgeving dat toestaat, een eigen BSO 
openstellen want we willen graag dat er  ook na schooltijd van alles op school is te doen.  We zien 
vooral mogelijkheden om muziekcursussen, techniekmiddagen en sportactiviteiten te verzorgen. Wij 
werken daarnaast samen met de particuliere kinderopvangorganisatie ‘Us Stekje’ in het dorp. Ook zij 
organiseren BSO. Zij verzorgen ook voorschoolse opvang.   
  
Schoolverzuim  
Wanneer uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan, dient u de school 
hiervan tijdig ( vóór schooltijd) op de hoogte te stellen. We doen een dringend beroep op u om 
bezoekjes aan de tandarts, de logopedist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen! Wilt u 
wegens bijzondere omstandigheden vrij vragen voor uw kind, stelt u zich dan altijd rechtstreeks in 
verbinding met de directeur. Vakantie buiten de daartoe vastgestelde tijden is in principe niet 
toegestaan. De directeur kan in bijzondere omstandigheden toestemming verlenen tot extra verlof. 
Dit verlof dient op een daartoe bestemd formulier te worden aangevraagd. U vindt het formulier op 
de website of kunt het via de directeur verkrijgen. Al het verzuim wordt door de leerkrachten 
geregistreerd. We zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Smallingerland.  
  
Verzuimregeling  
A. Algemeen uitgangspunt is:  
Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van artikel 13a van de  
leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke aard van het  
beroep van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.  
Een verzoek hiervoor dient u minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school  
schriftelijk aan te vragen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt  
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dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. Het verlof  
• kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;  
• mag niet langer duren dan 10 werkdagen;  
• mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.  
Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar mogelijk op grond van de Algemene Wet  
Bestuursrecht.  
  
B. Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder.  
Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra  
verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van  
de leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2  
dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en  
door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  
a) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan  
geschieden  
b) voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;  
c) voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1  
of ten hoogste 2 dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten  
de woonplaats van belanghebbende;  
d) bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in  
overleg met de Leerplichtambtenaar van de woongemeente;  
e) bij overlijden:  
• van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;  
• van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;  
• van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;  
f) bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60- of 65-jarig  
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.  
  
C. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens de onder  
B. vermelde omstandigheden dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de  
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.  
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van  
ongeoorloofd schoolverzuim. Dit alles geldt niet voor 4-jarige kleuters. Toch zouden wij bij de ouders 
van deze kleuters er op willen aandringen om zoveel mogelijk de vakanties binnen de vastgestelde 
data te plannen.  
 

D. Vrijstelling voor onderwijsactiviteiten in bijzondere situaties  

Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstellen 
van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling 
van deelname aan gymnastiek naar aanleiding van een rapport van een medicus. Ook kan het 
bijvoorbeeld voorkomen dat een kind met bijzondere talenten  op gebied van kunst of sport geregeld 
de lessen moet verzuimen om iets met zijn of haar  talenten te doen.  De leerplichtwet biedt hiervoor 
geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel kan de school binnen de reguliere  onderwijswetgeving afspraken 
maken met de ouders over vrijstelling  van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten 
(Wet op het primair onderwijs, artikel 41). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks aan het begin 
van het schooljaar worden gemaakt. Spontane verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet 
onder. In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan bepaald welke 
passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen. Indien u voor vrijstelling in aanmerking 
wilt komen kunt u contact opnemen met de directeur van de school.   
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Telefoneren   
De directeur is telefonisch het best bereikbaar op maandag, woensdag en 
vrijdag. U begrijpt dat het lastig is wanneer er onder schooltijd wordt gebeld voor 
een leerkracht. Wilt u hen zoveel mogelijk ná schooltijd bellen? U kunt hen ook 
mailen. Elke leerkracht heeft een eigen schoolmailadres (zie informatiefolder). U 
kunt de leerkrachten ook bereiken via de Parro-app.   
  

 

Succescriteria voor een ‘fijne school’  
Vanuit de pedagogische visie van de school hebben we heldere en gedragen algemene 
gedragsverwachtingen opgesteld, waarin de kernwaarden voor de omgang met elkaar zichtbaar 
worden. Deze gedragsverwachtingen hebben we vertaald in leerlingentaal, maar gelden voor een 
ieder die bij onze school binnenkomt. We noemen deze gedragsverwachtingen succescriteria voor 
een fijne school. De succescriteria zijn positief geformuleerd:    
  

Veiligheid:   
• Wij doen voorzichtig met elkaar, zo brengen we onszelf en de anderen niet in 
gevaar.   
• Als bij ons iemand zegt STOP, dan houd ik op.   
• De school is een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.   

  
Respect:   

• Voor groot en klein zullen we aardig zijn  
• Wij praten positief en vriendelijk óver elkaar, maar het liefste mét elkaar.   
• Bij ons is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat.  
• Wij helpen elkaar bewust, iemand die niet gestoord wil worden laten we met rust.   

  
(Zelf)vertrouwen:  

• Iedereen heeft zijn eigen talent, wees trots op de ander en op wie jij bent.  
• We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen  
• Bij ons proberen we meerdere keren, want van fouten kun je leren.  

  
  

Op school kijken we erop toe dat de succescriteria zoals we die hebben geformuleerd ook door de 
kinderen worden nageleefd. Het team heeft hierover afspraken gemaakt. Tijdens de ochtendpauze 
en ’s morgens en ’s middags voor schooltijd is er toezicht op de speelplaats. Ook na schooltijd loopt 
de pleinwacht mee naar buiten. De wisseling van de lessen gebeurt rustig. Veel aandacht wordt 
geschonken aan de omgang van de leerlingen met elkaar. Pestgedrag proberen we in de kiem te 
smoren. We werken op school met een pestprotocol. Ons beleid is er op gericht pestgedrag te 
voorkomen door het zelfvertrouwen van leerlingen te versterken. We gebruiken hiervoor het KiVa-
programma. Elk jaar wordt de veiligheidsbeleving van leerlingen gemeten. De uitslag hiervan wordt 
doorgemeld naar de onderwijsinspectie.  
  
Urenberekening   
Het aantal uren onderwijs voor leerlingen van de basisschool is wettelijk geregeld. In totaal moeten 
de leerlingen minimaal 7520 uren onderwijs hebben genoten. Wij houden dat zelf scherp in de gaten. 
de groepen 1 t/m 4 geven we komend schooljaar 930 uur onderwijs en in groep 5 t/m 8 bedraagt het 
aantal uren onderwijs 982,5. Hiermee voldoet onze school aan de wettelijke eisen. Het onderwijs 
vindt plaats in een groot aantal activiteiten/vormingsgebieden (zie hoofdstuk 3).   
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Vakantieregeling en vrije dagen schooljaar 2022-2023  
  

Vakanties  Data  

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022  

Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01-2022  

Voorjaarsvakantie  27-02-2023 t/m 03-03-2023  

Paasweekend  07-04-2023 t/m 10-04-2023  

Meivakantie (inclusief Koningsdag)  24-04-2023 t/m 05-05-2023  

Hemelvaartsweekend  18-05-2023 t/m 19-05-2023  

Pinkstermaandag  29-05-2023  

Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023  

  
Er zijn  naast de vakanties nog  een aantal dagen of dagdelen waarop de kinderen vrij zijn. Dit heeft 
te maken met studiemomenten voor het personeel. Waar mogelijk organiseren we dat op een 
woensdag. De kinderen missen dan maar een halve dag. Onderstaande data vindt u ook in de 
kalender. Het zit er in dat we ook nog een extra vrije dag moeten opnemen rondom de verhuizing 
naar de nieuwe school.  
  

Studiedag Trijewiis  15-03-2023 

Zorgvergadering  01-02-2023 

Adeniumdag  26-05-2023  

Personeelsmiddag 30-06-2023 

Zorgvergadering   05-07-2023 

Interne organisatie  21-07-2023  

1 margedag  facultatief in te zetten bij onverwachte gebeurtenissen  

  
Fietsen  
Er is bij school voldoende ruimte voor het stallen van fietsen. Met de kinderen maken we afspraken 
over de plaatsen waar fietsen mogen worden gestald. Het is van groot belang dat de fietsen van alle 
kinderen zijn voorzien van een standaard. Dit voorkomt ook beschadiging van andere fietsen. 
Kinderen die dichtbij wonen (in de kom) komen als regel niet op de fiets naar school. Wanneer dit om 
één of andere reden toch moet, horen we dat graag van de ouders. Er mag niet op het plein worden 
gefietst.   
  
Trakteren op school  
We stimuleren ouders en kinderen dat zij op hun verjaardag trakteren op een gezonde traktatie. 
Maakt u het vooral niet te duur. We gaan het snoepen op school tegen. Dat betekent dat we graag 
zien dat kinderen in de pauze iets nuttigen wat gezond is. We rekenen er op  dat u hieraan wilt 
meewerken.  
  
Veiligheid en ARBO-beleid  
Onze onderhoudsmedewerker Johan Ruiter coördineert samen met de directie de arbo-taken. Dit 
jaar wordt er in de nieuwe school een RI&E uitgevoerd (Risico-inventarisatie en evaluatie). Daarnaast 
voeren externe organisaties veiligheidsinspecties uit. Er zijn in school speciale voorzieningen 
getroffen, zoals veiligheidsglas en een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Op stichtingsniveau is 
beleid vastgesteld omtrent de arbowetgeving. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op aspecten van 
veiligheid en welzijn. Het personeel kan in de functioneringsgesprekken met de directie en ook via 
een enquête zaken m.b.t. de arbeidsomstandigheden op school kenbaar maken. Veiligheid, 
gezondheid en welzijn zijn belangrijke begrippen en gelden voor leerkrachten en leerlingen. Wij 
willen op school, in overleg met ouders, in en buiten de school een veilige situatie creëren. Er is op 
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school beleid geformuleerd betreffende de sociale, psychische en fysieke veiligheid.  
   
Vlucht- en ontruimingsplan  
Tenminste eenmaal per jaar oefenen we ons ontruimingsplan. De leerkrachten weten hoe ze in geval 
van nood moeten handelen. Iedereen heeft zo een eigen taak. Het ontruimingsplan is op school 
zichtbaar aanwezig. Een aantal  leerkrachten is opgeleid als bedrijfshulpverlener, te weten, juf Nynke 
juf Angela en juf Marianne. Bij brand of een andere ernstige calamiteit is de eerste opvang van 
leerlingen en leerkrachten geregeld in de kerk.  
  
Calamiteitenplan  
Op school zijn afspraken gemaakt die gelden bij een calamiteit die zich voordoet vóór schooltijd, 
waardoor onderwijzend personeel niet of later op school komt (zoals bijvoorbeeld bij extreme 
weersomstandigheden). De schoolcommissie verzorgt dan, al dan niet in combinatie met ouders die 
dicht bij school wonen, de eerste opvang van de kinderen op school tot het moment dat er 
voldoende personeel op school aanwezig is. In overleg met de directeur van de school wordt 
besloten of de school al dan niet open blijft. Via de website worden de ouders op de hoogte 
gehouden. Deze maatregel is er op gericht om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
calamiteitenplan vindt u op de website. 
  
Kopiëren op school  
We hebben op school een nieuw kopieerapparaat. Vanaf 10 eurocent per afdruk kunt u op school 
gebruik maken van onze kopieerapparatuur. Met onze apparatuur kunnen ook grotere oplagen snel 
en verzorgd verwerkt worden en is ook kleurendruk mogelijk. Informeert u op school naar de 
mogelijkheden en prijzen. Externe gebruikers die regelmatig van onze apparatuur gebruik maken 
kopiëren op rekening onder een speciaal voor dit doel aangemaakte gebruikerscode.  
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6 SCHOOLACTIVITEITEN  
  
  
In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt in schoolse en buitenschoolse activiteiten. Deelname 
aan schoolse activiteiten is verplicht. Deelname aan buitenschoolse activiteiten niet. Deelname aan 
buitenschoolse activiteiten wordt ook in alle gevallen door de schoolverzekering gedekt. Dit geldt 
ook voor ouders die begeleiden (chauffeurs die leerlingen vervoeren zijn echter wel verplicht een 
aanvullende inzittendenverzekering te hebben ).  
 
SCHOOLSE ACTIVITEITEN  

  
Kerstviering  
Donderdagavond, voorafgaand aan de kerstvakantie is er een kerstviering voor alle leerlingen. 
Meestal zijn ook in enigerlei vorm ouders en andere belangstellenden welkom!  
  
Paasviering  
Op donderdagmorgen voorafgaand aan de Paasdagen, is er tussen 11.00  en 12.00 uur een 
paasviering op school.  
  
Spelmiddag  
We organiseren in groep 1 en 2  vier keer een spelmiddag . De leerlingen worden dan in groepjes 
verdeeld en doen dan een spel o.l.v. een ouder of een leerkracht. De kinderen en de ouders mogen 
zelf ook spelletjes meenemen. Het is twee keer op een dinsdag en twee keer op een donderdag van 
13.15 tot 14.15 uur. De vier spelmiddagen staan vermeld op de schoolkalender. De ouders worden 
allen gevraagd hierbij te assisteren. Wanneer dit in onvoldoende mogelijk is kunnen de leerkrachten 
besluiten de spelletjesmiddag niet te laten doorgaan.  
  
Sinterklaas  
Elk jaar vereert de goedheiligman onze school met een bezoek. Het programma begint ieder jaar met 
een gezamenlijke ontvangst van sinterklaas en daarna bezoekt hij de groepen 1-4. Bij de aankomst op 
school en bij het gezamenlijke deel bent u van harte welkom. Het bezoek aan de klassen doet de sint 
liever alleen. De leerkrachten regelen voor hem de inkoop voor een cadeautje voor de leerlingen van 
groep 1-4. Dit wordt betaald van de ouderbijdrage (zie ook hoofdstuk 9). Leerlingen uit de hogere 
groepen kopen voor elkaar een cadeautje ter waarde van € 5,00 en maken daar een leuk gedicht 
en/of surprise bij. Alle ouderbijdragen geschieden op vrijwillige basis.  
  
Boekenuitleen  
Alle kinderen kiezen eens per week één of meer boeken uit onze schoolbibliotheek. Deze nemen ze 
mee naar huis.  Namens de beleefbibliotheek  zorgt Marije Remmelts voor een zeer aantrekkelijk en 
actueel boekenaanbod. Op donderdagmiddag zijn er twee vrijwilligers op school om de uitleen in 
goed banen te leiden.  De uitleen verloopt volledig digitaal en de meeste boeken (die van ons en die 
van de bieb) staan in het systeem. Marije verzorgt ook boekpromotieactiviteiten in alle groepen. Het 
lezen van boeken uit onze bibliotheek maakt deel uit van het totale onderwijsaanbod. Lezen is voor 
jonge kinderen erg belangrijk en dat willen we ook langs deze weg stimuleren. Wij willen graag dat u 
er thuis op toeziet dat de boeken ook daadwerkelijk worden gelezen. De bibliotheek bevat naast 
leesboeken ook informatieve boeken.   
  
Kinderboekenweek  
Elk jaar bekijken wij wat we in het kader van de Kinderboekenweek aan activiteiten ontplooien. Er 
wordt die week aan boekpromotie gedaan al dan niet gerelateerd aan het thema. Een vast onderdeel 
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in die week is de voorleeswedstrijd voor leerlingen uit de bovenbouw. Zij lezen voor aan alle andere 
kinderen van de school. De winnaar doet mee aan regionale voorleeskampioenschappen. 
   
Nationale Voorleesdagen  
De Nationale Voorleesdagen is een evenement dat op initiatief en in opdracht van Stichting Lezen 
wordt georganiseerd. Ze worden elk jaar rond eind januari, begin februari gehouden. Er wordt dan 
vooral aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom 
door anderen worden voorgelezen. Ook op onze samenwerkingsschool besteden wij hier aandacht 
aan.  
 
Koningsspelen  

Onze school doet jaarlijks mee aan de Koningsspelen rond de verjaardag van onze koning op 27 april. 
Soms valt deze datum in de meivakantie. De festiviteiten vinden dan meestal op de vrijdag vóór de 
meivakantie plaats.  
  
Schoolreis en schoolkamp  
Ieder jaar gaan onze leerlingen op schoolreis. In groep 1-2 wordt 
het vervoer met de ouders geregeld. De kinderen van de groepen 
3 t/m 8 gaan meestal iets verder weg. In verband met de kosten 
maken we per jaar de afweging om met eigen auto’s of met een 
touringcar te gaan. Ouders die leerlingen vervoeren zijn verplicht 
een aanvullende inzittendenverzekering te hebben. We kiezen 
ook voor variatie in de schoolreizen.  Groep 7 en 8 gaan één keer 
in hun schoolloopbaan drie dagen op schoolkamp. De kosten van 
de schoolreizen zijn meegenomen in de ouderbijdragen (hoofdstuk 9). Wanneer de vermelde 
bedragen afwijken worden de ouders hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Al deze bijdragen zijn op 
basis van vrijwilligheid. Indien de bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp niet is voldaan, gaat uw 
kind uiteraard toch mee op reis/kamp.  
Betaling geschiedt bij voorkeur via periodieke automatische incasso, waartoe u ons machtigt voor de 
gehele schoolperiode van uw kind.  We geven jaarlijks de mogelijkheid de ouderbijdragen gespreid te 
betalen. De data van de schoolreizen vindt u op de kalender.  

  
Projectonderwijs  
Op onze school wordt soms een project gehouden. Zo is er jaarlijks een techniekweek in de week 
voorafgaand aan de voorjaarsvakantie. Het gemeenschappelijke thema staat in een project centraal 
en we stemmen de lessen hier op af. Meestal besluiten we het project met een viering voor alle 
kinderen of laten we bijvoorbeeld tijdens open lessen hier iets van zien. Waar mogelijk brengen we 
onder schooltijd met onze leerlingen in het kader van een project bezoekjes aan een museum, de 
bibliotheek, of wonen we een culturele voorstelling bij. Kinderen leren veel van concrete en 
betekenisvolle situaties en bovendien houden excursies het leerstofaanbod levendig. Hieraan zijn 
meestal geen kosten verbonden. Wel doen we voor wat betreft het vervoer een beroep op ouders. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders vallen bij deze activiteiten onder de schoolverzekering 
(chauffeurs die leerlingen vervoeren zijn echter wel verplicht een aanvullende inzittendenverzekering 
te hebben).  
  
Schoolzwemmen  
De leerlingen van groep 3 en 4 zwemmen één keer per twee weken een uur op de donderdag-
ochtend in zwembad 'De Welle'. Om onderwijstijd (reistijd)  te besparen is gekozen voor een 
tweewekelijkse zwemles. Er is dan een dubbele zwemles. De datum van de eerste les staat vermeld 
op de schoolkalender. Het zwemonderwijs is gratis. De bijdrage in de vervoerskosten bedraagt dit 
jaar €24,00 per leerling voor het gehele jaar. Betaling geschiedt bij voorkeur via periodieke 
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automatische incasso, waartoe u ons machtigt voor de gehele schoolperiode van uw kind. De 
leerlingen kunnen in twee jaar afzwemmen voor het A- en het B-diploma. De bus vertrekt ruim een 
half uur voor aanvang van het zwemmen vanaf school. Juf Nynke is de vaste begeleidster en tevens 
voor u het aanspreekpunt. Er gaan ook een aantal ouders mee. Juf Nynke is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van de lessen. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van de lessen, 
kunt u zich in verbinding stellen met het zwembad. In overleg met ‘De Welle’ hanteren we een 
'zwemprotocol' i.v.m. de veiligheid. De begeleidende ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
Meestal wordt er door het zwembad een jaarplanning gemaakt, die we doorspelen aan de ouders via 
het infoblad en/of parro. 
  
Schoolsparen  
Iedere maandagmorgen nemen de leerlingen een bijdrage mee naar 
school voor de stichting “Red een kind”. Incidenteel steunen we ook 
andere projecten met giften mits er voldoende geld binnenkomt. 
Deze projecten zoeken we per jaar uit en vermelden we op het 
infoblad. Regelmatig sparen maakt deze hulp mogelijk. Uw bijdrage 
is overigens geheel vrijwillig. We hopen dat alle ouders ons hierin 
willen steunen.  
  
Overige acties  
Naast het schoolsparen worden er door de school af en toe acties gehouden voor andere goede 
doelen. Zo doen leerlingen van groep 7-8 mee aan de kinderpostzegelactie of collecteren ze voor 
Jantje Beton.  Al deze en andere acties worden per jaar vastgesteld. Soms is een actuele gebeurtenis 
aanleiding tot een spontane actie. Wij houden ze verspreid over het jaar en we hopen dat u ook deze 
acties wilt steunen. Wij houden u op de hoogte van het verloop van genoemde activiteiten. Behalve 
de noodzaak van dit soort acties zien wij in deelname hieraan belangrijke opvoedkundige en 
vormende waarden voor onze leerlingen. Die acties die niet onder schooltijd worden gehouden 
horen bij de buitenschoolse activiteiten. Deelname aan buitenschoolse activiteiten is niet verplicht.  
  
Musical  
Eens in de twee jaar wordt er in het voorjaar een musical ingestudeerd door de oudste leerlingen. Op 
een feestelijke ouderavond voeren de leerlingen deze musical dan op voor ouders en 
belangstellenden, nadat de andere leerlingen er 's middags al van hebben kunnen genieten.   
  
Afscheid groep 8  
Groep 8 sluit de basisschoolperiode meestal af met een afscheidsavond. Ouders zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. Zij spelen ook een rol in de voorbereiding van deze avond.  
  
Laatste schooldag (LSD)  
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie zijn er, als afsluiting van het schooljaar, diverse 
pleinactiviteiten.   
  
Luizencontrole  
Soms zijn er gevallen van hoofdluis, vooral na een vakantie. De hoofdluiscontrole die op school is 
ingesteld, is erg effectief. Wij werken met een hoofdluisprotocol. Na elke vakantie worden alle 
leerlingen door enkele ouders op luizen gecontroleerd. Als er luizen of neten worden gezien, 
informeert de leerkracht de ouders van de leerling. De kinderen kunnen overigens gewoon naar 
school maar na een korte periode wordt er weer gecontroleerd. Dit gaat door totdat men geen luizen 
en neten meer ontdekt. Wij stellen het erg op prijs dat ouders direct de school bellen als er hoofdluis 
wordt geconstateerd. Als hoofdluis snel wordt opgemerkt en direct goed wordt behandeld kan een 
uitbarsting worden voorkomen. Een goede behandeling bestaat uit het gebruik van een goede 
shampoo en heel veel kammen! Op school is informatie over hoofdluisbestrijding te verkrijgen. De 
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school maakt geen gebruik van ‘luizenzakken’ voor de jassen. Het is gebleken dat dit niet helpt en dat 
dit daardoor overbodig is.  
Onze contactpersoon is Talitha Bosma.  
  
Schoolfotograaf  
Een schoolfotograaf maakt tegen betaling eens in de twee jaar foto's van alle leerlingen apart en van 
de groep. De leerlingen van groep 8 komen elk schooljaar apart als groep op de foto. Deze foto is 
gratis en krijgen ze bij het afscheid van hun schoolperiode. We zijn gewend om ook zelf regelmatig 
foto’s en video-opnamen te maken van onze leerlingen bij allerhande schoolactiviteiten. Deze komen 
op de website van de school. Wanneer u niet wilt dat uw kinderen worden gefotografeerd, kunt u dit 
in de Parro-app instellen. De school is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemaakte foto’s 
door de schoolfotograaf.  
  
Schoolarts  
Elke school heeft zijn ‘eigen’ jeugdgezondheidszorgteam bestaande uit een verpleegkundige, een arts 
en een assistente. De verpleegkundige is contactpersoon en de school kan bij haar terecht met 
vragen over onderzoeken en gezondheidsvoorlichting. De schoolarts bezoekt een aantal malen 
leerlingen in de basisschool namelijk in groep 2 en in groep 7. In groep 2 vindt een 
gezondheidsonderzoek plaats door de assistente van de huisarts. Hierbij is ruime aandacht voor 
opvoedingsvragen en gezondheidsvragen. In groep 7 vindt een screening plaats op groei (lengte en 
gewicht), gezichtsvermogen, leefstijl en psychosociale problematiek. Voor alle kinderen geldt dat er 
op verzoek een onderzoek gedaan kan worden. Dit kan door de ouders of door school worden 
aangevraagd. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen met hun vragen over opvoeding, 
gezondheid en voor overleg over ‘zorgkinderen’ terecht op het wekelijkse telefonisch spreekuur van 
het jeugdgezondheidszorgteam. De GGD doet meer dan alleen het begeleiden van kinderen bij hun 
groei en ontwikkeling. Zij wil ook helpen bij het bevorderen van gezond gedrag en het verbeteren van 
de leef- en werkomgeving op school. De contactgegevens van de GGD Fryslân staan vermeld in 
hoofdstuk 9. In groep 2 worden leerlingen, al dan niet op indicatie van de school, ook door een 
logopediste onderzocht.  
  
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN  
  
Kerk-school-gezinsdienst  
Incidenteel en alleen wanneer hiervoor een breed draagvlak is, organiseren we samen met de 
plaatselijke protestantse gemeente een kerk-school-gezinsdienst.  Het thema hiervoor wordt gehaald 
uit ‘Trefwoord’, onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. Deelname geschiedt op 
vrijwillige basis. De diensten worden voorbereid tijdens de bijbellessen.   
  

Muziekprojecten in naschools aanbod  
Jaarlijks zijn er onder schooltijd instrumentale lessen die bij voldoende belangstelling uit kunnen 
lopen in naschools aanbod tegen een gunstig tarief.  
De school heeft met de plaatselijke muziekvereniging een meerjarig contract afgesloten om jaarlijks 
aan de leerlingen van groep 6 een vijftal lessen aan te bieden. Deze lessen zijn in principe onder 
schooltijd maar lopen idealiter ook uit in lessen na schooltijd.  Soms komt er een vakleerkracht op 
school om het team te ondersteunen het muziekonderwijs vorm te geven, of om een 
schoolkoorproject op te zetten.  
  
Schoolsporttoernooien   
Wij bevorderen het deelnemen aan sportevenementen. Gezien het buitenschoolse karakter van veel 
evenementen rekenen we op de hulp van ouders inzake vervoer en begeleiding. Aan de toernooien 
zijn voor u geen extra kosten verbonden, met uitzondering van de Avondvierdaagse. Deelname 
geschiedt op vrijwillige basis. Voor alle sporttoernooien geldt dat leerlingen en ouders die worden 
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ingezet bij het vervoer, vallen onder de verzekering van de school (chauffeurs die leerlingen 
vervoeren zijn echter wel verplicht een aanvullende inzittendenverzekering te hebben). De data voor 
de ‘vaste’ toernooien staan vermeld op de schoolkalender. De keuze voor de sporttoernooien en de 
organisatie hiervan berust bij de schoolcommissie. Het aanbod van het Sportbedrijf wisselt jaarlijks. 
Meestal wordt een keuze gemaakt uit de onderstaande activiteiten.   
  

  

Toernooi /sportactiviteit Voor wie?  

Bowling groep 7-8 

Zaalkorfbal ovb groep 4-6 

Evi’s beweegavontuur groep 1-2 

Dansen groep 3-8  

Racket Sporten groep 3-8 

Voetbal skill games groep 3-8 

Voetbaltoernooi 4x4 groep 3-6 

Survivalrun  groep 3-8 

Kennismaken met kanoën  groep 8  

Avondvierdaagse Bakkeveen  groep 1-8: 5 of 10 km  

  
Jeugdtijdschriften  
Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen regelmatig foldermateriaal mee naar huis met een 
bestelbon voor een abonnement op jeugdtijdschriften. Deelname is uiteraard niet verplicht. Het 
tijdschrift wordt thuis bezorgd.   
  
Sponsoring  
Er is geen wettelijke regeling betreffende sponsoring. Kernpunt in ons beleid hierin is dat voorkomen 
moet worden dat een school in een gedwongen positie komt t.o.v. de sponsor. Bovendien moet elke 
vorm van sponsoring gedragen worden door de ouders. Onze school maakt sporadisch gebruik van 
sponsoring.  
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7 SCHOOLONTWIKKELING EN KWALITEITSZORG  
  
  
Verplichte schooldocumenten: Schoolplan en  Schoolgids  
Voorafgaande aan de start van dit cursusjaar heeft de directeur na het raadplegen van diverse 
bronnen een nieuw schoolplan geschreven. Dit schoolplan beslaat de periode 1-8-2020 tot 31-07-
2024. In het schoolplan staat beschreven waar de school voor staat, welke kwaliteit reeds is 
gerealiseerd en welke beleidsvoornemens er nodig zijn om de kwaliteit verder te verbeteren. Met 
het schoolplan werken we dus planmatig aan de ontwikkeling van de school. Het document dient 
bovendien als een wettelijke verantwoording aan de overheid. In het schoolplan zijn de voornemens 
voor een aantal schooljaren uitgezet in actieplannen waarin die voornemens concreter zijn 
uitgewerkt. Ook deze schoolgids is een verplicht document. De gids geeft aan waar de school voor 
staat en bevat alle relevante informatie voor de ouders van onze school. De schoolgids staat op de 
website en wordt niet meer op papier verstrekt. Voor beide documenten gelden dat ze worden 
besproken in de medezeggenschapsraad en het team. De medezeggenschapsraad heeft een 
instemmingsbevoegdheid als het gaat om de verplichte schooldocumenten. Het bevoegd gezag stelt 
vervolgens het schoolplan en de schoolgids vast. Beide documenten worden geüpload naar het 
schooldossier van de onderwijsinspectie. Een ander belangrijk document is het ondersteuningsplan, 
waarin wordt omschreven hoe de leerlingenzorg op school is geregeld. Dit ondersteuningplan is 
geheel vernieuwd en ligt op school ter inzage. Deze schooldocumenten zijn ook op de website te 
vinden. 
  
Kwaliteitszorg  
Bij de zorg voor kwaliteit staan de volgende vragen centraal: Doen we wel de goede dingen? Doen 

we die dingen goed? Hoe weten we dat? Wat doen we met 
deze  wetenschap? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven 
gebruiken we op verschillende instrumenten. Deze staan in het schoolplan 
genoemd.   
We doen op school veel aan evaluatie en analyse. De kwaliteit van lesgeven 
van leerkrachten, de aanpak en werkwijzen, de opbrengsten van de 
leerlingen, de extra hulp aan leerlingen, de verwijzingen naar het VO etc. 

De school verantwoordt na evaluaties alle bevindingen in het schooljaarverslag en verbeterpunten 
worden in een volgend schooljaarplan meegenomen. Op deze manier werken we planmatig aan onze 
schoolontwikkeling. Jaarlijks vertellen we hierover iets in de schoolgids. Een belangrijk middel bij de 
evaluaties zijn de enquêtes en/of panels die we eens per twee jaar uitvoeren. Jaarlijks maakt de 
directeur een kalender.  
  
Enquêtes en ouderpanels  
Als school zetten we alles in het werk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Op het leveren van 
kwaliteit worden we, vanuit de wettelijke kaders en de schoolvisie, ook gecontroleerd. We vinden 
het uiteraard belangrijk ook zelf de kwaliteit van de school in kaart te brengen en van daaruit de 
schoolontwikkeling aan te sturen. Om inzicht te krijgen hoe u als ouder onze schoolontwikkelingen 
ervaart en hoe kinderen en leerkrachten naar de school kijken, vragen we op gezette tijden ook 
ouders en kinderen van de bovenbouw een enquête in te vullen of raadplegen we een ouderpanel. 
De gegevens van de enquête verwerken we in een overzicht. Van daaruit maakt de school een keuze 
voor ontwikkeling van de aangegeven aandachtspunten. De resultaten en de eventuele actiepunten 
worden aan u als ouders gepresenteerd. Op school is meer informatie aanwezig hoe we de totale 
kwaliteitszorg vorm geven. Aan het begin van dit schooljaar organiseert de oudergeleding van de MR 
samen met de directie en de identiteitscommissie een ouderpanel.  
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Evaluatie schooljaar 2021-2022    
De door Covid uitgestelde ouderavond over IEP is geweest en we hebben daarna  gewerkt aan het 
portfoliorapport wat in gebruik is genomen.  
Het materiaal wat we gebruikten voor geestelijke stromingen was verouderd. De 
identiteitscommissie heeft zich verdiept in nieuwe materialen wat geresulteerd heeft in een keuze 
voor ‘Wat vieren we vandaag’?  
We hebben ons samen met de andere scholen van Trijewiis verdiept in de kracht van feedback. We 
hebben feedbackbeleid opgesteld en ons instructiemodel aangepast. Komend seizoen steken we in 
op het geven en ontvangen van feedback van en door leerlingen op het leerplein van de nieuwe 
school.  
Het eerste schooljaar met onze nieuwe rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ zit er op. We zijn begeleid 
bij de invoering en hebben bij elkaar gekeken in de lessen. We hebben inmiddels ook 
kwaliteitskaarten opgesteld voor het rekenonderwijs aan de hand waarvan we het rekenonderwijs 
periodiek kunnen evalueren. Het afgelopen schooljaar hebben we flink last gehad van Corona bij 
zowel leerlingen als leerkrachten. Dat heeft met name in groep 3 de resultaten nadelig beïnvloed. Er 
is daarna met een plan van aanpak gewerkt voor het verbeteren van het technisch lezen. Ook op 
sociaal emotioneel terrein was de invloed van Corona merkbaar. We hebben schoolbreed gewerkt 
met een actieplan omtrent het pedagogisch klimaat. 
Tenslotte hebben we onze visie op leren verbeeld in een serie tekeningen. Deze krijgen een 
prominente plek in de nieuwe school. Het schooljaarverslag staat ook op onze website. Daar is ook 
een publieksvriendelijke versie  van het schooljaarverslag te vinden. 
  
Schoolontwikkeling 2022-2023  
Het komend schooljaar wordt een bijzonder schooljaar: We starten dan in een nieuw schoolgebouw.  
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen die we daar in gang willen zetten is het werken aan het 
eigenaarschap van de leerlingen en het werken op het leerplein met aandacht voor feedback. Om 
kinderen letterlijk meer de ruimte te geven bieden we hen in de nieuwe school meerdere 
werkplekken aan.  
Ons taalbeleid verdient een update. Met ‘De Taalronde’ willen we taalactiviteiten in het Nederlands 
Engels en Fries met elkaar verbinden. We willen op school ook eerder starten met het verzorgen van 
Engels. Voor het ontwikkelen van taalbeleid omtrent het Fries heeft de school een subsidie gekregen 
van de provincie.  
De eisen van de overheid omtrent de aandacht voor burgerschapsonderwijs vragen om een 
heroverweging. We gaan aan het begin van het cursusjaar de opgestelde doelen scherper formuleren 
en nadenken op welke manier we de vorderingen van de leerlingen in beeld krijgen.  
We gaan dit schooljaar ook een training volgen omtrent beeldende vorming met als doel de kwaliteit 
van deze lessen te verbeteren. Het gehele schooljaarplan is te lezen op onze website.  
  
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
De overheid trekt veel geld uit om scholen in staat te stellen leerlingen die in de afgelopen periode 
onvoldoende van het onderwijs hebben geprofiteerd hun leerachterstand in te laten lopen. Dat is de 
belangrijkste opdracht voor de scholen. Ook De Frissel krijgt voor het tweede opeenvolgende jaar 
een ruim budget om in te zetten. Wij kiezen voor acties en interventies die een groot effect hebben 
op het leren en ontwikkelen van leerlingen.  
We denken aan het aanstellen van een leerkracht die kan worden ingezet in de combinatiegroep 3-4, 
maar ook aan het aanschaffen van geschikt meubilair dat uitnodigt om samen te werken met ander 
kinderen en de uitbreiding van ICT-middelen staat op het verlanglijstje.  
Het realiseren van het schoolplein bij de nieuwe school is ook een doel voor de besteding van het 
NPO-geld. De complete begroting heeft de instemming van de mr en is op school ter inzage.  
  
Schoolbegeleiding  
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In ons streven naar hoge kwaliteit werken we dit jaar samen met specialisten op het gebied van 
Visible learning en sociaal emotionele ontwikkeling. We krijgen zelf ook steeds meer eigen expertise 
in het team en kunnen daardoor steeds meer zelf. Andere specialistische  hulp, zoals bijvoorbeeld 
een orthopedagoog, halen we van onze sbo-school ‘Sjalom’. Een bovenschools onderwijsteam staat 
de school ten dienste bij de verbetering van het onderwijs in algemene zin.  We hebben daarnaast 
goede contacten met externe organisaties, als de GGD, Cedin  en het Gebiedsteam.  Zij zijn 
belangrijke ketenpartners als het gaat over thema’s rond gezondheid en welzijn. Het Centrum voor 
Levensbeschouwing in Leeuwarden heeft ons bij de start van de samenwerkingsschool begeleid bij 
de vormgeving van de identiteit van onze samenwerkingsschool. 
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8 LEERLINGENZORG  
  
  
Zorgbreedte  
Op onze school proberen we leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, maar ook met een 
ontwikkelingsvoorsprong, zo goed mogelijk te begeleiden. We maken op school gebruik van een 
uitgebreid systeem op het gebied van de leerlingenzorg, waarbinnen alle leerlingen worden gevolgd. 
Deze adaptieve aanpak in de klas stelt de nodige eisen aan het klassenmanagement van de 
leerkrachten. Juf Jantine is onze 'interne begeleider' (ib’er) en zij coördineert de leerlingenzorg. Het 
hele team is sterk betrokken bij leerlingenzorg. De aandacht voor de zorgbreedte vinden we 
kenmerkend voor onze school. Wanneer u zorg hebt omtrent uw kind, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Het aanbod voor de kinderen met een voorsprong is versterkt zodat zij ook voldoende 
worden uitgedaagd. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen zelf meer invloed krijgen op wat en hoe 
ze  willen leren. Zo worden leerlingen meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces. De 
ondersteuningsstructuur van De Frissel staat ook op onze website. 
  
Het volgen van de ontwikkeling  
We werken op school met een leerlingvolgsysteem (lvs). Dit is een notatie- en registratiesysteem dat 
we in de groep bijhouden voor iedere leerling om door middel van toetsen de vorderingen en 
daarmee de ontwikkeling van leerlingen beter in beeld te krijgen. De toetsing is methode-
onafhankelijk en wordt vnl. afgenomen in januari en juni. Zoals in hoofdstuk 7 valt te lezen hebben 
we de keuze gemaakt voor het IEP-lvs. IEP betekent Inzicht Eigen Profiel. Met het lvs kunnen we 
uitvallers signaleren die extra hulp nodig hebben. Naast deze toetsen nemen we tussentijds ook 
methodetoetsen af. In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van het observatiemodel ‘leerlijnen peuters 
en het jonge kind’. Hiermee brengen we de vorderingen op het gebied van beginnende geletterdheid 
en gecijferdheid, motoriek en gedrag in beeld. Het is een goed hulpmiddel om het onderwijs af te 
stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. De conclusies die we hieruit trekken geven aanleiding 
om het aanbod aan te passen. De leerlingen worden via een observatielijst ook gevolgd in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een portfoliorapport 
waarin de resultaten van de toetsen en het observatiesysteem zijn te zien.   
  
Leerlingplannen  
Wanneer uit het lvs blijkt dat een leerling een bepaalde ontwikkelingsachterstand of -voorsprong 
heeft, wordt er door de interne begeleider samen met de groepsleerkracht en de leerling een 
leerlingplan opgesteld. Hierin staat welke hulp op welke momenten door wie wordt geboden, welke 
materialen hierbij worden gebruikt en wanneer er wordt geëvalueerd. Na ongeveer twintig weken 
volgt er een toetsing om te bekijken of er een nieuw leerlingplan moet worden opgesteld. 
Gedurende de looptijd van de leerlingplannen coacht de ib-er de betreffende leerkrachten. In de 
zorgvergaderingen neemt de evaluatie en planning van de plannen een belangrijke plaats in. Van alle 
evaluatiemomenten wordt een verslag gemaakt voor in het leerlingenarchief. Zo ontstaat er van elke 
zorgleerling een leerlingendossier. Hierin staan verder ook alle andere toets- en observatiegegevens 
van de leerling alsmede verslagen van onderzoeken door externe instanties. De ouders krijgen 
meestal als eerste de beschikking over een onderwijskundig rapport. Dit dossier kan van belang zijn 
bij verder onderzoek of toetsing door een externe partij. Het spreekt vanzelf dat wij zeer zorgvuldig 
omgaan met deze vertrouwelijke informatie. De ouders worden door de ib-er en de groepsleerkracht 
nadrukkelijk bij de opzet en evaluatie van het leerlingplan van hun kind betrokken.   
  
Plusklas “Kwadraat”  
Binnen onze vereniging is er ook aandacht voor kinderen die meer kunnen en wellicht zelfs 
hoogbegaafd zijn. Ook op onze school zijn af en toe leerlingen die behoefte hebben aan meer en 
andere leerstof dan de school kan bieden. Voor deze kinderen is “Plusklas Kwadraat” bedoeld.   
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In de Plusklas ontmoeten leerlingen andere  begaafde leerlingen. Deze kinderen komen van 
verschillende scholen van PCBO Smallingerland. In de Plusklas werken de kinderen veel in groepjes, 
maar ook aan persoonlijke leerdoelen. Er wordt veelal gewerkt in de vorm van projecten en thema’s. 
De activiteiten in de Plusklas doen een beroep op het ‘leren leren’ en op vaardigheden als 
samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslaglegging, presenteren enz.   
De Plusklas ‘draait’ op de woensdagmorgen in een eigen lokaal in het gebouw van PCBO De Spreng 
en heeft een eigen leerkracht.   
In de periode februari/maart wordt gestart met de screening op de school door de leerkracht en ib-
er: welke kinderen komen in aanmerking voor de Plusklas. De school neemt contact op met de 
ouders en betrekt hen bij de aanmelding. De selectiecommissie beslist welke kinderen worden 
toegelaten. Voor de meivakantie is bekend welke kinderen voor het komende schooljaar zijn 
geselecteerd voor de Plusklas.  
  
Leerlinggegevens in de groepsmap en in ParnasSys  
Voor elke groep hebben we een groepsmap, die door de groepsleerkrachten wordt bijgehouden. 
Hierin worden bv. aantekeningen gemaakt die van belang zijn voor invallers. In de map staan alle 
relevante leerlinggegevens en toetsresultaten en ook het actuele zorgrooster met de 
leerlingplannen. Er wordt ook een logboek in bijgehouden. Deze map gaat met 
de groep mee naar de volgende leerkracht. Veel administratieve handelingen 
worden bijgehouden in ons schooladministratieprogramma ParnasSys zoals de 
toetsgegevens, notities over leerlingen en het schoolverzuim. 
 
  
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een verplicht document bij 
de uitvoering van passend onderwijs. Een SOP biedt informatie over de kwaliteit van de 
basisondersteuning aan leerlingen en wat de school eventueel nog extra kan aanbieden. In dit 
document staat omschreven waar onze school voor staat als het gaat om de leerlingenzorg, maar 
ook waar de grenzen van onze zorg liggen. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van 
ons samenwerkingsverband (Stichting Samenwerkingsverband Fryslân) zijn dekkend voor de 
ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op deze manier is er voor alle kinderen een plek om dat 
onderwijs en die zorg te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel ligt op school voor 
ouders ter inzage. Een deel van de informatie is hieronder voor u uitgewerkt.  
  
Het ondersteuningsprofiel bevat de volgende onderdelen:  
-een korte typering van onze school  
-de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen   
 kunnen rekenen  
-de deskundigheid en voorzieningen voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  
 (binnen en buiten het eigen personeelsbestand )   
-de grenzen van de zorg  
  
Een korte typering van onze school   
De Frissel is een samenwerkingsschool met tussen de 100 en 110  leerlingen. De school heeft een 
ambitieus schoolteam wat wil gaan voor het beste onderwijs voor de leerlingen. Onze school wil 
tevens een veilige school zijn voor de leerlingen. Er heerst een gemoedelijke en open sfeer waar 
ieders mening telt en niemand zich voelt buitengesloten. We hechten veel waarde aan goed contact 
met ouders. Kinderen met leerproblemen worden op school adequaat begeleid. We werken samen 
in het samenwerkingsverband 'Passend onderwijs Friesland’. De Frissel heeft een gemiddelde 
schoolweging. Alle leerlingen hebben de Nederlandse nationaliteit.   
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De kwaliteit van onze basisondersteuning   
Onderwijs en basisondersteuning  
Wij zijn tevreden over het onderwijs dat op school wordt gegeven, maar het kan altijd beter. Wij 
bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen en willen er voor zorgen dat ze zich op school 
gelukkig voelen. Het team heeft een cursus gevolgd in het bevorderen van het zelfvertrouwen en de 
weerbaarheid bij kinderen met het programma FIDES en het antipestprogramma KIVA. Met een 
evenwichtig aanbod met zowel cognitieve als creatieve vakken werken we aan de totale ontwikkeling 
van onze leerlingen. Wij hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de didactiek van het onderwijs 
(de manier waarop onze leerlingen kennis en vaardigheden bij brengen) en we zijn positief over de 
kwaliteit van ons onderwijs, waarmee we over het algemeen goede resultaten behalen. Nu we veel 
jonge leerkrachten in de school hebben verdient pedagogiek en didactiek opnieuw aandacht om de 
kwaliteit te waarborgen. Wij werken handelingsgericht, cyclisch en planmatig. Dat wil zeggen dat wij 
rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Het schooljaar is hierbij opgedeeld 
in 2 zorgperiodes, met een tussen- en een eindevaluatie. Gedurende deze zorgperiodes worden de 
vorderingen van de leerlingen systematisch verzameld, geanalyseerd en wordt het aanbod hierop 
aangepast. Al deze informatie komt bijeen in de zogenaamde groepskaart. Mede door deze manier 
van werken zijn wij goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen zowel op 
het gebied van aanbod, tijd en instructie. Indien nodig bieden wij extra ondersteuning welke we in 
samenspraak met leerlingen vast leggen in een leerlingplan.   
Wij maken hierbij gebruik van een samenhangend leerlingvolgsysteem met diverse genormeerde 
toetsen. Ons systeem van leerlingenzorg is een beproefd systeem waarmee we overwegend goede 
resultaten behalen.  
  
Beleid  
Wij zijn tevreden over het beleid omtrent de basisondersteuning. Wij werken vanuit een heldere 
visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien 
nodig verbeterpunten op. Alle ins en out van onze leerlingenzorg en de ondersteuningsstructuur zijn 
beschreven in het zorgplan. We hebben doelstellingen voor opbrengsten geformuleerd. Jaarlijks 
wordt geëvalueerd of we deze doelen halen. Onze school haalt doorgaans bovengemiddelde 
opbrengsten. Opbrengstgericht werken is niet alleen in onze schoolorganisatie verankerd, maar ook 
in het denken en handelen van de medewerkers van de school! Ook hier geldt dat bij de komst van 
nieuwe leerkrachten op school extra begeleiding moet plaatsvinden om de kwaliteit te borgen.  
  
Organisatie  
De basisondersteuning is op school goed georganiseerd. De rol van de intern begeleider is zodanig 
dat alle teamleden goed geïnformeerd zijn en een actieve bijdrage leveren aan de opzet, uitvoering 
en evaluatie van de leerlingenzorg op school. In een kleine school zijn bovendien de lijnen kort en 
kunnen daardoor wijzigingen of aanpassingen snel worden doorgevoerd.   
Jaarlijks stellen we een jaarplan op waarin behalve het plannen van toetsafname- en 
evaluatiemomenten van de zorg, ook aandacht is voor overlegmomenten met de directie, 
groepsbezoeken en gesprekken met leerkrachten. Belangrijk vinden we het organiseren van 
overlegmomenten met de ouders. De ouders van leerlingen met leerlingplannen worden vóór, 
tijdens en na de uitvoering van het leerlingplan betrokken. Voor het leesonderwijs zijn 
ouderhulpkaarten ontwikkeld waarmee de leerlingen thuis verantwoord kunnen worden geholpen  
  
Begeleiding  
Er is al veel geregeld voor de begeleiding van onze leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en 
ook voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze laatste groep is die leerlijn herzien. 
Onze school werkt soms voor een leerling met een ontwikkelingsperspectiefplan waarbinnen 
leerlingen werken aan aangepaste doelen. Ons streven is ambitieus en gericht op het behalen van 
het niveau 1F (fundamenteel niveau). Daarmee is er aansluiting mogelijk binnen het regulier 
voortgezet onderwijs. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde. Over de 
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verwijzing en de overdracht naar het voortgezet onderwijs is een duidelijke procedure opgesteld. Wij 
vinden goede contacten met scholen voor VO en ook met ouders erg belangrijk en zien ouders als 
onze educatieve partner. Alle formele contacten met ouders in een schooljaar zijn vastgelegd. Ook 
op informele wijze worden ouders geïnformeerd over het welzijn en de vorderingen van hun 
kinderen.  
  
Beschikbare deskundigheid  
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne 
deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij hebben 
specifieke deskundigheid in huis op het gebied van taal, sociale vaardigheden en dyslexie. Deze 
expertise ligt niet alleen bij de intern begeleider, maar ook bij leerkrachten. De komende jaren willen 
we kennis consolideren (in verband met een nieuw teamsamenstelling) en verbreden. Zo is er  een 
collega geschoold voor de functie van rekencoördinator.  
Omdat we weinig expertise hebben met ernstige gedragsproblematiek heeft een collega het 
afgelopen schooljaar een opleiding tot gedragsdeskundige gevolgd.  
Wij hebben regelmatig contact met extern deskundigen die leerlingen van onze school behandelen 
en/of het team van advies dienen. De komende jaren besteden we aandacht aan het verder spreiden 
en verdiepen van expertise binnen het team, waardoor de school minder kwetsbaar wordt als het 
gaat om de continuïteit van passend onderwijs voor alle kinderen binnen de school. 
 

De grenzen van de zorg  

In het bovenstaande staat vermeld wat we leerlingen kunnen bieden. Er zijn ook grenzen aan 
datgene wat wij te bieden hebben. De onderstaande criteria betrekken we bij het bepalen van de 
grenzen van de zorg:  
  

• Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in een groep  
• De mogelijkheden, deskundigheid en ervaring van de leerkrachten  
• De aanwezige deskundigheid in het team  
• De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen  
• De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen  
• De mate waarin de school extern wordt ondersteund  
• De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp en medewerking van ouders  
• De mate waarin de school de veiligheid van de leerling, van de medeleerlingen, hun 
ouders en de leerkrachten kan worden gewaarborgd  
• De mate waarin de school de leerlingen de benodigde medische 
ondersteuning/verzorging kan bieden  
• De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan 
realiseren  
• De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school 
hanteerbaar zijn.  
• De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te 
ontwikkelen  

  
We hebben op basis van bovenstaande criteria een aantal concrete uitspraken gedaan die de 
grenzen van de zorg markeren.  
  
Schoolorganisatie:   

• De veiligheid op school moet te allen tijde voor ouders, leerkrachten en leerlingen 
gewaarborgd zijn.    
• Voor leerlingen met een lichamelijke beperking zal per geval worden bekeken of de 
voorzieningen toereikend zijn om passend onderwijs te kunnen bieden.   
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• Er kunnen per groep slechts 2 leerlingen worden toegelaten die specifieke of 
aangepaste begeleiding nodig hebben (leerlingen met een diagnose of een licht 
zorgarrangement vanuit het SWV Fryslân). Van deze 2 leerlingen kunnen we slechts 1 
toelaten met gedragsproblematiek (ASS, AD(H)D). Dit geldt niet voor nieuwe diagnoses 
bij bestaande leerlingen, dit bekijken we per geval.   

 Leerlingkenmerken:   
• Leerlingen moeten op school zindelijk zijn. Wanneer dit niet zo is wordt een beroep 
gedaan op de ouders.   
• Leerlingen laten zien dat ze zich aan de schoolregels kunnen houden. Wanneer dat 
niet het geval is moet er voldoende perspectief zijn dat ze dit op korte termijn kunnen 
(max 20 weken).    
• Leerlingen moeten zelfstandig aan een taak kunnen werken. Wanneer dat niet het 
geval is moet er voldoende perspectief zijn dat ze dit op korte termijn kunnen leren 
(max. 20 weken).   
• Leerlingen moeten leerbaar zijn en op cognitief terrein met een 
Ontwikkelingsperspectief-plan (OPP) minimaal een eindniveau kunnen halen van M6.  

Ouders:   
• Ouders hebben vertrouwen in de school en willen samenwerken om de ontwikkeling 
van de leerling, van hun kind goed te kunnen begeleiden.   
• Ouders hebben de wil om in hun aanpak voor het kind aan te sluiten bij de aanpak 
van school.   
• Ouders staan, indien de school dit noodzakelijk acht, nader (intern of extern) 
onderzoek toe en werken hier aan mee.   

 Opmerkingen:   
• Op school werken we met een protocol medisch handelen. In dit protocol is geregeld 
onder welke omstandigheden medische handelingen en toediening van medicijnen nog 
door het personeel mogen/kunnen worden verricht of toegediend.   
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9 OUDERS  
  
  
In de visie van de school is veel aandacht voor de relatie die we willen ontwikkelen met de ouders en 
aan een effectieve communicatie. Hieronder valt te lezen wat we hiervoor hebben geregeld.  
  
INFORMATIEVOORZIENING  
  
Schoolgids  
In deze schoolgids staat omschreven waar de school voor staat en hoe het onderwijs op school is 
georganiseerd. De informatie is geldig gedurende het hele schooljaar. Indien nodig komt er een 
toelichting van de schoolgids op het infoblad. Het infoblad staat op de website van de school en is zo 
voor iedereen beschikbaar.  Ook de schoolgids staat op de website. De webversie bevat geen 
privégegevens van leerlingen, leerkrachten en ouders. Er is ook een bovenschoolse schoolgids die 
voor alle scholen van Adenium geldt.  
   
Kalender en informatiefolder 

Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een kalender en een informatiefolder uitgereikt 
met alle belangrijke data voor een schooljaar (beide staan ook op de website). Ook belangrijke en 
praktische informatie uit de schoolgids staat in de informatiefolder vermeld. Gedurende het 
cursusjaar komen er nieuwe activiteiten bij die op de kalender kunnen worden bijgehouden.  
  
Infoblad  
Aan het begin van elke week stelt de directeur een infoblad samen voor de ouders. Het infoblad 
bevat de agenda voor de komende weken en ander actueel nieuws. Het infoblad wordt per e-mail 
vanuit ParnasSys naar de ouders en andere lezers, zoals vrijwilligers, verzonden en op de website 
geplaatst. Berichten voor ouders van personen of instanties buiten de school worden zo veel 
mogelijk op maandag met het infoblad meegezonden. Het is van belang dat wij van alle ouders een 
correct e-mailadres hebben. Wanneer uw e-mailadres wijzigt, willen we daar graag bericht van 
hebben. Een foutief emailadres zorgt er voor dat ouders niet langer adequaat kunnen worden 
geïnformeerd.  
 

Website  

De website bevat veel informatie over de school. Er staat iets op over visie en missie, hoe het 
onderwijs op school is opgezet, waar we extra accenten leggen, maar ook wie er in de 
oudergeledingen zitting nemen. De schoolgids en het infoblad, alsmede voorgaande infobladen zijn 
ook op onze website te vinden. Op de website kunt u ook formulieren binnen halen, bijvoorbeeld 
wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind.  
  
Parro  
Korte lijntjes, snel even contact met de ouders zoeken, gaat prima met de Parro-app van ParnasSys, 
ons leerlingadministratieprogramma. Alle leerkrachten en ouders hebben toegang tot de app. De 
school heeft de gebruiksmogelijkheden voor iedereen wel begrensd. We hebben met elkaar 
afgesproken dat fotomateriaal via Parro mag worden gedeeld. Op De Frissel is het niet toegestaan in 
het contact tussen school en ouders gebruik te maken van social media.  
  
Foto’s  en privacy  
Op school worden tijdens schoolactiviteiten veel foto’s gemaakt van de kinderen. Deze verschijnen 
soms ook op de website. Via de Parro-app geeft u aan wat toegestaan is. We houden daar dan 
rekening mee. Het beleid is er op gericht dat kinderen vooral samen met andere kinderen op de foto 
komen. Dit maakt het minder persoonlijk.  
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Overigens komt het wel voor dat we leerlinggegevens delen met verwante instanties als de GGD en 
het zwembad. Dit zijn alleen instanties waarmee Adenium een AVG-overeenkomst heeft afgesloten. 
Wanneer u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit aan het begin van het schooljaar aangeven bij de 
schoolleiding.  
  
Bijzondere gezinsomstandigheden  
Steeds vaker hebben we te maken met gebroken gezinnen of andere bijzondere 
gezinsomstandigheden. Ouders hebben altijd recht op dezelfde informatie over hun kinderen. Deze 
informatieverplichting vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Na een scheiding zal deze 
informatieverstrekking aan beide ouders onverminderd worden gecontinueerd, zelfs wanneer de 
verzorgende ouder dit niet wenst. Een uitzondering geldt voor de situatie dat een rechtbank een 
beslissing heeft afgegeven waarin is vastgelegd dat het recht op informatie van de andere ouder is 
beperkt. Het spreekt voor zich dat informatie die niet wordt verstrekt aan de verzorgende ouder, 
evenmin zal worden verstrekt aan de niet-verzorgende ouder.  
Op school is meer informatie te verkrijgen over hoe de school omgaat met situaties waarbij ouders 
zijn gescheiden.  
  
  
CONTACTEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL  
  
Ouderbezoeken  
De leerkrachten bezoeken als regels niet de ouders thuis. Alleen bij zorgen van de school over de 
leerling komt het voor dat de leerkracht een gezin bezoekt. Het is bij wijze van uitzondering ook 
mogelijk om een ouderbezoek aan te vragen wanneer u zorgen hebt over uw kind.  
Als onderdeel van de aanmeldprocedure worden intakegesprekken gehouden met de ouders die 
gedurende de schoolperiode een kind aanmelden. Die gesprekken vinden op school plaats.  
 

Ouderavonden  
Aan het begin van het cursusjaar is er een klassenavond voor alle groepen. We bieden u dan meestal 
de schoolkalender aan en lichten deze toe. Tevens bespreken we de doelen en de inhoud van het 
lesprogramma. Verder is er een informatieavond voor het voortgezet onderwijs voor de ouders van 
groep 8.   
  
Open lessen  
Soms worden er open lessen gehouden. (Aspirant) ouders en andere belangstellenden worden dan 
uitgenodigd een kijkje in school te komen nemen tijdens de lessen. Tijdens deze lessen laten we 
aspecten van ons onderwijsproject ‘Leren zichtbaar maken’ zien. In de Covid-periode zijn er geen 
open lessen geweest.  
  
Ontwikkelingsgesprekken  
Tweemaal per jaar (in februari en in september) bespreken we met ouders en leerlingen de doelen 
voor het komende half jaar en wat de leerling nodig heeft om deze doelen te halen. We kijken dus 
samen vooruit en maken afspraken over hoe we aan de ‘onderwijsbehoeften’ van uw kind tegemoet 
komen. Deze gesprekken duren ongeveer 20 minuten per keer. Op de jaarkalender kunt u vinden op 
welke dagen de ontwikkelgesprekken zullen worden gehouden. Het zijn dus gesprekken met 
leerlingen en ouders.  
  
Portfoliorapport  
Twee keer per jaar krijgt uw kind een portfoliorapport, namelijk in februari en aan het eind van het 
schooljaar. In groep 1 krijgen de leerlingen een eerste rapport aan het eind van het schooljaar 
vóórdat het naar groep 2 gaat. We spreken liever van een portfoliorapport omdat de leerlingen een 
actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van het rapport. De leervorderingen worden 
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zichtbaar in een talentenkaart, net als de leeraanpak en de sociaal emotionele ontwikkeling. In de 
week voorafgaande aan het rapport organiseren we een inloopmoment voor schooltijd, waarin u het 
leerlingenwerk van uw kind kunt komen bekijken (niet tijdens een Covid-periode). Er worden geen 
rapportenavonden meer gehouden. Hiervoor zijn de ontwikkelgesprekken in de plaats gekomen.   
Het portfoliorapport is overigens nog in ontwikkeling en is op school regelmatig onderwerp van 
gesprek.  
  
 

Educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid   
Wij zien ouders als ‘partners in education’. Dat betekent dat we erg geïnteresseerd zijn in uw opinie 
over het functioneren en leren van uw kind. U bent immers de expert als het gaat over de opvoeding 
van uw eigen kind. Uiteraard bent u dan ook altijd welkom om met de leerkrachten op school af te 
spreken over de ontwikkeling van uw kind. Doet u dat vooral na schooltijd. Mailen of via Parro is ook 
goed. Vóór schooltijd concentreren de leerkrachten zich liever op de lessen. Belangrijk is dat als het 

gaat om de ontwikkeling van uw kind, ouders en leerkrachten dezelfde taal 
spreken en op één lijn zitten. Hierbij denken we allereerst aan heel basale 
zaken zoals ‘s ochtends op tijd op school zijn, ’s avonds op tijd naar bed gaan 
en een goede persoonlijke verzorging. Ook met de kinderen praten over 
school, over thema’s die daar aan de orde komen. Veel (voor)lezen is ook heel 
goed. Het draagt bij aan de taalontwikkeling van uw kind. Wanneer uw kind 
een leerlingplan heeft, krijgt hij/zij  extra aandacht van de leerkracht of een 

onderwijsassistent. We bespreken dan ook met u wat uw aandeel in de aanpak kan zijn. We 
verwachten van ouders dat zij deze aanwijzingen opvolgen. Deze zienswijze is onderdeel van onze 
visie op ouderbetrokkenheid. Na een tussenevaluatie worden ouders op de hoogte gehouden van de 
vorderingen van hun kind.   
  
  
OUDERPARTICIPATIE  OP SCHOOL  
  
Schoolcommissie  
De schoolcommissie heeft een ondersteunende en adviserende taak. De leden van de 
schoolcommissie  hebben een organiserende taak bij diverse schoolse  en buitenschoolse 
activiteiten. Zo organiseert de schoolcommissie tot ieders tevredenheid  de sporttoernooien en 
houdt ze de verkeerssituatie rond de school en de routes van en naar school in de gaten. De 
schoolcommissie adviseert de schoolleiding over zeer veel zaken en ondersteunt de hele gang van 
zaken in en rond de school. De commissie vergadert  6 à 7 keer op maandagavond vanaf 19.30 uur. 
De vergaderdata staan op de schoolkalender. In de adressenlijst (hoofdstuk 10) en op de 
informatiefolder staat vermeld wie er momenteel in de schoolcommissie zitting hebben.  
  
Medezeggenschapsraad (mzr)  
Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Onze mzr bestaat uit vier leden: twee 
leden namens de ouders en twee leden namens het personeel. De mzr draagt zelf leden voor ter 
verkiezing in de raad. Zij hebben in principe een zittingsduur van drie jaar. De directie zorgt ervoor 
dat de leden voldoende zijn geïnformeerd. De mzr vergadert op dezelfde avond als de 
schoolcommissie en zo mogelijk deels gezamenlijk met de schoolcommissie en deels apart. De mzr is 
bevoegd bij zeer veel zaken betreffende de school voorstellen te doen en standpunten kenbaar te 
maken aan het bevoegd gezag. Over een aantal zaken heeft de mzr adviesbevoegdheid en over 
andere instemmingsbevoegdheid. De Wet op het Medezeggenschap bepaalt een en ander zeer 
nadrukkelijk. In het reglement mzr dat op school ter inzage ligt, staat duidelijk omschreven welke de 
taken en verantwoordelijkheden zijn. Onze vereniging kent ook een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). In de adressenlijst (hoofdstuk 10) vindt u de namen van onze mzr-
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leden. Deze namen zijn ook op de informatiefolder te vinden.  
  
Identiteitscommissie  
In de identiteitscommissie zitten van beide voormalige scholen twee ouders en een leerkracht. De 
identiteitscommissie heeft duidelijk een eigen plek in de school om de voortgang van de keuzes die 
zijn gemaakt ten aanzien van het levensbeschouwelijk onderwijs te bewaken en adviezen uit te 
brengen voor eventuele aanpassingen. De leden van de identiteitscommissie hebben een 
zittingsduur van tenminste twee jaar en vergaderen 4 keer per jaar. Hun namen staan in de 
adressenlijst (hoofdstuk 10) en op de informatiefolder. 
  
Luizencontrole  
Na elke vakantie, of na een melding van een ouder, komt het 
‘luizenteam’ op school om de kinderen te controleren op de 
aanwezigheid van deze ongenode gasten. Wanneer er luizen of 
neten worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct op 
de hoogte gebracht. Vele handen maken hier licht werk. Als u 
hierbij kunt assisteren kunt u contact opnemen met Talitha 
Bosma.  
  
Hulp bij diverse schoolactiviteiten  
Bij de begeleiding van diverse schoolactiviteiten zijn veel ouders betrokken. Dat geldt ook voor het 
vervoer van leerlingen naar excursies, schoolzwemmen, het verzorgen van de uitleenbibliotheek en 
het assisteren bij de spelletjesmiddagen. Wilt u ook iets doen in de school, maak dat dan alstublieft 
aan ons kenbaar. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden!  
 

 

FINANCIEN EN VERZEKERINGEN  

  
Vrijwillige ouderbijdrage  
Het regulier onderwijs wordt bekostigd door de overheid. Aan een aantal activiteiten gedurende het 
schooljaar zijn kosten verbonden. Een deel van de kosten wordt uit verenigingsmiddelen betaald 
omdat daarvoor geen overheidsmiddelen beschikbaar zijn. Wij vragen ook een vrijwillige bijdrage van 
de ouders in deze kosten. De bijdrage voor een leerling wordt hierbij per activiteit en per groep 
beschreven:  
  

  Gr 1-2  Gr 3-4  Gr 5-6  Gr. 7-8  

Ouderbijdrage  € 20,00  € 20,00  € 20,00  € 20,00  

Schoolreisje  € 15,00  € 35,00  € 35,00  € 95,00  

Schoolzwemmen  -  € 24,00 -  -  

TOTAAL  € 35,00  € 79,00  € 55,00  € 115,00  
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Opmerkingen bij het schema:  
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 20,00.  
Van deze ouderbijdrage wordt o.a. de deelname aan sporttoernooien betaald, maar ook kosten voor 
Sinterklaas (o.a. een cadeautje voor de onderbouwleerlingen; de bovenbouw koopt voor de 
sinterklaasviering zelf een cadeautje voor een medeleerling ter waarde van € 5,00), attenties voor de 
ouderhulpen, vieringen, verkeersochtend, voorleesontbijt, koningsspelen, activiteiten in de laatste 
schoolweek etc.   
Leerlingen die na 1 januari instromen betalen voor de ouderbijdrage € 10,00.  
Groep 8 houdt meestal aan het eind van haar basisschoolperiode nog een afsluitende 
barbecueavond of bonte avond. Deze avond wordt deels door de school en deels door de ouders 
betaald. Kosten voor diensten, verleend door derden, vallen buiten dit schema. U kunt hierbij denken 
aan kosten voor AMV, typecursussen en schoolfoto's.  
We benadrukken dat alle ouderbijdragen geschieden op vrijwillige basis! Ongeacht of de bijdragen 
zijn voldaan, doet uw kind mee aan alle activiteiten.  
  
Automatische incasso  
Om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden bevelen we de mogelijkheid tot 
automatische incasso van harte bij u aan. U geeft hiermee PCBO Smallingerland de toestemming om 
de vrijwillige ouderbijdrage per kind jaarlijks in twee termijnen te incasseren. U hoeft dan zelf niet 
meer om te zien naar de betaling ervan. De machtiging wordt gegeven voor de gehele schoolduur 
van uw kind. Wanneer de incasso plaatsvindt wordt vermeld op het infoblad. Mocht u besluiten om 
zelf de betaling van uw bijdrage te doen dan ontvangt u een gespecificeerde nota met het verzoek 
om de bijdrage over te maken. Omdat het een vrijwillige bijdrage is, is het mogelijk om de bijdrage 
(deels) niet te betalen. U dient dan aan te geven bij de schooladministratie wat u wel/niet wilt 
betalen. Ook na automatische incasso is er altijd de gelegenheid om de incasso terug te draaien.  
  
Verantwoording niet-subsidiabele kosten  
De directie legt verantwoording af aan de mr over de besteding van de niet door de overheid 
gesubsidieerde kosten. Onder de jaarlijkse verantwoording vallen de genoemde activiteiten, maar 
ook bijvoorbeeld cadeau & representatie, afscheid leerlingen en bijzondere dagen. Deze kosten 
worden betaald uit de ouderbijdragen.  
  
SAM&  
Het kan voorkomen  dat u als ouder(s) geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan 
bijvoorbeeld sport, muziekles of een schoolreisje, of het vieren van een verjaardag.  
U bent niet alleen. Zo kan in Nederland één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet 
meedoen aan voor het kind belangrijke activiteiten.  
Het kan komen omdat u geen werk heeft, door een uitkering, een scheiding, ziekte of gewoon door 
pech. Wat de reden ook is, uw kind kan meedoen.  
Ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een inkomensniveau van 120% van de 
bijstandsnorm  kunnen aanvragen via SAM&. De fondsen  die meedoen zijn allemaal gericht om 
kinderen mee te laten doen in de samenleving. Zo richt Stichting Leergeld zich op alle 
schoolgerelateerde zaken, zoals het vergoeden van een schoolreisje, schoolzwemmen en het 
tegemoetkomen in de kosten voor een fiets of laptop. Het Jeugdsportfonds vergoedt contributie en 
eventuele kleding en attributen die samenhangen met sportende kinderen en het Jeugdcultuurfonds 
draagt bij in de kosten van cultuurdeelname, zoals muziekles, dans, theater, maar ook beeldende 
kunst. Naast de bovengenoemde fondsen zijn ook Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds 
Kinderhulp betrokken. Stichting Jarige Job biedt kinderen tussen de 4 en 12 jaar een 
verjaardagspakket waarin alles zit om zorgeloos een partijtje te kunnen geven. Het aanvragen van 
een verjaardagspakket kan ook via SAM&. Het Nationaal Fonds Kinderhulp ondersteunt kinderen in 
armoedesituaties in de brede zin van het woord.   
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Op www.samenvoorallekinderen.nl staan alle vergoedingen op een 
rij en kunt u eventueel met een tussenpersoon een vergoeding 
aanvragen.  
  

  
 
Verzekering en aansprakelijkheid  
De school heeft via ‘Verus’ (de organisatie voor christelijke schoolbesturen) 
een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van 
de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij alle schoolactiviteiten 
verzekerd, dus ook de ouders of andere vrijwilligers die de kinderen 
vervoeren of begeleiden. Voor dit doel heeft ook de gemeente Smallingerland voor alle vrijwilligers 
die namens de school begeleiden bij activiteiten, via de VNG een verzekering afgesloten. De 
verzekering geeft bij ongeval recht op een uitkering bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. Bij 
tandheelkundige behandeling en bij andere geneeskundige kosten bestaat recht op een aanvullende 
uitkering wanneer de kosten niet door de eigen verzekering worden vergoed. Materiële schade valt 
niet onder de dekking van de ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel 
de school als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u op twee aspecten die vaak leiden tot misverstanden:  
1. De school is niet zonder meer aansprakelijk te stellen voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is een misverstand. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.  
2. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Hiervoor zijn 
de ouders verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering 
hebben afgesloten.  
Ter voorkoming van vervelende procedures is de school geadviseerd alleen die ouders bij het vervoer 
in te schakelen die een aanvullende inzittenden-verzekering hebben afgesloten. Voor de chauffeurs 
is het tevens van belang te weten dat kinderen beneden 1,35 m. op een stoelverhoger moeten zitten 
(en natuurlijk in alle gevallen in de gordel).  
Naast de regels over het vervoer van de leerlingen, gelden onderstaande regels voor de chauffeurs:  

1. De chauffeurs hebben een geldig rijbewijs.  
2. De chauffeurs hebben een inzittendenverzekering en een particuliere WA-
verzekering.  
3. De chauffeurs gebruiken geen alcohol en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden.  
4. De chauffeurs houden zich aan de wettelijke vastgestelde verkeersregels.  

  
 
Klachtenprocedure  
Klachten proberen we in eerste instantie  zo veel mogelijk zelf op te lossen, desgewenst met behulp 
van de bovenschoolse contactpersoon.  Wanneer dit niet mogelijk is kunnen ouders een officiële 
klacht indienen. Hiervoor hanteert Adenium een klachtenregeling.  Deze staat op de website van 
Adenium en ook op onze website.  
De adressen van de instanties die hierbij een rol spelen zijn opgenomen  in het volgende hoofdstuk.  
 

 

 

 

  

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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10 EXTERNE CONTACTEN  
  
  
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  
Alle scholen van holding Adenium zijn aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Fryslân 
(brinnummer: PO2101).  
Voor informatie en vragen verwijzen wij u naar de website: www.oprfriesland.nl  
  
Onderwijsinspectie  
De onderwijsinspectie verzorgt namens de overheid het toezicht op het onderwijs. In 2018 heeft de 
onderwijsinspectie voor het laatst een onderzoek uitgevoerd op onze school en de school 
beoordeeld met de kwalificatie ‘goed’. De resultaten van dit onderzoek zijn onder andere op de 
internetsite van de inspectie te lezen. Contactgegevens:  
              postbus 2730  3500 GS  Utrecht  

e-mail: info@owinsp.nl  
website www.owinsp.nl  
vragen over onderwijs: 088 6696000  
klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, misbruik en geweld:  
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111  

  
De Inspectie van het Onderwijs concentreert de kantoor-gebonden werkzaamheden voor de sector 
primair onderwijs op de drie locaties Zwolle, Utrecht en Tilburg. Het correspondentieadres is:  
  

Inspectie van het Onderwijs  
Zuiderzeelaan 43-51  
8017 JV Zwolle  

  Postbus 10048  
8000 GA Zwolle   

  
 

Adenium bezoekadres:  
              Postbus 210 De Lanen 1  

9200 AE Drachten 9204 WB Drachten  
tel. 0512 582600 (Poortgebouw)  
website: www.adenium.nl  

 

Kinderopvang Us Stekje  

Aldewei 8  
9222 NG Drachtstercompagnie  
tel. 0512 342922 / 0654395380  
website: www.kinderopvangusstekje.nl  

 

GGD Fryslân  
De jeugdgezondheidszorg is ondergebracht bij de GGD. De onderzoeken worden verricht door de 
schoolarts, de jeugdverpleegkundige of de assistente van de schoolarts. Voor vragen kunt u zich 
rechtstreeks wenden tot de assistente, mevr. Wietske de Jager (06-46423625).  

Postbus 612  
8901 BK Leeuwarden  
tel. 088 2299444  
e-mail: jgz@ggdfryslan.nl  
website: www.ggdfryslan.nl  

http://www.oprfriesland.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.owinsp.nl/
tel:0512342922
tel:0654395380
http://www.kinderopvangusstekje.nl/
mailto:jgz@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
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Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. Deze persoon 
handelt de klacht af volgens een vaste procedure en  behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk.  
De vertrouwenspersoon voor onze school (tot en met maart 2023) is Marianne Kokshoorn-van Enck  
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via tel. 088 2299855 of via e-mail m.kokshoorn@ggdfryslan.nl  
Haar gegevens zijn ook opgenomen in de klachtenregeling van Adenium (zie www.adenium.nl)  
  
Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)   
               Postbus 82324   
               2508 Den Haag   
               tel. 070  3864697  
               e-mail: info@gcbo.nl   
               website: www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl  
  
Centrum Jeugd en Gezin / Gebiedsteam  
Wanneer u of de school zich zorgen maakt over uw kind, of wanneer u vragen hebt over de 
opvoeding van uw kind, kan een beroep worden gedaan op een maatschappelijk werker. Samen 
wordt naar een oplossing gezocht. Ook kan de maatschappelijk werker advies geven aan 
leerkrachten en ib-er over de benadering van kinderen met sociaal-emotionele problemen. Advies 
van het Gebiedsteam is gratis.    

Moleneind ZZ 95  
9203 ZX Drachten  
e-mail: gebiedsteam@smallingerland.nl  
website:  www.cjgsmallingerland.nl  

  
Elzereducatie  
Op onze school worden projectmatig door vakdocenten van Elzereducatie muziekcursussen verzorgd. 
Ook in het naschoolse aanbod kunnen docenten van Elzereducatie  les geven in het leren bespelen 
van een instrument.  

website: www.elzereducatie.nl  
  

Stichting Leergeld Drachten  
De stichting leergeld Drachten zet zich in voor ouders voor wie de kosten van het onderwijs 
onbetaalbaar dreigen te worden (Stichting Leergeld is onderdeel van SAM&, zie bij financiën)  

Postbus 255 , 9200 AG Drachten  
tel. 06 45651314  
website: www.leergeld.nl  
 

 
Scholen voor voortgezet onderwijs  
Onze leerlingen stromen overwegend uit naar de onderstaande scholen voor voortgezet onderwijs.  
  
csg Liudger (locatie Splitting)  
Leerweg 2   

9202 LC Drachten  
tel. 0512-305700   

website: www.csgliudger.nl   
 
csg Liudger (locatie Raai) 
Leerweg 1 
9202 LE Drachten 
tel. 0512-305700 
website: www.csgliudger.nl  

mailto:m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
http://www.adenium.nl/
mailto:gebiedsteam@smallingerland.nl
http://www.cjgsmallingerland.nl/
http://www.elzereducatie.nl/
http://www.leergeld.nl/
http://www.csgliudger.nl/
http://www.csgliudger.nl/
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VO Surhuisterveen 

Langelaan 18 

9231 EN Surhuisterveen  
tel. 0512-369090 

website: www.singelland.nl 
 
osg Singelland (locatie Drachtster Lyceum)  
Torenstraat 28  
9201 JW Drachten 
tel. 0512-571020 
website: www.singelland.nl 
 
osg Singelland (locatie Van Haersmasingel) 
Van Haersmasingel 37 
9201 KN Drachten 
Tel. 0512-582345 
Website: www.singelland.nl 
 
Gomarus College 
De Drift 38 
9203 GH Drachten 

tel. 0512-515207  
website: www.gomaruscollege.nl 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.singelland.nl/
http://www.singelland.nl/
http://www.singelland.nl/
http://www.gomaruscollege.nl/
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11 HOLDING ADENIUM en PCBO SMALLINGERLAND  
  
  
De stichting holding Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur OPO Furore-PCBO 
Smallingerland. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en educatie van 
kinderen, met name in hun levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, dit alles ten 
behoeve van hun optimale ontwikkeling volgens zo mogelijk doorlopende ontwikkelingslijnen.  
In het onderwijs op de scholen van Adenium is aandacht voor de godsdienstige, met name 
protestants-christelijke, maar ook algemeen levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden 
zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de 
verscheidenheid van die waarden en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin.   
De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het voeren van bestuur over en 
het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval 
begrepen de navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO Smallingerland 
en stichting Speciaal Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het college van bestuur van de stichting 
bestaat uit twee leden op basis van gelijkwaardigheid.  
  
Stichting Holding Adenium  
De Lanen 1  
9204 WB Drachten  
Postbus 210  
9200 AE  Drachten  
0512-582600  
info@adenium.nl  
KvK-nr.: 73800805  
  
Stichting PCBO Smallingerland e.o. waar SWS De Frissel bij hoort, heeft ten doel het geven van 
primair onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, alsmede voorts al het geen 
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting heeft als 
grondslag de Bijbel als Gods Woord. De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en richtinggevend 
voor al het werk van de stichting.  
Stichting PCBO Smallingerland e.o. is dochter in holding Adenium. Het college van bestuur is 
bestuurlijk verantwoordelijk voor dochter stichting PCBO Smallingerland e.o.. De dochters in Holding 
Adenium werken in de holding samen op het gebied van facilitaire dienstverlening en administratie 
en beheer, zoals bijvoorbeeld, gebouwen beheer, ICT, financiën, P&O en de personeels- en 
salarisadministratie.  
Stichting PCBO Smallingerland e.o.  
De Lanen 1  
9204 WB Drachten  
Postbus 210  
9200 AE  Drachten  
0512-582600  
info@adenium.nl  
Bestuursnummer: 40342  
KvK-nr.: 40005317  
  
  
  
 

 

 

mailto:info@adenium.nl
mailto:info@adenium.nl
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12 ADRESSENLIJST PERSONEEL EN OUDERGELEDINGEN  
  

  
Personeel  
  

Naam  Adres  telefoon  

Jetske Henstra      

Nynke Postmus      

Monika Kuipers      

Jarna Bruinsma     

Marianne de Boer      

Angela van Wijk      

Jantine Rering (ib’er)      

Egbert Klazenga (dir)      

Tiny Reinders (werkdruk)      

Wouter Rozema (ond.ass)      

Loes Mol (secretaresse)      

  
Schoolcommissie  
  

Naam  Adres  telefoon  

Wiebren Santema (vz)      

Wietske Nijboer     

Anneke van der Ploeg      

Anita van Boekel      

Ria van der Velde      

Marieke Huitema      

  
Medezeggenschapsraad  
  

Naam  Adres  telefoon  

Age Wesselius (vz)      

Durk de Graaf      

Marianne de Boer      

Jantine Rering      

  
Identiteitscommissie  
  

Naam  Adres  telefoon  

Annemarie Visser      

Karin van Meerveld      

Gurbe Aardema      

Nynke Postmus      

Jetske Henstra (ook ID PCBO)      

Egbert Klazenga      

Rijna van der Vlugt      
  

 


