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Voorwoord
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Zij verschillen in kwaliteit. Dat
maakt het kiezen niet eenvoudig. Het team van obs De Riemsloot heeft voor u deze gids
samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids
beschrijven wij waar we voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen
kwaliteit te leveren en deze te verbeteren.
Deze online schoolgids is ook bedoeld voor de ouders, die nu kinderen hebben op onze school.
Deze schoolgids is in samenwerking met het team en de oudergeleding van de MR tot stand
gekomen.
U kunt altijd een afspraak maken om de school te bezoeken, zodat u zich een beeld kunt vormen
van de omgeving en de sfeer waar uw kind een groot deel van de dag zal doorbrengen.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten!
Wij wensen u en uw kind(eren) fijne schooljaren toe.

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Jeanette Tanja-Prinsen
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1. De school
1.1.
Openbaar onderwijs
Een openbare school is een school waar ieder kind, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond
welkom is.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar en met
respect voor de ander. Daarom maken wij verantwoorde keuzes ten aanzien van ons beleid. Niet
alleen door de wettelijke mogelijkheid van het bieden van levensbeschouwelijk
(humanistisch/godsdienstig) vormingsonderwijs, maar ook door in ons eigen onderwijsaanbod
mogelijkheden te creëren. Door te kiezen voor een visie die recht doet aan de actief veelvormige
school, laten wij zien dat we met recht een school voor iedereen zijn.
De essentie van het openbaar onderwijs is het samenbrengen van verschillende religies en
levensovertuigingen, met overeenkomsten en verschillen in waarden en normen.
Het openbaar onderwijs sluit geen leerlingen uit. Het draagt een brede verantwoordelijkheid ten
aanzien van normen en waarden.
De kracht van het openbaar onderwijs is dat het kan kijken naar verschillende religies en
levensovertuigingen. Kinderen maken niet beperkt kennis met één stroming of visie, maar leren op
basis van diversiteit.
Wat is een betere voorbereiding op een veelvormige samenleving?
Ieder heeft recht op medezeggenschap en inzicht in het bestuur van de openbare school.
1.2.
De naam van de school
De naam van de school is ontleend aan het beekje De Riem. Deze liep vanaf het Hoogveen in
Appelscha via de Maden naar de Kuinder.
1.3.
Schoolgrootte
Op de teldatum 1 oktober 2021 bezochten 181 kinderen onze school. In de loop van een schooljaar
neemt het aantal leerlingen toe door de instroom van vierjarigen. Aan het eind van het schooljaar
2021-2022 zaten er 202 leerlingen op De Riemsloot.
1.4.

Het logo

Schoolgids 2022-2023
6

De appel symboliseert Appelscha. Het tweede symbool staat voor het lerende kind. De bouwstenen
symboliseren de opbouw van ons onderwijssysteem: het kind ontwikkelt zich steeds breder.
Het logo heeft de kleuren rood, groen en wit. Dat zijn tevens de kleuren die voorkomen in de vlag
van Appelscha.
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1.5.
Wat willen wij?
Uitgangspunt van al ons handelen is, dat alle kinderen verschillen in talent, tempo en
temperament. Wij willen uw kind een omgeving bieden, waarin het houvast en uitdaging vindt om
te leren “leren” en uit de veilige comfortzone stapt en probeert te stretchen. (Growth mindset).
Een omgeving waarin we uw kind willen voorbereiden op hun toekomst en daarvoor de juiste
gereedschappen aanbieden om hier mee om te gaan. Hiervoor maken we in alle groepen gebruik
van BLP ( Building Learning Power).
Wij willen dat uw kind op De Riemsloot tot zijn recht komt; dat het zich op zijn plaats voelt. Bij ons
leert een kind, hoe een ander te respecteren, hoe tolerant te zijn, hoe het zijn/haar gevoelens mag
en kan uiten en hoe gevoelens van een ander te respecteren.
Wij proberen alert op discriminatie en pesten te zijn en werken vooral aan het voorkomen daarvan.
Sinds januari 2018 zijn wij gestart met De Vreedzame School. Het beleid ten aanzien van veiligheid
is omschreven in een Sociaal veiligheidsplan. Dit ligt op school ter inzage. Daarnaast hebben wij een
incidentenregistratie en houden wij ieder jaar een sociale veiligheidsmeting onder de kinderen van
groep 6 t/m 8.

De visie van onze school
Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit de openbare identiteit, waarden en normen. Dit
onderwijs bereidt kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige
samenleving en het kenmerkt zich door:
Klimaat
o
o
o
o

sociaal welbevinden vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie,
vaardigheid en verantwoordelijkheid;
een gestructureerde leefomgeving met rust, orde, respect en regelmaat;
een uitdagende leef- en leeromgeving;
het uitgaan van de kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.

Dit laten wij o.a. zien door:
•
•
•
•

Er is een goed veiligheidsbeleid;
Regels en afspraken worden gevolgd door leerkrachten en leerlingen;
Wij gebruiken moderne onderwijsmethoden en leermiddelen;
Wij maken schoolbreed gebruik van de methode “De Vreedzame School” en er vindt
mediatie door leerlingen plaats. In de pauzes lopen er mediatoren op het schoolplein.

Samen
o
o
o

het met en van elkaar leren;
samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe
begeleiders;
een constructieve communicatie tussen alle betrokkenen;
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Dit laten wij o.a. zien door:
•
•
•
•
•

Het toepassen van coöperatieve leer- en werkvormen;
Ouders worden actief betrokken bij ons onderwijs en in het bijzonder bij het onderwijs
van hun kind;
Ouders worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind en
over de activiteiten, die op school plaatsvinden o.a. via het ouderportaal;
Er vinden verschillende gesprekken plaats met ouders o.a. in de vorm van 10minutengesprekken en aan het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek;
Er is een communicatieplan.

Werkwijze
o
o
o
o
o
o

opbrengstgericht werken bij het verwerven van de in de kerndoelen vastgelegde
kennis en vaardigheden;
onderwijs in rekenen , taal en lezen als kern;
doelgericht werken via een systematische, stapsgewijze en transparante aanpak
een doorgaande lijn in onderwijs;
medeverantwoordelijkheid van leerlingen voor de inhoud en organisatie van hun
eigen leerproces;
het streven naar een vervolgonderwijs op een zo hoog mogelijk niveau passend bij
het kind.

Dit laten wij o.a. zien door:
•
•
•
•

Wij analyseren en waarderen de opbrengsten. Op basis hiervan worden
verbetertrajecten uitgezet op leerling/leerkracht-, groeps- en schoolniveau;
Wij maken gebruik van het digikeuzebord in de onderbouw en dag- en weektaken.
Wij besteden extra onderwijstijd aan taal, lezen en rekenen daar waar dit nodig is.
ICT gebruiken wij dagelijks ter ondersteuning

Zorg
o
o

Passend onderwijs: de onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal;
een gedeelde verantwoordelijkheid van het team voor een doorgaande lijn in de
zorg.

Dit laten wij o.a. zien door:
•
•
•
•
•

De leerkrachten maken gebruik van gedifferentieerde instructievormen (convergente
differentiatie);
Er worden groepsplannen en leerlingplannen gemaakt waar actief mee wordt gewerkt;
Er wordt uit gegaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen;
Wij betrekken leerlingen uit de bovenbouw bij hun onderwijs/leerproces door
gesprekken met de individuele leerlingen te houden;
Handelingsgericht werken als basis.
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Onze missie is:
Samen leren, samen leven.
1.6.
Wat vinden wij belangrijk?
Wij vinden het belangrijk dat :
•
•
•
•
•

kinderen opgroeien in een veilige omgeving, waarin zij zich aanvaard en
gerespecteerd voelen door volwassenen en leeftijdgenoten. Hiervoor maken wij
gebruik van De Vreedzame School;
kinderen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden;
kinderen zich continue ontwikkelen;
kinderen zelf dingen kunnen doen en er ruimte is voor hun zelfstandigheidsdrang
en daarin hun verantwoordelijkheid nemen;
de school zich richt op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het
Schoolgids 2022-2023
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lesprogramma;
er goede en regelmatige contacten zijn met de ouders;
kinderen goede instructie krijgen;
kinderen goede ondersteuning ontvangen;
kinderen goed kunnen samenwerken, spelen en helpen;
kinderen leren “leren”; BLP
kinderen bijdragen aan een goede kwaliteit van samenleven;
er optimaal gewerkt wordt;
we hoge, doch realistische verwachtingen hebben;
we kinderen voortdurend volgen in hun ontwikkeling;
ouders betrokken zijn bij de school en de voortgang van hun kinderen;
er goede omgangsvormen zijn tussen leerlingen, leerlingen en leerkrachten en
ouders en leerkrachten.

Leerkrachten
Wij vinden het belangrijk dat,
•
•
•

de individuele kwaliteiten van elk teamlid worden benut;
elk teamlid zich verder kan ontplooien;
teamleden open staan voor eigentijdse oplossingen, om het onderwijs af te stemmen
op de mogelijkheden van de individuele leerling.

2. Wie werken op De Riemsloot?
Het team bestaat uit de directie, leerkrachten en vier onderwijsassistenten. Enkele leerkrachten
hebben specifieke taken.
Er zijn ook medewerkers aangesteld, die het Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en het
Godsdienstonderwijs (GVO) verzorgen. Dit onderwijs behoort niet tot het verplichte vakkenpakket.
Tevens verrichten vele ouders en enkele niet-ouders vrijwillig ondersteunende activiteiten voor de
school.
3. De organisatie van de school
De kinderen zitten in jaargroepen. Hierin wordt gedifferentieerd naar aanleg, niveau en tempo.
De kinderen zijn als volgt over de groepen verdeeld in het schooljaar 2022-2023:
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Groepsbezetting
Groep

Groepsleerkracht

1
2
3
4
5
5/6
7
8

Yvonne en Wendy ( tijdelijk Tiny)
Yda en Wendy ( tijdelijk Tiny)
Xandra en Mieke
Ingrid en Anja
Gillian (tijdelijk Sharon) en Bianca
Dennis en Ingrid
Paulien en Kelly
Geert

Aantal leerlingen op
1 aug. 2022
12
19
27
25
26
27
22
21

4. De inhoud van ons onderwijs
De wijze waarop wij als school tegen de ontwikkeling in opvoeding en onderwijs van kinderen
aankijken, hebben we vastgelegd in onze visie (hoofdstuk 1.6). Deze visie is vertaald in
doelstellingen en uitgangspunten, die we in de komende jaren verder vorm en inhoud willen geven
in de opzet en uitvoering van ons onderwijs. Deze doelstellingen en uitgangspunten worden in het
schoolplan en jaarplan uitgewerkt.

4.1.
Wat leert mijn kind?
Als basis voor de inhoud van ons onderwijs gelden de leergebieden die onder 4.3. en 4.4. worden
beschreven en de kerndoelen die vastgesteld zijn door het Ministerie van Onderwijs.
Kerndoelen zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval leren op de basisschool. De mate
waarin een individueel kind deze kerndoelen bereikt, verschilt. Ieder kind heeft zijn eigen
mogelijkheden.
4.2.

Algemene vaardigheden

Werken volgens plan:
Wij willen kinderen zelfstandigheid leren. In groep 1 en 2 begint dat met korte opdrachten. In de
volgende groepen worden de taken steeds wat langer. Er zijn veel uiteenlopende manieren om te
leren. Wij leggen nadruk op samenwerken en met elkaar overleggen.
Zelfbeeld
Wij willen kinderen door bemoediging zelfvertrouwen geven en ze laten merken, dat wij
vertrouwen hebben in hun mogelijkheden.
Sociaal gedrag:
Wij bevorderen sociale vaardigheden en weerbaarheid en leren leerlingen verantwoordelijkheid te
dragen voor hun eigen gedrag.
Nieuwe media:
Wij willen leerlingen verantwoord en doelbewust gebruik leren maken van o.a. Chromebook, IPad
en het digitale schoolbord; er is een bovenschools ICT beleidsplan.
Welke leergebieden komen aan de orde?

Als uitgangspunt voor de inhoud van ons onderwijs hanteren wij de kerndoelen. Aan de hand van
deze doelen verantwoorden wij waarom bepaalde leerstof wel en andere niet wordt aangeboden.
Bij de keuze van een nieuwe methode gebruiken wij de kerndoelen in dit keuzeproces.
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De volgende leergebieden komen o.a. aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.3.

Nederlandse taal;
Engelse taal;
Rekenen/ wiskunde;
Oriëntatie op mens en wereld (burgerschapsvorming, natuur en techniek, geschiedenis en
aardrijkskunde);
Lichamelijke opvoeding;
Kunstzinnige oriëntatie;
Schrijfonderwijs;
Verkeer;
Wetenschap en techniek
Hoe wordt inhoud gegeven aan deze leergebieden?

De groepen 1 en 2.
In groep 1 begint al vroeg het proces van leren “leren”. De kinderen leren hier al jong
samenwerken, samenspelen en elkaar ondersteunen. Wij bevorderen sociale vaardigheden en
weerbaarheid van de kinderen. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar
school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Voorop staat dat kinderen
spelend leren. De leerkracht heeft een begeleidende en sturende rol. De oudste kleuters bieden wij
al speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven.
De kleuters mogen bij binnenkomst naar de activiteit die al klaarligt. Deze is afgestemd op het
niveau van het kind en gaan daarna gezamenlijk in de kring. De kring is steeds de basis waarna de
kinderen weer terugkeren, nadat er gespeeld en gewerkt is in de diverse “hoeken”. Daarnaast
wordt er gespeeld in het speellokaal en op het schoolplein. Steeds creëren wij diverse situaties,
waarin zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen worden bevorderd. Dit doen wij
vanuit de BLP (Building Learning Power) gedachte. De kleuters werken met leerhelden.
In de kleutergroepen werken we o.a. aan de hand van thema’s. Deze sluiten aan bij de
belevingswereld van het kind. Op een speelse manier ervaren kinderen hoe hun wereld in elkaar
zit. Daarnaast maken we veel gebruik van de Kleuteruniversiteit als inspiratiebron.
Er is veel aandacht voor taalvorming. Dit is immers de basis voor veel ander leren.
Wij volgen de kinderen voortdurend door middel van observaties en registraties. Eventuele
problemen in het ontwikkelingsproces signaleren wij vroegtijdig.
Succesvol de leerstof doorlopen, lukt pas als een kind daaraan toe is. Alle kinderen verschillen in
aanleg, tempo en temperament. Daarom kan het voorkomen dat het ene kind langer of korter over
een jaargroep doet dan het andere. Indien dit voor uw kind geldt, is er geregeld overleg.
Wij hanteren een observatie-instrument, waarbij wij nauwlettend de vorderingen van de kinderen
volgen. Dit doen wij door het registratiesysteem van het digikeuze bord en in groep 2 maken wij
gebruik van de box van Aernoutse
Wij hanteren een beslissingsschema met betrekking tot de overgang. Dit alles is vastgelegd in een
protocol dat op school aanwezig is.
Bevorderen van de zelfstandigheid
In het dagelijks onderwijs spelen zelfstandig werken en zelfstandig zijn een steeds grotere rol. Dat
heeft met twee verschijnselen te maken. In de eerste plaats vindt men het in het algemeen
belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk dingen zelf kunnen doen, omdat het onderwijs het
bevorderen van de zelfredzaamheid tot doel heeft. Ten tweede is het zelfstandig werken in
groepen met veel kinderen een noodzaak.
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De leerkracht kan niet overal tegelijk zijn en kinderen moeten dan ook zelfstandig kunnen werken
en spelen. Nog niet zindelijk en wel naar school?
Natuurlijk wil je graag als ouder (en als school) dat het kind zindelijk is als het naar de basisschool
gaat. Het ene kind zal er wel aan toe zijn, en de ander heeft nog wat tijd nodig om helemaal 100
procent zindelijk te zijn op de dag dat hij naar school moet. Vijftien procent van de kinderen van vijf
jaar is nog niet helemaal zindelijk overdag of ’s nachts. Bij het aanmelden van uw kind kunt u
aangeven dat uw kind nog niet helemaal zindelijk is. Samen met u zullen wij dan afspraken hierover
maken.
Voor de begeleiding thuis volgt hier een aantal tips:
Bekijk wat u het kind kunt leren thuis zelf te doen. Kies daarom een bepaalde situatie uit het
dagelijks leven die u het kind zelfstandig wilt laten uitvoeren. Daarbij kunt u denken aan zaken als:
opstaan, klaarmaken voor school, terugkomen uit school, zelfstandig even spelen, eten, klusjes
doen (opruimen, ergens mee helpen, naar bed gaan enz.) Per activiteit bekijkt u welke onderdelen
daarbij te onderscheiden zijn. Bij het naar bed gaan kan het dan gaan om onderdelen als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zelf opruimen;
zelf uitkleden;
zelf kleren wegleggen;
zelf douchen/wassen;
zelf naar toilet gaan;
zelf alles doen bij het tanden poetsen;
zelf nachtkleding aandoen;
zelf kleren zoeken voor de volgende dag;
zelf in bed gaan;
het kind zelf laten zeggen wat het graag wil dat er dan nog even gaat gebeuren.

Zo kunt u overal deelaspecten aan onderscheiden en het kind per onderdeel leren dat zelfstandig te
doen. Dat kunt u doen door het voor te doen, daar veel bij te praten, zodat de taal het kind ook kan
helpen en het kind dat na te laten doen. Leer zo uw kind systematisch dingen te doen.
Als er problemen zijn moet u niet zelf de oplossingen aanreiken, maar eerst aan het kind vragen of
het zelf een idee heeft hoe dat probleem op te lossen. Zelfstandig werken is in de eerste plaats
zelfstandig denken.
Het zelf spelen kunt u begeleiden door het kind even op weg te helpen en daarna duidelijk aan te
geven wat u van het kind verwacht.

De groepen 3 tot en met 8.
Nederlandse taal
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar
door te geven of van een ander te ontvangen. Naast het leren schrijven van de Nederlandse taal
besteden we veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop
antwoorden. We leren kinderen hun mening onder woorden te brengen. Wij maken gebruik van de
methode Lijn 3 voor groep 3 en Atlantis voor begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen.
Met Atlantis wordt het leesbegrip van leerlingen op een leuke, aansprekende manier gestimuleerd.
Atlantis besteedt structureel aandacht aan leesmotivatie- en woordenschatstrategieën.
Voor het methodisch Schrijfonderwijs gebruiken we Pennenstreken en voor groep 3,t/m 6 de
methode Klinkers. Deze nieuwe schrijfmethode zullen we gefaseerd invoeren binnen de school.
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Heemkunde-onderwijs
Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen kennis verwerven over de directe omgeving; deze kennis
te leren ordenen en verbanden te leggen tussen verschijnselen in de eigen leefwereld. Vanuit de
woonomgeving, het heem, relaties te leggen naar grote samenlevingsverbanden: de provincie, het
land, Europa en de wereld. Zoveel mogelijk proberen wij aanknopingspunten te vinden vanuit het
heem naar de overige kennisgebieden. In de groep mogen de kinderen zich uiten in hun eigen taal.
We doen op onze school aan erfgoededucatie middels de Veerkieker.
Engelse taal
In de groepen 5 t/m 8 wordt Engels gegeven met de methode Groove me. Kinderen leren via
popmuziek Engels. Er wordt veel gebruik maakt van het digibord. De methode is zeer interactief.
Rekenen/ Wiskunde
Wij gebruiken voor ons reken - en wiskundeonderwijs de methode Wereld in Getallen 5.
Bij dit vakgebied gaat het er ons om dat de kinderen:
•
•
•

inzicht verwerven in de structuur van getallen en zich vaardigheden eigen maken in het
oplossen van rekenkundige problemen;
een aantal wiskundige begrippen leren hanteren en toepassen;
probleemsituaties leren omzetten in schema’s en modellen en op die manier vertrouwd
raken met een wiskundige aanpak van problemen.

Naast deze methode gebruiken we Levelwerk voor de plusleerlingen.
Met het inzetten van Levelwerk kunnen we kinderen die meer aankunnen ook een beter aanbod
bieden.
Oriëntatie op mens en wereld
(aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving (burgerschapsvorming), gezond en redzaam gedrag,
natuuronderwijs, techniek en milieu)
Op De Riemsloot praten we vaak met de kinderen over de wereld om ons heen. Kinderen lezen,
luisteren naar informatie of bekijken beelden over het heden en verleden en leren hoe ze zich een
weg moeten banen door de grote hoeveelheid informatie. We vinden het heel belangrijk, dat de
kinderen een goede leerhouding ontwikkelen en bovendien een juiste houding aanleren ten
opzichte van de wereld om hen heen.
We leggen veel nadruk op het leren samenwerken. Wij richten ons daarbij met name op het leren
“leren” en minder op het leren “weten”. Kennis is natuurlijk belangrijk. De vaardigheid om kennis te
kunnen verwerven en creatief te benutten is van wezenlijk belang om ons als persoon tot volle
ontplooiing te laten komen.

De volgende methoden worden gebruikt:
•
•
•
•

Natuniek: Een methode voor natuur en techniek
Blink: Grenzeloos en Eigentijds (voor groep 5 t/m 8) een interactieve methode voor
aardrijkskunde en geschiedenis
Gezond en redzaam gedrag: Verkeerskranten van VVN” (5 t/m 8) worden gebruikt; in gr. 7
wordt een theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen;
Sociale redzaamheid: De Vreedzame School (gr. 1 t/m. 8)
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Ter ondersteuning van dit onderwijs wordt regelmatig gebruik gemaakt van
schooltelevisieprogramma’s, ander beeldmateriaal en computerprogramma’s.

Lichamelijke opvoeding
In de kleutergroepen staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het programma in de vorm van
buitenspel of gymnastiek. Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee keer per week een gymles in de
gymzaal naast de school.
De lessen bevatten gymnastiek en spel.
Kunstzinnige oriëntatie en Cultuureducatie
(muziek, tekenen en handvaardigheid)
Bij het onderwijs in tekenen en handvaardigheid maken kinderen kennis met verschillende
manieren om zich in beelden uit te drukken. Wij bevorderen dat kinderen hun ideeën, gevoelens,
waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze leren vorm te geven in beeldende werkstukken.
Dit gebeurt meestal aan de hand van een concreet onderwerp. Vanuit hun eigen beleving en
fantasie maken ze zich een voorstelling van het onderwerp en al werkend ontwikkelen ze
vaardigheden om die voorstelling zichtbaar te maken in een tekening of een werkstuk. Daarnaast
leren we kinderen beeldende uitingen van anderen te begrijpen en leren we ze te genieten van
beeldende producten. Dit doen we o.a. via het atelier in groep 3 t/m 8. Nieuwe technieken staan
hierbij ook zeker centraal.

Taal- en cultuureducatie/ Kunstzinnige oriëntatie
Vanuit het ministerie van OCW wordt taal – en cultuureducatie gestimuleerd door extra gelden per
leerling beschikbaar te stellen.
Onder cultuureducatie wordt ook het cultureel erfgoed verstaan. Cultureel erfgoed had, samen met
het Fries en het Stellingwerfs, al een plaats op onze school binnen Heemkunde.
Het ontwikkelen van het beleid rond taal- en cultuureducatie doen we niet alleen. Ons bestuur is
voor de ontwikkeling van taal- en cultuureducatie namelijk een overeenkomst aangegaan met alle
besturen voor primair onderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, waardoor er een
netwerk cultuureducatie is ontstaan.
Eén en ander wordt aangestuurd door Kunst en Coo. Binnen dat netwerk zal de beleidsontwikkeling
gestimuleerd worden, waardoor er de komende jaren een goede school specifieke invulling zal
ontstaan.
Komend schooljaar doet onze school weer mee aan het project De Veerkieker.
Dit betekent dat we ten aanzien van taal- en cultuureducatie:
•
•

kinderen laten kennismaken met de kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld
en dan m.n. met die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd
vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan;
dat de kinderen iets komen te weten over de hedendaagse kunstzinnige en culturele
diversiteit. Dit kan op school gebeuren maar ook d.m.v. excursies of bezoeken van
aanbieders van kunst en cultuur aan de school;
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•

door hiermee bezig te zijn, leren kinderen zich open te stellen; kijken naar schilderijen en
beelden, luisteren naar muziek, genieten van taal en beweging en zo proberen waardering
te krijgen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving;
• kinderen de mogelijkheid geven om zich op een kunstzinnige manier te uiten;
• de kinderen leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen te onderzoeken aan
de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
•
ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
•
ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als
ondersteuning bij het zingen;
•
ze spelen en bewegen.
• waar dat mogelijk is zullen onderwerpen worden gebruikt, die samenhangen met die uit
andere leergebieden. Daardoor komt er meer samenhang in het onderwijs en krijgt het
voor de kinderen meer betekenis
• ook aandacht besteden aan:
-werkhouding;
-reflectie op eigen handelen en leren;
-uitdrukken van eigen gevoelens;
-respectvol luisteren en kritiseren van anderen;
-ontwikkelen van zelfvertrouwen.
• de kinderen laten kennismaken met podiumkunsten.
Deze voorstellingen moeten een ‘beleving’ zijn voor de kinderen, omdat het grensoverschrijdend is.
Het is een totaal nieuwe ervaring, iets dat de kinderen ‘raakt’ en stimuleert zodat kinderen
dergelijke ‘belevenissen’ ook in de thuissituatie vaker willen ervaren.
Het effect van bovenstaande uitwerking is dat kinderen genieten van diverse kunstdisciplines, een
persoonlijke mening verwoorden en zich bewust te worden van het feit dat smaken verschillen.
Mogelijke drempels om bijvoorbeeld het theater of museum binnen te stappen worden verlaagd.

4.4.
Groepsindeling
De groepsindeling maakt geen onderdeel uit van het formatieplan van de school. De keuze hoe
dit wordt ingedeeld is voorbehouden aan de schoolleiding.
De volgende criteria hanteert de school:
•

Evenredige verdeling van jongens en meisjes over de groepen;

•

Kinderen, die extra zorg nodig hebben, worden evenredig over de groepen verdeeld;

•

Er wordt niet ingegaan op verzoeken van ouders om broertjes/zusjes/vriendjes bij elkaar te
plaatsen.

Informatie over indeling en samenstelling van de groepen wordt verstrekt aan het eind van het
schooljaar.
4.5.
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Op onze school kunnen uw kinderen vanaf groep 7 deelnemen aan de lessen levensbeschouwelijk
onderwijs. In het kader hiervan worden lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en
Godsdienstonderwijs (GVO) aangeboden. Er is wel een minimum aantal van 7 kinderen nodig om de
lessen te kunnen aanbieden. In het schooljaar 2022-2023 hebben we echter te weinig
aanmeldingen binnen om GVO lessen te kunnen starten.
Het volgen van levensbeschouwelijk onderwijs is niet verplicht. U kunt aangeven of uw kind wel of
niet zal deelnemen aan HVO of Godsdienstonderwijs. Indien u geen van beiden kiest, zal er een
alternatief programma voor uw kind worden gekozen.
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Een behoeftepeiling ontvangt u per brief rond maart.
Onze school biedt gelegenheid, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen.
De lessen worden onder schooltijd gegeven door bevoegde docenten.
HVO
Het HVO houdt in dat de kinderen bezig zijn met vormen, het ontwikkelen van normen en waarden
vanuit humanistisch denken.
Samen met de kinderen wordt geprobeerd antwoorden te vinden op bijvoorbeeld de volgende
vragen:
“Wat voel, denk, wil en doe ik eigenlijk allemaal en hoe beleef ik dit met anderen?”
Het HVO wil bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die
verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en daden en die ook respect hebben voor de mening
van anderen.
De lessen worden gegeven door HVO- leerkrachten, die een tweejarige opleiding bij het
Pedagogisch Studiecentrum hebben gevolgd.
Godsdienstonderwijs (GVO)
Het Godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is niet bedoeld als
een manier om kinderen “gelovig” te maken. Het is meer dan het vertellen van Bijbelverhalen. Er
wordt ruim tijd genomen voor en aandacht besteed aan wat er bij kinderen zelf leeft en hoe ze de
dingen in het leven ervaren en emotioneel beleven.
Onderwerpen als angst, hoop, anders-zijn, ruzie, vrede, er niet bij horen, hoe gaan we met elkaar
om en andere actuele onderwerpen worden besproken.
Deze gesprekken zijn heel open en vinden in een fijne sfeer plaats, soms als inleiding, soms als
afsluiting van een Bijbelverhaal.
Het godsdienstonderwijs wil bevorderen, dat de kinderen de manier van leven, denken en geloven
van andere mensen respecteren.
De leerkracht, die dit onderwijs verzorgt, heeft een speciale opleiding gevolgd.
4.6.

Normen en waarden

Omgaan met elkaar
Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer in en rond de school heerst; in een goede
sfeer komt immers veel goeds tot stand.
Over het algemeen ervaren wij gelukkig ook een vriendelijke, ontspannen houding onder de
kinderen. Heel veel kinderen komen elke dag met veel plezier naar school en dat is een belangrijk
gegeven. In 2021-2022 gaven de leerlingen de school een prachtige 7.9 als rapportcijfer voor de
sfeer en veiligheid. We zijn ons ervan bewust dat dit echter niet voor alle kinderen van toepassing is
en proberen hiernaar te handelen.
Uit recent landelijk onderzoek is gebleken dat veel kinderen op de een of andere wijze worden
gepest. Dat gaat ook onze school helaas niet altijd voorbij; soms maken kinderen elkaar het leven,
bewust of onbewust onnodig zuur.
Wij hechten veel waarde aan goede, duurzame omgangsvormen:
Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen.
Als jij je op school veilig voelt, kun je beter leren, werken en omgaan met elkaar.
Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding.
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In een veilige school kun je elkaar vertrouwen, respecteer/ stimuleer je elkaar, waardoor de
samenwerking goed verloopt.
Wat doen wij eraan?
Wij willen de kinderen op school niks liever dan een veilige omgeving bieden. Vandaar dat we ook
wekelijks lessen geven van De Vreedzame School.
Het is heel gewoon dat wij in de kring met de kinderen praten over hoe je met elkaar om dient te
gaan. Wanneer wij negatief gedrag constateren, dan zullen wij de betrokken kinderen (“dader” en
“slachtoffer”) daarop aanspreken. Samen zoeken ze een oplossing en leggen deze aan de leerkracht
voor. Zo leren ze o.a. om beter te luisteren naar de ander, op te komen voor zichzelf en samen
proberen om conflicten op te lossen.
Indien nodig zullen wij streng optreden tegen de pester(s).
Op school hanteren wij een protocol. Met behulp hiervan willen wij het pestgedrag binnen onze
school niet alleen aanpakken, nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar ook het pestgedrag
voorkomen. Daarnaast hebben wij op school een pestcoördinator: Janneke van de Berg- Schipper

Schoolgids 2022-2023
19

Mediatie door leerlingen
Mediatie door leerlingen is één van de projecten in Nederland die leerlingen in het primair en
voortgezet onderwijs leert, dat ruzies niet ontwrichtend of bedreigend hoeven te zijn, als je een
methode kent om samen oplossingen te vinden.
Jongeren kunnen zelf een deel van hun ruzies en pesterijen oplossen. Hoe jonger, des te beter.
Onze missie is: samen leren, samen leven.
De lessen conflicthantering passen in die zin uitstekend bij onze missie en het duurzaam opvoeden
en ontwikkelen van de kinderen. Binnen de Vreedzame school is hier in blok 2 veel aandacht voor.
Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen vaardigheden leren om conflicten goed op te kunnen
lossen.
Daar hebben zij baat bij voor de rest van hun leven.
Leerling bemiddeling is een vorm van conflicthantering waarbij de leerlingen die ruzie hebben hun
conflicten zelf oplossen onder begeleiding van twee leerling bemiddelaars. De bemiddelaars
hebben tot taak het gesprek tussen de ruziemakers op gang te brengen en te houden, zodat zij
samen tot een oplossing kunnen komen.
Tijdens de pauzes lopen er iedere dag mediatoren op het schoolplein uit groep 7 en 8.
Wat kunt u doen?
Praat thuis geregeld met uw kind over diens belevenissen op school. Welke rol speelt uw kind
hierin? Hoe gaat uw kind om met andere kinderen? Wees hierin kritisch: het is goed om over fijne
dingen te praten, maar ook vervelende zaken moeten besproken worden.
Geef ons een seintje als er iets dreigt mis te lopen. Blijf niet rondlopen met uw problemen. Als u
ons vroegtijdig informeert draagt dat bij tot een juiste aanpak van het probleem.
Signalen van uw kant worden altijd serieus genomen. Samen met u maken we afspraken over de te
volgen procedure. Meestal worden de contacten tussen u en school gedurende een bepaalde
periode geïntensiveerd.
Praat ook met uw kind(eren) over beleefdheid. Hoe praat je tegen klasgenoten? Hoe moet jij je
gedragen tegenover volwassenen? Wat kun je voor een ander doen?
Wees alert op de dingen, die uw kind meeneemt naar school.
Met een positieve instelling voorkomen en bestrijden wij samen een heleboel problemen!
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5. School en veiligheid
Agressie, geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs zijn niet iets nieuws. Door een reeks
gebeurtenissen in de afgelopen jaren is echter de aandacht in de media voor agressie en geweld in
het onderwijs toegenomen. Desalniettemin worden te veel geweldsincidenten gebagatelliseerd of
in de doofpot gestopt.
Geweld, agressie en seksuele intimidatie komen in veel vormen voor. Het gaat – kort samengevat om alle menselijk handelen, dat geestelijke, lichamelijke of financiële schade veroorzaakt bij een
andere persoon of bij een organisatie zoals een school(bestuur). Voorbeelden te over: vernielingen,
discriminatie, handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging met geweld, afpersen, dreigen met het
gebruik of daadwerkelijk gebruiken van wapens, mishandeling en seksuele intimidatie. De grens
wanneer er van schade gesproken kan worden is niet altijd even duidelijk, tenzij we uitgaan van het
ervaren van geweld of agressie door het slachtoffer.
Om tot een verbetering van de veiligheid en welbevinden van leerlingen en personeel in het
onderwijs te komen is het schoolveiligheidsplan opgezet.
De aard van de werkzaamheden in de school maken een speciale benadering van de problematiek
noodzakelijk. De meeste werknemers in de school hebben als professional ook een pedagogischdidactische opdracht en als gevolg daarvan een duidelijke gezagsverhouding met leerlingen en hun
ouders/verzorgers.
De pedagogische en afhankelijkheidsrelatie tussen leraar en leerling (en tussen directeur en
leerling) kan in de praktijk een bron zijn voor het ontstaan van agressie bij de leerling of diens
ouders of verzorgers.
Dit schoolveiligheidsplan heeft daarom betrekking op alle werknemers, maar ook op leerlingen en
ouders of verzorgers en is gericht op preventie en het optreden na incidenten.
In het algemene veiligheidsbeleid zijn o.a. de volgende onderdelen opgenomen:
Bestuursniveau
•

RI&E scan (Risico- en evaluatiescan);

•

Inspectie van schoolgebouw en schoolplein.

Schoolniveau
•

Ontruimingsplan;

•

BHV-inzet;

•

Huisregels m.b.t. veiligheid;

•

Veiligheidsverslag;

•

Pestprotocol;

•

Ongevallen en incidentenregistratie;

•

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie;

•

Positief sociaal gedrag;

•

Sociale vaardigheden voor iedereen.

School en ouders
•

Taken en verantwoordelijkheden;

•

School als middelpunt van de buurt;

•

Schoolroute;
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•

Veiligheid als kwaliteit.

Voor elke vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van veiligheid, de gezondheid of
welzijn is de instemming van de medezeggenschapsraad nodig.
De medezeggenschapsraad en ook de oudervereniging kunnen een belangrijke rol spelen in het
zorgen voor een goed veiligheidsbeleid.
Het schoolveiligheidsplan geeft aan hoe de school moet handelen bij het:
a.

b.

c.

d.

voorkomen van incidenten. Hierbij worden de preventieve maatregelen onder de loep
genomen. De Arbo wet, Arbo dienst, Risico Inventarisatie & evaluatie, GGD en de
Arbo/veiligheidscoördinator hebben hierin een belangrijke rol;
tegengaan van escaleren van incidenten. Er zijn protocollen opgesteld die aangeven
hoe men moet handelen. Incidenten en ongevallen moeten worden geregistreerd en
eventueel bij de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien de wet wordt overtreden
wordt aangifte gedaan bij de politie;
begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het onderwijs. Hiervoor heeft
de school twee contactpersonen aangesteld en kan contact worden gezocht met de
vertrouwenspersoon.
Begeleiden bij pesten. Sinds 2020 is Janneke van de Berg- Schipper bij ons op school
aangewezen als anti-pestcoördinator.

Het beleidsplan “School en veiligheid” is op school aanwezig en kan te allen tijde worden ingezien.
Op bestuursniveau is er een de contactpersoon voor ARBO-aangelegenheden.
Externe betrokkenen zijn:
•

Gemeentebestuur;

•

ARBO Unie;

•

GGD;

•

Brandweer;

•

Politie.
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Organisatie bij calamiteiten
Mocht er onverhoopt een calamiteit plaatsvinden waarbij ontruiming van de school noodzakelijk is,
dan zal het ontruimingsplan gevolgd worden.
Hieronder staat in het kort de te volgen procedure die voor u, als ouders/verzorgers, van belang is:
• Kinderen, personeel en aanwezigen in het gebouw verzamelen zich op de verzamelplaats;
Groep 1 t/m 4 op het voetbalveld achter de gymzaal, groep 5 t/m 8 naast de kerk.
• De leerkracht controleert via de leerlingenlijst of alle kinderen op de verzamelplaats
aanwezig zijn;
• De bedrijfshulpverlening controleert of alle personen het gebouw hebben verlaten;
• Vermissing van personen wordt onmiddellijk aan de BHV (Bedrijfs Hulp Verleners) of
hulpverlening doorgegeven;
• Kinderen mogen de verzamelplaats pas verlaten als de hulpverlening en/of de
verantwoordelijke leerkracht hier toestemming voor heeft gegeven;
• Ouders kunnen hun kind alleen meenemen als ze de verantwoordelijke leerkracht hierover
in kennis hebben gesteld;
• Er dient een aantekening gemaakt te worden dat het betreffende kind met de ouders is
vertrokken;
• Persoonlijke bezittingen kunnen niet door de ouders uit het gebouw worden gehaald;
• Ouders worden door de verantwoordelijke leerkracht, directeur of de hulpverlening op de
hoogte gesteld van de situatie.
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6. Onderwijs op maat
Om de ondersteuning binnen de school goed te organiseren, zijn er Interne Begeleiders (IB’ers)
aangesteld.
Daar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep
problemen ondervinden ten aanzien van gedrag (sociaal emotioneel) en het verwerven en
verwerken van kennis en vaardigheden (cognitief). De leerkracht en de interne begeleiders kunnen
daarbij ondersteuning krijgen vanuit DE STIPE.
Alle IB’ers binnen ons bestuur zijn opgeleid tot het voeren van Effectieve Leerling Besprekingen
(ELB)-gesprekken). De IB’er gaat samen met de leerkracht in gesprek over de leerling. Samen
bespreken ze de gewenste situatie en worden er oplossingen gezocht.
Het doel van de ELB gesprekken is dat de leerkracht zich bewust wordt van het probleem. ELB is
een werkvorm, die voortkomt uit de methodiek Handelingsgericht werken (HGW)
Daarbij komen het leerkrachtgedrag en de mogelijke verbeteringen in omgang, aanpak en instructie
ter sprake.
De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een hele groep. Daarom kan niet verwacht
worden dat er voortdurend sprake moet zijn van een 1 op 1 begeleiding of begeleiding van
subgroepen.
In sommige gevallen krijgen individuele of groepjes leerlingen extra ondersteuning van de
onderwijsassistent, een lesvrije leerkracht, een stagiair of een vrijwilliger.
Vier keer per jaar wordt de ontwikkeling van de kinderen in de groep en de resultaten van de
toetsen van het leerlingvolgsysteem door de IB’ers en groepsleerkrachten geëvalueerd in een
groepsbespreking. Hierbij worden de eerste aanzetten voor handelingsalternatieven gegeven.
Wordt er voor uw kind een extra plan opgesteld (al dan niet met andere kinderen samen), dan
wordt u hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

De Intern Begeleiders (Zorgcoördinatoren)
De Intern Begeleiders zijn de zorgverbredings-coördinatoren binnen de school en hebben
verschillende taken.
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met u
is het dan mogelijk externe hulp in te schakelen.
Beeldcoaching
School Video Interactie Begeleiding
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat leerkrachten middels beeldcoaching worden gecoacht.
Beeldcoaching is een methode van leraar begeleiding waarbij korte video opnames in de groep
worden gemaakt met als doel leraren te begeleiden bij hun onderwijskundige taak.
Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt. Belangrijke uitgangspunten zijn: de
sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop
de leraar lesgeeft. De video-opnames worden met de leraar besproken en samen met de
begeleider gaan ze na hoe een en ander in de klas verloopt. Soms zullen er dingen worden
veranderd. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Na beëindiging van
de begeleiding worden ze gewist.

Mocht u bezwaren hebben tegen het filmen van uw zoon/dochter geeft u dit dan aan bij de
directeur van de school.
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Verschillen
Verschillen tussen kinderen zijn vaak groot. Wij weten dat sommige leerlingen naar verhouding veel
structuur en ondersteuning nodig hebben, anderen juist ruimte om zelfstandig te kunnen werken.
Alle kinderen hebben behoefte aan veiligheid, waarbij sommige kinderen al liever zelf dingen willen
onderzoeken en nieuwe onderwerpen en materialen verkennen. De kunst is de nieuwsgierigheid
van alle kinderen te wekken, zodat ze steeds iets nieuws willen leren. Alle kinderen verdienen
aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite hebben met het leren of die juist weinig
moeite hebben met leren.
Sommige leerlingen hebben extra begeleiding van de leerkracht nodig. Ook wordt er
gedifferentieerd in instructie. Het ene kind heeft meer uitleg nodig dan het andere. Soms krijgen
leerlingen een aangepaste taak.
Op deze manier proberen de leerkrachten in de onderwijsbehoeften van de leerlingen te voorzien:
Samen leren, samen leven
Leerlingbegeleiding vindt in principe in de groep plaats door de leerkracht.
De extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht gegeven. Daarnaast krijgen
sommige leerlingen nog eens extra hulp van onze onderwijsassistenten, van stagiair(e)s of van een
andere leerkracht.
In het ondersteuningsplan van de school staat beschreven hoe de ondersteuning voor leerlingen op
obs De Riemsloot is georganiseerd.
Leerlingen met een dyslexieverklaring
Sinds 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
ook van toepassing op het primair onderwijs. (Bron: CFI 31 augustus 2009)
Hiermee wordt geregeld dat de school verplicht is om aanpassingen te realiseren als een leerling
die nodig heeft. De wet zegt dat die aanpassing dan wel doeltreffend moet zijn en niet onevenredig
belastend voor de school.
Voor leerlingen met dyslexie heeft bovenstaande tot gevolg dat aangepaste schoolboeken voor
leerlingen met dyslexie door school beschikbaar moeten worden gesteld.
Aangepaste schoolboeken.
Aangepaste schoolboeken zijn bedoeld voor leerlingen met een leesbeperking, zoals visuele
handicap of dyslexie. Het gaat bijvoorbeeld om gesproken boeken, brailleboeken en vergrotingen.
Op school is meer informatie over deze regeling aanwezig bij de IB’ers.
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6.1.
Leerlingen van een andere school
Wanneer leerlingen van een andere school op De Riemsloot komen, krijgen ze ruimte om aan de
nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school
bepalen we het niveau van het kind. Eventueel vindt er nog een toetsing plaats. Indien nodig zetten
we gerichte hulp in. Wanneer school twijfelt of het wel de juiste ondersteuning kan bieden, kan het
hulp inroepen van De Stipe.

6.2.
Hulp aan individuele leerlingen
Alle kinderen verschillen in aanleg, talent en opvoeding. Kinderen komen dus zeer verschillend de
school binnen. Wij proberen ons onderwijs zo vorm te geven dat elk kind zich goed kan
ontwikkelen. Toch komt het voor dat een kind veel moeite heeft met de aangeboden leerstof of op
sociaal-emotioneel gebied problemen heeft.

Elk jaar vinden er vier groepsbesprekingen plaats tussen leerkracht en IB-er. Hierin wordt
gesproken over de voortgang van de gehele groep en van de individuele kinderen. Twee keer per
jaar is dit direct na de toetsperiode. Aansluitend zijn er oudercontacten. Hierin wordt u op de
hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind op school.
Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met groepsplannen waarin de leerkracht beschrijft hoe het
onderwijs eruit ziet voor deze groep, voor een bepaald vak. Dit wordt gedaan in drie
niveaugroepen; de benedengemiddelde, de gemiddelde en de bovengemiddelde groep. Als een
kind onvoldoende vooruit gaat en de leerstof vaak moeilijk vindt in de klas, wordt er een analyse
gemaakt van het probleem. Vervolgens wordt er een leerlingplan opgesteld waarin wordt
beschreven hoe de leerkracht extra ondersteuning geeft. De leerlingplannen worden vier keer per
jaar geëvalueerd en de ondersteuning wordt vervolgens bijgesteld.
Als het kind ondanks de extra ondersteuning te weinig progressie maakt en steeds meer moeite
krijgt om de lessen in de klas te volgen, kan de hulp worden ingeroepen van externen. Als school
hebben we de mogelijkheid een vraag te stellen aan De Stipe, een ondersteuningsteam van
deskundigen op het gebied van onderwijs, jonge kinderen en gedrag, die met ons mee kunnen
denken en ons kunnen adviseren. Uiteraard gebeurt niets zonder overleg en met toestemming van
de ouders/verzorgers. Op www.destipe.nl kunt u meer informatie vinden.

Uiteraard stellen wij uw betrokkenheid zeer op prijs, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. Als
u als ouder over problemen van uw kind wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken met de
groepsleerkracht.

6.3.
Hulp aan leerlingen met een handicap
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een handicap.
Het bevoegd gezag, Stichting Comprix van de openbare scholen, beslist over de toelating van een
leerling.
De ondersteuning en het onderwijs dat de leerling nodig heeft, worden goed op elkaar afgestemd
via een intakegesprek met ouders en een gesprek met de toeleverende school. Het voorstel tot
plaatsing wordt tevens aan DE STIPE voorgelegd.
In het Toelatingsbeleid openbaar onderwijs Comprix worden de algemene uitgangspunten en de
specifieke criteria aangegeven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de toelatingsprocedure
behoort te worden uitgevoerd.
Het Toelatingsbeleid openbaar onderwijs Comprix ligt op school ter inzage.
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6.4.
Begeleiding meer begaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Ook leerlingen die (heel) goed kunnen leren, krijgen ruimte om de mogelijkheden die ze hebben
optimaal te ontwikkelen. Deze kinderen krijgen vooral verdiepingsstof aangeboden. In
uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen versneld doorstromen. Aan de beslissing om met een eigen
leerlijn te gaan werken, gaat een grondig onderzoek vooraf.
Routeplan Meer begaafde kinderen/ kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Er is op bestuursniveau een routeplan ontwikkeld om eenheid en eenvoud te creëren in de wijze
waarop scholen omgaan met meer begaafde kinderen of kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong.
We spreken bewust van meer begaafdheid, omdat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het
wel of niet hoogbegaafd zijn van dat kind zolang een kind niet getest is.
Daarnaast hebben wij ervoor gekozen te spreken van een ontwikkelingsvoorsprong, omdat tot het
zesde levensjaar van kinderen (nog) niet gesproken wordt van hoog- of meer begaafdheid.
Onze school kan op twee momenten het routeplan in werking zetten.
1e : 4-jarigen die twee maanden onderwijs hebben genoten.
2e : wanneer ouders en/of de leerkracht het vermoeden hebben dat er sprake kan zijn van meer
begaafdheid of van een voorsprong in ontwikkeling.
School kan kinderen doorverwijzen naar het Comprix College.

Het Comprix College
Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt zich op het cognitief talentvolle kind:
een kind met bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. Daar een IQ-onderzoek
geen voorwaarde is bij de toelating tot het Comprix College is (hoog) begaafdheid niet bij iedere
leerling officieel vastgesteld. Wij spreken derhalve over cognitief talentvolle leerlingen.
Het Comprix College is een bovenschools onderwijsarrangement waar de leerling even helemaal
zichzelf kan zijn. Het is geen vervanging van de basisschool, maar een aanvulling. De leerlingen
worden één dag per week begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en een
schaduwleerkracht. Deze dag vindt plaats op de locatie De Kampingerhof te Oosterwolde.
Scholen hebben een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend
onderwijsaanbod krijgen op de school van aanmelding of een andere school in de regio. Passend
onderwijs voor de doelgroep van het Comprix College houdt het volgende in:
De leerling heeft een leeromgeving nodig die uitdagend en passend is bij de totale ontwikkeling
gericht op samenwerken met gelijken. De leerling heeft ondersteuning nodig die gericht is op leren
leren. De doelstelling van het Comprix College is dan ook het tegemoetkomen aan de specifieke
behoeften van cognitief talentvolle kinderen vooralsnog uit de groepen 5-8, zowel op intellectueel,
sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:
-

ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden (cognitief
aspect)

-

de kinderen de gelegenheid te geven met de peergroep in contact te komen en daarmee te
kunnen optrekken (sociaal aspect)

-

de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren (emotionele aspect)

-

te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien
(creativiteitsaspect)
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Onderzoek ( Boekhorst, SLO juni 2010) heeft aangetoond dat de cognitief talentvolle leerling het
meeste baat heeft bij het aanleren van metacognitieve leerstrategieën. Meta-leren betekent dat
het kind zich bewust is van hoe het leert; meta-denken is het actief nadenken over hoe je nadenkt.
Meta-cognitie zorgt voor een effectiever leerproces en zijn sterk van invloed op academische
prestaties. Dat betekent dat het Comprix College als academisch leerpunt tools en strategieën
aanleert die helpen bij de verdere ontwikkeling.
De leerkrachten van het Comprix College hebben expertise met betrekking tot diverse aspecten van
de cognitief talentvolle leerling; specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht(en) op het
gebied van competenties voor begeleiden van deze leerlingen (Competenties van van Gerven).
Deze kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld met de toeleverende school of scholen van Comprix.
Deze expertise kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld: visieontwikkelingen, het ontwikkelen
van schoolbeleid m.b.t. cognitief talent, het voeren van “ronde-tafel-gesprekken” met de
basisschool, eventuele externe begeleiders, de ouders en leerling t.b.v. de ontwikkeling van het
kind.

Het lesprogramma bestaat o.a. uit filosoferen, debatteren en er wordt gewerkt met de Pittige
Plustorens. Hiermee leren ze diverse vaardigheden en processen, zoals: zelfstandig werken en
samenwerken, complexe opgave analyseren, creatief denken en structureren,
oplossingsstrategieën ontwerpen, het structureren van eigen werkzaamheden, doorzetten,
plannen, uitvoeren van hun eigen plan, plannen bijstellen, communiceren en presenteren. Dit alles
doen ze terwijl ze zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse heeft. Deze
onderwerpen variëren van techniek tot kunstzinnige uitdagingen, van planologie tot digitale
spelactiviteiten. Het leerproces wordt bijgehouden in het Persoonlijk Leerplan van de leerling.
6.5.
Hulp door ouders en externen
Het kan voorkomen, dat de leerkracht u vraagt uw kind thuis te ondersteunen met bepaalde
oefenprogramma’s. Van tevoren neemt de leerkracht met u door wat de bedoeling van die
ondersteuning inhoudt en worden er afspraken gemaakt.
Externe adviseurs en behandeling onder schooltijd.
In principe dient het onderwijs, inclusief eventueel benodigde extra zorg, te worden verzorgd door
de school waar de leerling staat ingeschreven. De leerling is ook gehouden deel te nemen aan alle
voor hem/haar bestemde onderwijsactiviteiten, inclusief de nodig geachte extra zorg. Beide
aspecten zijn in de wet vastgelegd.
Onder bepaalde omstandigheden is het niet geheel uitgesloten dat door ouders betaalde
behandeling van bijvoorbeeld dyslexie onder schooltijd wordt gegeven.
De school dient echter altijd de noodzaak van de constructie te kunnen beargumenteren en moet
kunnen aangeven waarom zij zelf niet in staat geacht mag worden om in deze kennelijk
noodzakelijke zorg te voorzien.
Op school hanteren wij een procedure bij een hulpvraag van externe adviseurs.
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6.7.

DE STIPE, passend onderwijs in de Stellingwerven

Alle Friese basisscholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Friesland PO 2101. Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden, www.passendonderwijsinfryslan.nl A
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van
hun mogelijkheden, rekening houdt met hun beperkingen en aansluit bij wat ze nodig hebben.
Onderwijs vindt plaats op de scholen en in de klas. Op een basisschool of, als dat nodig is, op een
school voor speciaal (basis) onderwijs. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. De scholen spannen zich
in om alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een goede onderwijsplek te bieden.
Ouders/verzorgers zijn daarbij een belangrijke partner. Er is een nauwe samenwerking met
(jeugd)zorg, gemeenten, voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs. Het
samenwerkingsverband biedt een dekkend netwerk voor Passend Onderwijs en zorgt voor
afstemming tussen het basisonderwijs en het speciaal (basis) onderwijs. Scholen zijn
verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede ondersteuning aan hun leerlingen. Het budget voor
passend onderwijs dat zij krijgen van het samenwerkingsverband zetten zij op hun eigen manier in,
op school en in de klas, zodat alle leerlingen de ondersteuning en extra hulp krijgen die ze nodig
hebben. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven scholen hoe ze vormgeven aan de
basisondersteuning en welke vormen van extra ondersteuning ze (kunnen) bieden in de eigen
school. Ze werken daarbij handelingsgericht. Dat betekent dat scholen en leerkrachten denken
vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wat kan deze leerling en wat heeft deze leerling
nodig? Het onderwijs stemt af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Scholen bieden de
meeste leerlingen zelf extra hulp, de basisondersteuning. Scholen kunnen niet alles of niet alles
zelf. Voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, kunnen scholen dat met hulp van experts op de
eigen school bieden. Sommige scholen doen dat in samenwerking met andere scholen. Ook kan een
leerling hiervoor naar het speciaal (basis)onderwijs. Kwalitatief sterke ondersteuningscentra, zoals
De Stipe spelen in de samenwerking met het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en de
instellingen voor jeugdzorg een actieve, zichtbare en verbindende rol bij het ontwikkelen en
uitvoeren van passend onderwijs. Extra ondersteuning wordt door het bestuur mogelijk gemaakt
middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Mits
passend binnen het SOP van de betreffende school kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke
methodieken en materialen, deskundigheid van specialisten, meer handen in de klas, een
aanpassing in het gebouw. Het kan ook zijn dat een andere school beter is toegerust om aan de
onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. Dat kan een andere basisschool met een meer
passend profiel, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn. Stichting Comprix heeft
het ondersteuningsteam De Stipe geformeerd om met de scholen mee te denken.
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Ondersteuning in De Stellingwerven wordt vanuit De Stipe georganiseerd:
De Stipe
Postbus 42
9244 ZN Beetsterzwaag
info@destipe.nl
www.De Stipe.nl

De gezamenlijke scholen voor speciaal basisonderwijs, sbo De Kampingerhof te Oosterwolde en sbo
De Triade te Wolvega hebben in DE STIPE onder andere de volgende expertise te bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logopedie
Kinderoefentherapie
Adviezen motoriek
Ontwikkelingsperspectieven, leerlijnen en leerrendement
Leerarrangementen
School video interactiebegeleiding
Anders leren
Vinden van een passende onderwijssetting
Adviezen VO
Schakelklas
Consulent Jonge Risico Kinderen
Samenwerking met jeugdhulpverlening: CJG, DJZ, JGZ, GGD e.a.
Samenwerking met clusterscholen
Onderwijsondersteunend personeel
Pedagogische aanwijzingen
Didactische aanwijzingen

6.8 Schoolondersteuningsprofiel
Toelichting
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de
kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het
legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons
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samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op
die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen dat zij
nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit 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 voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school).
•
de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel is op school in te zien. Deze is in 2022 opnieuw vastgesteld.

7. Kwaliteitszorg
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid is het beleid dat gericht is op een optimale kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg vindt
plaats op basis van planning en systematiek. Het is een voortdurende op elkaar afgestemde manier
van handelen die niet alleen gericht is op verbetering, maar ook op borging van alles wat goed
geregeld is.
Kernvragen kwaliteitszorg:
1. Wat zijn de resultaten van ons onderwijs?
2. Doen wij de goede dingen?
3. Doen wij de goede dingen goed?
Doelen kwaliteitsbeleid
1. Ten behoeve van de kwaliteitszorg zijn er zowel op bovenschools- als op schoolniveau
afspraken gemaakt.
2. Bovendien is nagegaan of, over de beschreven aspecten, al schriftelijk vastgelegde afspraken
gemaakt zijn en zo ja, waar ze bewaard worden.
3. Ten slotte is afgesproken hoe vaak en met wie de afspraken in elk geval besproken moeten
worden.
Wanneer je als school kwaliteit wilt bieden, zal aan een aantal randvoorwaarden moeten worden
voldaan, o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

gebouw en omgeving;
bekwaam personeel;
een goed leerlingvolgsysteem;
onderwijsinhoud/methoden;
goede contacten met ouders;
ondersteuning van begeleidingsdiensten;
een Kwaliteitszorgsysteem.
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7.1.

Planmatig werken

Schoolplan
Het Schoolplan 2019-2023 bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs dat binnen onze school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundig
beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs.
Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of
geldelijke bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de
leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd. Het schoolplan kan op één of meer scholen voor primair onderwijs van hetzelfde
bevoegde gezag betrekking hebben.
Het onderwijskundige beleid, omvat de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs
en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen aanvullende opdrachten in een
onderwijsprogramma.
In het schoolplan wordt tevens geschreven over het personeelsbeleid binnen onze school. Dat
beleid past binnen de algemene kaders van de CAO-PO. Maatregelen met betrekking tot het
personeelsbeleid die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig
beleid en die op schoolniveau worden genomen, worden in dit plan beschreven.
De functies van dit schoolplan zijn:
1. een planningsdocument voor schoolontwikkeling, versterking van de gelijkgerichtheid,
aanscherping van de visie, vergroting van de deskundigheid;
2. een kwaliteitsdocument voor het uitleggen van beleid; het gevolg daarvan is, dat de
dagelijkse gang van zaken meer wordt gebaseerd op bewuste keuzen en minder op
toevallige gewoonten en rituelen;
3. een document, in samenhang met de schoolgids, voor verantwoording aan het bevoegd
gezag en de ouders; door het beleid op schrift te stellen, kan men elkaar erop aanspreken;
4. een wettelijke verantwoording aan de overheid.
Het schoolplan, het jaarplan en het zelfevaluatieverslag liggen op school ter inzage.

7.2.
Meten = weten
Twee keer per jaar worden de resultaten van de leerlingen gemeten. Dit gebeurt aan de hand van
landelijk genormeerde toetsen. Het geheel van toetsen en observaties, waarin de ontwikkeling van
de kinderen in kaart wordt gebracht, heet het leerlingvolgsysteem. Dit wordt tijdens de rapportages
met u besproken.
Rapportage
We gebruiken naast de methode gebonden toetsen en de observaties, methode overstijgende
toetsen. Dit zijn toetsen die je bij elk kind van een bepaalde leeftijd kunt afnemen. Er is van tevoren
vastgesteld wat een kind dan zou moeten scoren. Scoort een kind te laag dan gaan we als team
bekijken wat we daaraan zouden kunnen doen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau.
Uiteraard vindt altijd overleg met ouders plaats.
Methode-overstijgende toetsen gebruiken we voor de kinderen van groep 2 t/m 8.
Eind januari en midden juni zijn de toetsgegevens voor de verschillende vakgebieden bekend.
De methode-overstijgende en de methode gebonden toetsen, aangevuld met het dagelijkse werk
worden verwerkt tot een beoordeling.
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De kinderen krijgen vanaf het tweede kwartaal van groep 1 een rapport. Tevens is er een
mogelijkheid voor de leerkracht om een uitleg te geven bij de beoordeling.
Onderzoek
We werken zo goed mogelijk aan de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school. Uiteraard willen
wij ons ook regelmatig vergelijken met wat op gemeentelijk en landelijk niveau wordt verstaan
onder goede kwaliteit.
Hierdoor kunnen wij eventueel hiaten in ons onderwijsaanbod nog beter opsporen en zo werken
aan een nog betere kwaliteit.
Daarom nemen we deel aan een onderzoeken waarvoor wij gegevens van leerlingen van onze
school aanleveren.
Op gemeentelijk niveau nemen we deel aan een monitoringsonderzoek in opdracht van de
gemeente Ooststellingwerf waaraan alle basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente
deelnemen. De gegevens van de leerlingen worden onder een nummer verwerkt en zijn daardoor
anoniem. Jaarlijks worden de relevante onderwijsgegevens verzameld en geregistreerd. Het doel
van deze inventarisatie is het evalueren van het gemeentelijk onderwijsbeleid en het geven van
handvatten voor sturing en verbetering, zowel voor de onderwijspraktijk als het gemeentelijk
beleid.

7.3.
Evaluatie
Voortdurend evalueren wij of de school op de goede koers ligt. Dit doen wij o.a. aan de hand van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toets resultaten;
de schoolonderzoeken van de inspectie;
het schoolbeleid te vergelijken met het landelijk beleid;
het jaarverslag;
communicatie met ouders en externen;
ouder en leerling enquêtes;
monitoring door externen;
zelfevaluatie met bestuur;
werken met kwaliteitskaarten (WMK- PO).

Het jaarverslag staat op onze website.
7.4.
Leerlingbesprekingen
De leerlingbespreking vindt plaats tijdens de groepsbesprekingen.
Leerlingen, die problemen hebben in hun ontwikkeling worden besproken. De Interne Begeleider
heeft de leiding van deze besprekingen. Een dergelijke bespreking kan, na overleg met de ouders,
leiden tot een nader onderzoek van het probleem en zo nodig gerichte actie. Dit alles staat
omschreven in het “Stappenplan Zorgverbreding De Riemsloot”.
Ouders mogen ook op eigen verantwoording en op eigen kosten een onderzoek laten uitvoeren.
7.5.
Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Heel belangrijk zijn de mensen, die op school werken. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de
lesboeken zinvol gebruikt worden en er een goed schoolklimaat ontstaat. Nieuwe methoden
worden met zorg gekozen. De leerkrachten van onze school besteden veel tijd aan samenwerking
en overleg.
Nieuwe ontwikkelingen volgen wij op de voet. Daarom zijn er elk jaar nascholingscursussen
waaraan het personeel, individueel of als team, meedoet.
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Regelmatig houdt de directeur met ieder teamlid een doelstellingengesprek, voortgangsgesprek,
functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek. Ook vinden er klassenbezoeken en flitsbezoeken
plaats.

7.6.

Kwaliteitsverbeteringen

Leerlinggesprekken
Bij het reflecteren door en met leerlingen wordt gebruik gemaakt van gesprekjes met leerlingen. Dit
willen we in de toekomst graag nog verder uitbreiden. In groep 7 en 8 gebruiken we het
slotoffensief hiervoor.
Op leerlingenniveau
Er wordt in instructie over en verwerking van leerstof afgestemd op de verschillen tussen
leerlingen;
De verschillen tussen leerlingen worden benut ten bate van een krachtig onderwijs- en leerproces,
o.a. door het werken met activerende materialen en werkwijzen (bij rekenen, taal, lezen en de
zaakvakken) en coöperatieve werkvormen;
Er wordt effectief omgegaan met het aanleren van technische basisvaardigheden, aansluitend bij
de leerlijnen, tussen- en einddoelen, gebruik makend van didactische aspecten als effectieve
instructie.
Jaarverslag
In het jaarverslag van 2021-2022 vindt u uitgebreide informatie over de kwaliteitsverbeteringen van
het afgelopen schooljaar.
Evaluatie
Tijdens de teamdag op 20 juni 2022 is het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd en zijn plannen
gemaakt voor het nieuwe schooljaar.
Kwaliteitsverbeteringen voor schooljaar 2022-2023
Onze focus in 2022-2023 ligt op de interventies vanuit de NPO gelden: WE zetten in op het EDI
model (expliciete directe instructie) en we zetten in op meer handen in de groepen voor extra
ondersteuning bij de zorgleerlingen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de directie.

Daarnaast zal er een taalbeleidsplan geschreven worden en een ICT beleidsplan.
In het jaarplan zijn vooral deze onderdelen verder uitgewerkt en beschreven. Minder
zwaarwegende verander items zijn ook terug te vinden in onze jaaragenda.

Opzet
De in het rapport genoemde veranderitems zijn onder te brengen in 4 kwaliteitsgebieden:
OP:
VS:
OR:
SKA:

Onderwijsproces
Veiligheid en Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie
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Voor een uitwerking van deze kwaliteitsgebieden verwijzen wij u naar het schooljaarplan 20222023. Het jaarplan is in overleg met het team, het stafbureau (vanuit de zelfevaluatie) en de MR tot
stand gekomen.
7.7. Techniek
Er is met het team een visie gevormd op Wetenschap en Techniek hoe De Riemsloot Techniek en
Wetenschap uitvoert en borgt. De komende jaren gaan we vanuit deze visie op Wetenschap en
Techniek werken. Ook zal programmeren een grotere rol krijgen in ons onderwijs. Ook zal de
samenwerking met Het Friesland College worden voortgezet.
7.8 Inspectie
Regelmatig krijgt de school bezoek van een inspecteur van het basisonderwijs. De Wet Onderwijs
Toezicht acht de scholen zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en de
zorg voor die kwaliteit. Daarom is er van de inspectie geen standaardonderzoek meer, maar de
toezichtactiviteiten variëren met de kwaliteit en de kwaliteitszorg van iedere school.
Tijdens het schoolbezoek krijgt de inspectie inzicht in de kwaliteit van iedere school. De oordelen
over de kwaliteitsaspecten legt zij vast in een kwaliteitsprofiel van de school. Deze gegevens
vormen, samen met die uit de zelfevaluatie die de school de inspectie kan aanreiken, het
uitgangspunt voor de invulling van het verdere toezicht.
OBS de Riemsloot heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. In februari 2018 is de
inspectie langs geweest op school voor een thema onderzoek van PO naar VO.
Nadere informatie kunt u lezen op: http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer
8. Het voortgezet onderwijs
Met onderwijs op maat proberen wij het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen
dat uw kind in de meest geschikte vorm van het onderwijs terechtkomt. In groep 8 krijgen de
kinderen informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn na de basisschool. Ze kunnen
een aantal scholen bezoeken. Met de ouders en de leerling wordt in februari een gesprek
gehouden. Daarin wordt het advies van de school besproken. Daarna volgt overleg met de ouders
over de definitieve aanmelding voor de gekozen vorm van onderwijs. Voor 1 maart moet uw kind
zijn aangemeld.
Aan het begin van elk jaar hebben bijna alle scholen van voortgezet onderwijs open avonden, die u
samen met uw kind kunt bezoeken.
8.1.
Belangrijke punten bij de schoolkeuze
De schoolkeuze is onder andere afhankelijk van het advies van de school, de Plaatsingswijzer is
hierbij leidend. In het schoolkeuzegesprek worden dit advies, de betreffende uitslagen en de
wensen van ouders en kind besproken. We proberen kansrijk te adviseren.
8.2.
Advies van de school
Het advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. De groepsleerkracht heeft een
goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de
leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in leren
“leren”, doorzettingsvermogen en motivatie, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte
aan hobby’s en vrije tijd.
8.3.

Eindtoets

Onze kinderen maken in groep 8 allemaal een eindtoets. Sinds 2016 werken we met Route 8 als
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eindtoets. Dit is een adaptieve toets die op de computer wordt afgenomen gedurende een dagdeel.
In 2021-2022 heeft de school lager gescoord dan normaal. Wel zijn de functioneringsniveaus
gehaald voor lezen en taal. Rekenen viel lager uit. Dit was wel in de lijn der verwachting bij deze
groep. 7 leerlingen hebben naar aanleiding van de toets een hoger advies bijgesteld gekregen.
8.4.
Andere testen
Op verzoek van de school of de ouders kunnen nog andere testen worden afgenomen, indien het
schooladvies genoeg informatie geeft over de mogelijkheden van uw kind. Als de ouders zelf een
test laten afnemen, is dat voor eigen verantwoording en eigen kosten.
8.5.
De Riemsloot voor kinderen en ouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over
belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze
kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte houdt. Een goede
samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.
Als uw kind niet graag naar school gaat dan willen wij graag met u praten om erachter te komen
wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij samen maatregelen treffen ter verbetering.
8.6.

Informatie aan ouders

Nieuwsbrief
Iedere week verschijnt het Riem Sloot Nieuws (RSN) digitaal. Hierin vindt u een beschrijving van
activiteiten, die geweest zijn of nog komen. Tevens leest u allerlei informatie, die voor u en uw kind
belangrijk kan zijn. Via links in het RSN kunt u relevante informatie lezen over allerlei zaken die de
school betreffen.
Op onze website staan alle verschenen nummers in het archief. Mocht u toch op een of andere
manier informatie hebben gemist, laat ons dat dan even weten s.v.p.
Ouderportaal
Via het ouderportaal ontvangt u voor de groep van uw zoon/dochter relevante informatie
Contactmomenten
Jaarlijks worden verschillende contactmomenten georganiseerd:
• kennismakingsgesprekken;
• contactmiddagen;
Daarnaast worden soms bijzondere activiteiten georganiseerd.
Kennnismakingsgesprek
Aan het begin van het schooljaar organiseren de groepsleerkrachten van groepen 1 t/m 8 een
kennismakingsgesprek. U kunt tijdens dit gesprek kennis maken met de nieuwe leerkracht van uw
kind en iets vertellen over uw kind en wat het nodig heeft in de klas. Tijdens dit gesprek mogen de
kinderen vanaf groep 5 meekomen bij dit gesprek.
Contactmiddagen
Er worden contactmiddagen gehouden op basis van inschrijving via het ouderportaal.
In februari en juni worden de gesprekken gekoppeld aan het rapport.
Natuurlijk is het altijd mogelijk al eerder een gesprek over uw kind te hebben.
De data van de oudergesprekken en kennismakingsgesprekken worden vermeld in het
Riemslootnieuws en inschrijving gaat via het ouderportaal..
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Communicatie en betrokkenheid
Wij hechten veel waarde aan de communicatie tussen ouders en school. Wij vinden het belangrijk
dat er wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd en dat de ouders betrokken zijn bij het schoolse
gebeuren. Wij denken, dat gerichte samenwerking een positieve uitwerking heeft op het
welbevinden van de kinderen.
Om school en thuis goed op elkaar te laten aansluiten, is samenwerking vereist. School en thuis
moeten partners zijn in de opvoeding van hun kind.
Rapporten
De rapporten worden meegegeven in februari en juni.
De kinderen van groep 1, die doorstromen naar groep 2, krijgen aan het eind van het schooljaar ook
een rapport.
Afspraken
Indien u een gesprek met de groepsleerkracht van uw kind wilt hebben, is het verstandig van
tevoren even een afspraak te maken. Vlak voor aanvang van de lessen is het niet mogelijk een
gesprek te regelen of te houden.
Spontaan erop uit
Het komt voor, dat n.a.v. een les de kinderen onder begeleiding van de leerkracht en eventuele
stagiairs, in de schoolomgeving lessituaties nader uitdiepen en verrijken. Meestal wordt u van
tevoren daarvan op de hoogte gesteld.

8.7.

Recht op informatie

Het leerling dossier
Alle scholen moeten een leerling administratie of leerling dossier bijhouden. Daarin staan onder
meer:
•
•
•
•
•

notities over de bespreking van het kind door het schoolteam;
notities van de gesprekken met ouders;
speciale onderzoeken;
de toets- en rapportgegevens;
de plannen voor extra hulp aan het kind.

Soms worden er ook schriftelijke observaties van leraren toegevoegd over de sociale en emotionele
ontwikkeling van uw kind, de werkhouding en de taakaanpak. Het leerling-dossier is strikt
vertrouwelijk en ligt achter slot en grendel.
U heeft het recht om het dossier van uw kind in te zien (inzagerecht). Om het dossier te
raadplegen, maakt u een afspraak met de directeur. Deze stelt de ouder in staat het dossier in te
zien. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig.
Alleen met uw toestemming mag de school het dossier van uw kind aan anderen (bijvoorbeeld de
schoolbegeleidingsdienst) laten zien.
Scholen moeten leerling dossiers minimaal gedurende vijf jaar na vertrek van de leerling bewaren.
Daarna moeten de dossiers worden vernietigd.
Indien een leerling van school wisselt is zij niet verplicht het leerling dossier over te dragen. Wel
geldt een verplichting tot informatieoverdracht.
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Bij zorgleerlingen ligt de informatieverplichting anders. Een aanvraag voor een indicatie wordt door
de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) in behandeling genomen als het aangeleverde dossier
compleet is.
In geval van een verwijzing moeten de ouders door het bevoegd gezag voldoende worden
geïnformeerd t.a.v. procedures, het doel en de werkwijze van de instanties die de toelaatbaarheid
beoordelen.
Hoorrecht
Ouders hebben het recht te worden gehoord, in ieder geval wanneer het bevoegd gezag
voornemens is ingrijpende maatregelen te nemen ten aanzien van het kind, wanneer zij van
oordeel zijn dat dit in het belang is van het welbevinden van hun kind op school en buiten school.
Gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag
over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag
belaste ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het
kind betreffen.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben recht op informatie over hun kind.
De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te
geven aan deze ouders.
Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij geen
recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt.

Raad voor rechtsbijstand” bij scheiding
Kinderen die te maken krijgen met een scheiding van de ouders kunnen voor vragen en informatie
terecht op www.ouders-uit-elkaar.nl van de Raad voor Rechtsbijstand.
Op de site vinden kinderen allerlei informatie over de gevolgen van een scheiding voor hen en wat
een scheiding met kinderen kan doen. De site is ingedeeld in leeftijdscategorieën, de onderliggende
informatie ook. Zo zien kinderen informatie die taal technisch en qua inhoud op hen is afgestemd.
Op de site is ook een deel ingericht voor ouders die met vragen kampen zoals “Hoe vertel ik het de
kinderen?” of “Hoe loods ik mijn kinderen door deze moeilijke periode?

Protocol
Informatieverstrekking gescheiden ouders
Op onze school hanteren wij het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’. In dit
protocol staat duidelijk omschreven op welke wijze de school wettelijk verplicht is informatie met
gescheiden ouders uit te wisselen. Hieronder hebben wij de informatie uit dit protocol uiteengezet
in een stroomschema. Het protocol ligt op school ter inzage. Als school stimuleren we het dat
gescheiden ouders wel samen naar de oudergesprekken komen.
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Stroomschema informatie verstrekking gescheiden ouders
De school communiceert en verstrekt
informatie
aan de ouder die met het gezag is belast.

De ouder die met het gezag is belast
informeert en geeft de verkregen
informatie door aan de ouder die niet
belast is met het gezag.

Ouderavonden en oudergesprekken
worden
door de school geregeld met de ouder die
met het gezag is belast.

De school communiceert en informeert
desgevraagd de ouder die niet met het
gezag belast is op dezelfde wijze als de
ouder die belast is met het gezag.
Bij het verzoek voor een oudergesprek
door de ouder die niet met het gezag is
belast informeert de school de ouder die
met het gezag is belast hierover.

Beide ouders zijn uitgenodigd voor de
ouderavond of voor oudergesprekken.

Bij een nieuwe relatie van de ouder die
met het gezag is belast ouder verschaft de
school geen informatie aan deze nieuwe
relatie.
Op verzoek is dit uitsluitend mogelijk in
aanwezigheid van de ouder die met het
gezag is belast.
De ouder die met het gezag is belast
informeert hierover in principe de ouder
die niet belast is met het gezag.

8.8.
Vertrouwenspersoon machtsmisbruik op school
In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen omtrent contactpersonen,
vertrouwenspersonen en klachtencommissie.
Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD (Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst) Fryslân.
De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden
lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen
leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel.
De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording
schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en
een klacht voorleggen.
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Indien ouders, verzorgers of de leerlingen het ongewenste gedrag of de ongewenste intimiteiten,
om welke reden dan ook, niet met de directeur van de school willen bespreken, kan er contact
worden opgenomen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon is als sociaal –verpleegkundige werkzaam bij de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Regio de Friese Wouden te Drachten. De vertrouwenspersoon kunt u bereiken
bij de GGD Regio Friese Wouden, (zie adressenlijst)
Telefonisch spreekuur is op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
U kunt de problemen met de vertrouwenspersoon bespreken. Samen met de vertrouwenspersoon
bespreekt u welke stappen kunnen worden gezet.
De vertrouwenspersoon luistert naar het probleem en gaat er serieus op in, helpt bij het indienen
van een klacht, probeert samen met u het probleem op te lossen en zorgt ervoor dat er geen
namen worden genoemd als men anoniem wenst te blijven. Tevens kan zij u door verwijzen naar
instanties voor hulpverlening.
Buiten kantooruren kan men hulp krijgen via de SOS telefonische hulpdienst Friesland.
(zie adressenlijst)
Mevr. Adriaentsje Tadema is de vertrouwenspersoon van de GGD Fryslân voor heel Comprix.
Haar telefoonnummer is 088-2299 887.

8.9.

Klachtenregeling

Algemene klachtenregeling
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms
is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid
is er.
Op alle scholen voor Openbaar onderwijs van Comprix is op grond van wetgeving een
klachtenregeling ingevoerd. Het gaat om een laagdrempelige voorziening voor klachten over het
bestuur, het omgaan met leerlingen en het onderwijs.
Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten is reeds in het
verleden een klachtenregeling vastgesteld. In de huidige opgestelde algemene regeling is de
klachtenregeling seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten opgenomen. Daarmee is de
uniformiteit in de behandeling van klachten, van welke aard dan ook, gewaarborgd.
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten
indienen. Die kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en
personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de
schoolgemeenschap.
De algemene klachtenregeling is alleen van toepassing als andere mogelijkheden om gehoor te
vinden voor een klacht zijn uitgeput. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken
in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op
een juiste wijze worden afgehandeld.
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Procedure
Voor de Riemsloot geldt de volgende procedure:
1.
2.
3.
4.
5.

De klacht kenbaar maken bij de groepsleerkracht;
De klacht kenbaar maken bij de directie;
De klacht indienen bij de contactpersoon;
Het Bestuur/directie van Comprix;
De klachtencommissie.

In eerste instantie kunt u uw klacht voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Indien dit niet
tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de directie.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de onder punt 3 en 4 genoemde
mogelijkheden.
Iemand met een klacht kan, volgens de beschreven procedures, contact opnemen met de
contactpersoon. Voor onze school is juf Janneke van de Berg-Schipper de contactpersoon.
De klachtencommissie
Indien de klacht na de benutte mogelijkheden onder punt 1 t.e.m. 4 niet tot uw tevredenheid
worden behandeld of opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Stichting
Onderwijsgeschillen. De Stichting Onderwijsgeschillen onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een
hoorzitting) of deze gegrond is.
De commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de
aanbevelingen de uiteindelijk beslissing.
U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de Stichting
Onderwijsgeschillen indienen. De interne contactpersonen kunnen daarbij behulpzaam zijn als u
dat wenst.
De interne klachtencommissie van Stichting Comprix
Postbus 119
8470 AC Wolvega
Tel. 0561-691777
of
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl

8.10.
Ouders helpen op school
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief. Niet alleen in de Medezeggenschapsraad en
de Oudervereniging, of als contactouders zijn ze belangrijk, maar ook bij de vele activiteiten onder
en na schooltijd. Een aantal voorbeelden, waarbij van ouderhulp gebruik wordt gemaakt:
•
•
•
•

vervoer naar en begeleiding van excursies en andere uitstapjes;
sportevenementen;
diverse acties en activiteiten;
het puzzelen voor gr. 1 en 2;
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•
•
•
•

het schoonmaken van materiaal;
ondersteuning bij het atelier;
decoratiecommissie;
pleinonderhoud.

sportdag
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Wat mogen ouders van school verwachten?
Ouders kunnen van o.b.s. De Riemsloot verwachten dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zij ouders/verzorgers informeert over de ontwikkeling van hun kind;
Zij ervoor zorgt dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op school;
Zij naast het aanleren van basisvaardigheden, aandacht schenkt aan het totale kind;
Zij aandacht schenkt en tijd besteedt aan culturele, creatieve en burgerschapsactiviteiten;
Ouders/verzorgers met vragen, binnen een week een afspraak kunnen maken met de
leerkracht;
Met de directie van de school een afspraak kan worden gemaakt om zaken uitgebreider te
bespreken;
Zij hoge verwachtingen heeft en zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de
kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren, daarbij rekening houdend
met de mogelijkheden van het kind;
Zij aandacht besteedt aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer
aan kunnen;
Zij ouders/verzorgers altijd zal informeren over de extra zorg, die in een handelingsplan of
groepsplan is vastgelegd;
Zij zorg draagt voor een goede communicatie met ouders/verzorgers en deze waar nodig
zal verbeteren;
Zij met respect praat over ouders en kinderen.

Zij zorgt voor:
•
•
•
•
•
•
•
8.11.

De jaarlijks aangepaste informatiekalender met alle praktische informatie;
De schoolgids op de website;
Het wekelijkse Riemslootnieuws;
De website www.obsderiemsloot.nl;
De kennismakingsgesprekken;
De tien-minutengesprekken;
Contact zodra daar aanleiding voor is.
Wat verwacht de school van de ouders?

O.b.s. De Riemsloot verwacht van ouders/verzorgers dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze erop toezien dat hun kind op tijd op school is;
Ze erop toezien dat hun kind de leerplicht nakomt;
Ze ervoor zorgen dat hun kind verzorgd en voldoende uitgerust op school komt;
Ze belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de kennismakingsmiddag en
tien-minutengesprekken;
Ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en het kind aanmoedigen;
Ze regelmatig met hun kind over school praten en hem/haar een positieve schoolhouding
bijbrengen;
Ze erop toezien (indien van toepassing) dat hun kind huiswerk maakt;
Ze tijdig en op de afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan
school;
Ze ervoor zorgen dat hun kind is toegerust om aan alle activiteiten deel te nemen die de
school organiseert;
Ze met respect over school praten en andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en
andere ouders serieus nemen;
Zij altijd telefonisch bereikbaar zijn.
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8.12.
De medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak voor allen die direct bij het
onderwijs betrokken zijn. In ons geval ouders/verzorgers en personeelsleden van de Riemsloot.
Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR, die gevraagd en
ongevraagd kan mee praten en denken over vrijwel alle zaken die de school aangaan. De MR kent
een aantal verplichte taken, daarnaast houdt de MR van de Riemsloot zich bezig met zaken die
strikt formeel niet direct op haar bordje liggen. Al met al zet de MR zich in voor de belangen van de
school en al diegenen die de school een warm hart toedragen.
De mensen die de MR vormen, achten betrokkenheid van ouders/verzorgers en personeel bij het
wel en wee van de school van groot belang. In de MR zijn het personeel en de ouders gelijkelijk
vertegenwoordigd en hebben ook een even zwaarwegende stem als het op beslissingen aankomt.
De directeur van de school is als adviseur bij de meeste vergaderingen van de MR aanwezig.
De bezetting van de MR wisselt op basis van een rooster van aftreden, waarbij de leden een
zittingsperiode hebben van twee jaar.
Behalve dat de leden van de MR zich steeds op de hoogte houden van de zaken die er rond het
schoolbeleid spelen, komen zij minimaal 6 maal per jaar bijeen. De agenda en een vast deel van de
vergaderingen zijn openbaar.
De MR zorgt er onder andere voor dat de belangen van de ouders voldoende worden behartigd
binnen het beleid. Natuurlijk moet dit beleid een afspiegeling zijn van alle ouders en alle
personeelsleden. Voor de MR is het daarom belangrijk om van u te horen wat u bezighoudt. Ook
kan het voorkomen dat u vragen heeft aan de MR. Bijvoorbeeld omdat u meer wilt weten over
zaken die spelen binnen de raad. Hoewel de leden van de MR contact hebben met de achterban,
kunt u ook zelf contact opnemen met de MR.
8.13.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De openbare basisscholen binnen ons bestuur hebben een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. In deze raad bespreekt men onderwerpen, die voor alle
medezeggenschapsraden van gezamenlijk belang zijn. Ook deze vergaderingen zijn openbaar.
8.14.
De oudervereniging
Met ingang van 2006 heeft het ministerie van onderwijs nieuwe eisen gesteld aan de opzet en
inrichting van de begroting en jaarrekening van het schoolbestuur. De ouderraad is daarom
omgevormd naar een oudervereniging, een rechtspersoon.
Dit betekent dat de huidige leden van het bestuur handelen overeenkomstig de daarvoor
opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement.
De statuten zijn zo opgesteld dat de drempel om lid te worden van de oudervereniging van onze
school zo laag mogelijk gehouden is. De contributie kan bijvoorbeeld bestaan uit een symbolisch
bedrag of uit de huidige vrijwillige ouderbijdrage.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit meerdere ouders. De oudervereniging vergadert
iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar. Dennis Gravemaker en Mieke de Vries
vertegenwoordigen het team tijdens deze vergaderingen.
Hulp van ouders op school is onmisbaar. Daarom zijn wij daar erg blij mee.
Wat doet een oudervereniging:
•
•
•
•
•

zij organiseert of helpt bij activiteiten die voor kinderen georganiseerd worden;
zij benadert ouders om ondersteunende werkzaamheden voor de school te verrichten;
zij probeert ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt;
zij beheert de gelden verkregen uit bijdragen van de ouders of andere bronnen,
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•

De aanpak en de werkzaamheden van de oudervereniging zijn in een reglement vastgelegd.
Omdat de schoolleiding verantwoordelijk blijft voor de kinderen, werkt de OV op basis van
adviezen en/of verzoeken van de directie en het overige personeel.
In oktober of november verantwoorden de OV en de MR zich richting de ouders. Zij legt dan
verantwoording af aan de ouders over wat zij het afgelopen jaar gedaan heeft en hoe het geld is
besteed. Naast het jaarverslag van de oudervereniging komt ook het jaarverslag van de
medezeggenschapsraad aan de orde. De leden treden af volgens een vastgesteld rooster. De
zittingsduur is drie jaar. Daarna kan men herkozen worden.
In 2016-2017 is tijdens de zakelijke ouderavond besloten deze avond te laten vervallen en ouders
via het RSN informatie te verstrekken. De opkomst van de zakelijke ouderavond was te laag om het
in stand te houden.

Kerstmarkt december

8.15.
Vrijwillige Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de activiteiten, waarvoor de school geen
of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.
De ouderbijdrage is vrijwillig.
De school mag een leerling niet weigeren of van school sturen, indien de ouders/verzorgers de
ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Het innen van de ouderbijdrage wordt gedaan door de
oudervereniging. De vrijwillige financiële bijdrage zal o.a. worden gebruikt voor extra voorzieningen
en activiteiten voor onze school. Dit zijn activiteiten/voorzieningen die soms niet tot het gewone
lesprogramma behoren en die dus niet altijd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen worden betaald.
Nogmaals voor alle duidelijkheid: de toegankelijkheid van het reguliere onderwijsprogramma wordt
niet beïnvloed door de ouderbijdrage.
Wanneer de OV de vrijwillige ouderbijdrage wil verhogen moeten hiervoor de ouders geraadpleegd
worden.
Schoolgids 2022-2023
45

Van deze gelden worden diverse zaken gefinancierd:
•
•
•
•
•
•
•

Sinterklaas;
Kerstviering en – maaltijd;
laatste schooldag;
feestelijke- en zakelijke- en thema-ouderavonden;
spelattributen;
sportactiviteiten;
enz.

De jaarlijkse vrijwillige bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is voor het schooljaar 2022-2023
vastgesteld op €15,- per leerling.
Men betaalt per gezin voor maximaal drie kinderen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt men
een oproep om te betalen.
Daarnaast betalen ouders een bedrag voor de schoolreizen. Mocht u problemen hebben met de
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, of het schoolreisdeel, dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de OV of de directeur. Stichting Leergeld kan hierbij ook helpen.
Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage mag niet leiden tot uitsluiting van de activiteit voor de
leerling.
8.16.
Buitenschoolse Opvang (BSO)
De VSO/BSO wordt verzorgd door dag en Dou op locatie en door Flexkidz elders in Appelscha.
9. De resultaten van ons onderwijs
Kinderen komen met verschillen de basisschool binnen en zullen waarschijnlijk met nog grotere
verschillen de school verlaten. Wij vinden het belangrijk te weten welke mogelijkheden een kind
heeft. Vervolgens willen wij ons leerstofaanbod daarop afstemmen. Dat is geen gemakkelijke, maar
wel een uitdagende taak. Wij streven ernaar, dat ieder kind na het basisonderwijs op een school
komt, waar het zich thuis voelt en verder kan werken aan zijn ontplooiing.
Tijdens de gehele schoolperiode worden de tussenopbrengsten (toetsresultaten) nauwlettend in de
gaten gehouden. De opbrengsten worden geanalyseerd door leerkrachten, IB’ers en directie. De
resultaten worden afgezet tegen een inspectienorm.
Aan de hand van de analyses wordt de didactiek en/of het onderwijsaanbod voor individuele
leerlingen of de groep/groepen aangepast en worden de resultaten in een meerjarig perspectief
gezien.
De resultaten zijn voor u en uw kind van belang om te weten hoe de vorderingen zijn en waar
eventueel problemen liggen. Wij gebruiken de resultaten van uw kind om steeds een tussenstand
vast te stellen. Met behulp hiervan bepalen we hoe we in ons onderwijs verder werken met uw
kind. Wij gebruiken de resultaten niet om kinderen met elkaar te vergelijken.
In het jaarverslag op de website staat een overzicht van de eindresultaten van onze school.
Doorstroom
Ons schoolteam begeleidt het leren van uw kind zo goed mogelijk. We proberen het zittenblijven
zoveel mogelijk te voorkomen.
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De uitstroom
We streven ernaar om in de leerbehoeften van ieder kind te voorzien. Toch komt het soms voor dat
de leerproblemen van een kind te groot zijn om in onze school op te vangen. Verwijzing naar een
school voor speciaal (basis)onderwijs kan dan voor een kind een goede stap zijn.

Uitstroom VO ( aantal leerlingen per advies VO)

VWO/
VWO+

HAVO
/VWO

4
(13,8%)
7
(23,3%)
6
(26%)

9
(31%)
6
(20%)
5
(21,7%)

2016-2017

5(17,5%)

2017-2018

1
(4,%)

2013-2014
2014-2015
2015-2016

HAVO
/Theor

VMBOT
/GL

VMBO
basis

1
(3,3%)

1
(3,4%)
7
(23,3%)
8
(34,7%)

3
(10,3%)
5
(16,7%)
2
(8,7%)

6
(20,7%)
4
(13,3%)
2
(8,7%)

11
(38.5%)

1
3,5%

7
24,5%

6
21%

5
17,5%

35
(100%)

5
(21%)

3
(12,5%)

6
(25%)

6
(25%)

3
(12,5%)

24
(100%)

6
(19%)

9
(29%)

3
(9%)

100%
31

2018-2019

1
(3%)

2019-2020

1
(3%)

3
(9%)

2020-2021

25%

12,5%

2021-2022

8%

HAVO

12
(39%)

16%

4%

4%

Totaal
Overig

6
(20,7%)

29
(100%)
30
(100%)
23
(100%)

8
(24%)

11
(33%)

7
(21%)

100%
30

17%

25%

17%

100%
24

24%

36%

8%

100%
25

De naaste omgeving biedt een aantal mogelijkheden voor vervolgonderwijs en dan met name in
Assen en Oosterwolde. Het merendeel van onze leerlingen gaat naar het Stellingwerf College in
Oosterwolde. Daarnaast hebben we leerlingen die naar het AOC Terra, Vincent van Gogh, of Nassau
College gaan in Assen.
10. Praktische punten
10.1.
schoolbibliotheek
De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân te Wolvega zorgt ervoor dat onze school de beschikking
heeft over leesboeken, die de kinderen kunnen lezen.
De bibliotheek creëert op deze wijze een uitleenpunt ten behoeve van onze leerlingen.
De bibliotheek denkt dat een bundeling van pedagogisch-didactische vakkennis van het
onderwijsteam samen met de vakkennis van de bibliotheek op het terrein van media en
schoolbibliotheekwerk een versterkend effect zal hebben.
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De uitlening wordt, volledig digitaal, verzorgd door een ouder of vrijwilliger.
De leerlingen worden minimaal 1 keer per week in de gelegenheid gesteld media te lenen uit de
MSB (niet in de vakanties).

10.2.

Aantal uren onderwijs per schooljaar en aanwezigheid leerkrachten
Groep
1
2
Groep 3
t/m 8

Per week
23,75
23,75
Per week
25

Comprix gaat uit van 39,6 schoolweken.
In totaal moeten er 7520 lesuren worden gegeven in acht jaar.

De schooltijden/continurooster
Groep
1 en 2
Groep
3 t/m 8

Maandag, dinsdag en
donderdag
8.30-14.15 uur
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
8.30-14.15 uur

Woensdag en vrijdag
8.30-12.30 uur
Woensdag
8.30-12.30 uur

De kleutergroepen eten rond 10.15 uur fruit. Snoep wordt niet toegestaan. De kleuters mogen
water, melk of karnemelk in een goed afgesloten beker, voorzien van een naam, meenemen.
De kinderen van groepen 3 t/m 8 eten hun fruit tijdens de zogenaamde restauranttijd.
Tijdens de restauranttijd gaat het lesprogramma gewoon door.
Lunchtijd
Op de website staat ons document over het continurooster. Hierin vindt u alle informatie over de
lunch.
Gezichten en namen
Hoe heten de leerkrachten? Op onze website onder het kopje “team” vindt u de namen.
10.3.
Het brengen en halen van de kinderen van de groepen 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen een kwartier voor aanvang van de lessen naar binnen en
kunnen dan aan de tafel werken tijdens de inloop.
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Nieuwe leerlingen: Na inschrijving
Kinderen die bijna vier worden mogen vijf dagdelen meedraaien. U kunt van tevoren naar school
bellen of komen om data vast te leggen met de betreffende juf en anders neemt de juf even
contact met u op. Wanneer uw kind vlak voor of in de zomervakantie 4 jaar wordt, kan uw kind van
tevoren ook meedraaien, maar draaien ze vaak even 1 à 2 keer mee, zodat ze na de zomervakantie
meteen van start kunnen. (Mocht de groepsgrootte echter heel groot zijn, dan kan worden afgezien
van het proefdraaien voor de zomervakantie en start de nieuwe leerling na de vakantie). Dit
bepaalt de directie.
Op de eerste dag:
•

U kunt uw kind tussen 8:15 en 8:30 uur in de klas brengen. Kinderen die al langer op school
zitten gaan zelfstandig de school binnen.

•

Er zal een presentje van onze school klaar staan op de stoel.

•

Sommige kinderen hebben moeite met afscheid nemen. Dit gaat meestal het snelst over
wanneer u vlot brengt en afscheid neemt. Soms helpt het om even bij juf te zitten of voor
het raam te zwaaien.

•

Om 8:30 uur begint de les en zijn ouders de klas uit.

•

Voor het fruit eten geeft u fruit en een beker drinken mee in een tas. De beker wordt in de
gang bij het lokaal in de bekerbak gezet. De tas (met fruit) in de tassenbak.

•

Het is handig dat u aan de juf laat weten aan welke kant van de school u uw kind ophaalt.
Om 14.10 uur (of om 12:25 uur op woensdag en vrijdag) komen de kleutergroepen met hun
juf naar buiten en kunt u uw kind weer meenemen.

•

De kinderen lopen met de leerkracht mee naar het hek. Eenmaal bij het hek, wachten de
kinderen bij de leerkracht. Zij kijkt of ze iemand ziet staan die de leerling komt halen en dan
noemt ze de naam van het kind. Dan pas mag hij /zij naar de ouder of verzorger toelopen. Zo
weten we zeker dat iedereen op het goede plekje terecht komt.

•

Als u de leerkracht nog iets wilt vragen of vertellen, is het handig om even te wachten tot
alle kinderen zijn opgehaald.

Leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen rechtstreeks door naar binnen
De groepen 1 en 2 komen 5 minuten eerder uit vanwege de drukte bij de uitgang.
In verband met de veiligheid verzoeken wij u om op enige afstand van de school uw auto te
parkeren. De in- en uitgangen blijven dan overzichtelijk voor voetgangers en fietsers.
Wanneer u uw kind ophaalt aan De Alle Wijtzesweg dan verzoeken wij u om niet tussen de bollen in
te staan maar voor de bollen. (Aan de schoolkant) en niet op de weg.
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10.4.
Verjaardagen
Aan de verjaardag van de kinderen wordt natuurlijk de nodige aandacht besteed. Het kind trakteert
de eigen klasgenootjes.
Wanneer de kinderen de verjaardag van een leerkracht vieren, komen de leerlingen niet met een
cadeautje, maar doen ze vrijwillig een kleine bijdrage in het “spaarvarken”.
De bestemming voor de opbrengst wordt t.z.t. in het RSN vermeld.

10.5.
Schoolreizen
Bij het naar school gaan hoort vanzelfsprekend ook een schoolreis. De bestemming is per groep en
per jaar verschillend. De bestemming en de kosten worden t.z.t. vermeld in het Riemslootnieuws.
Voor de betaling van de schoolreizen ontvangt u een factuur. Mocht u het schoolreisje niet kunnen
betalen zal uw kind niet van deelname worden uitgesloten. Het is mogelijk om de
schoolreisbijdrage in termijnen te betalen. Mocht u dit wensen, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de penningmeester van de oudervereniging. Ieder jaar wordt er opnieuw door de
leerkrachten van de betreffende groep een afweging gemaakt welke leerkrachten, ouder(s),
verzorger(s) er mee gevraagd worden. In eerste instantie worden er leerkrachten en onderwijzend
personeel meegenomen. Mochten dit er niet genoeg zijn, dan wordt er gekeken welke ouders voor
de betreffende groepen geschikt zijn. Leerkrachten maken hun eigen afweging hierin. Daarnaast
bepalen de leerkrachten waar het schoolreisje naartoe gaat.
Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen
aan bijvoorbeeld sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor
het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen
omdat je geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of
gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig
overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl .
Mevr. B. Iedema
Algemeen coördinator Stichting leergeld Friesland Oost
Postbus 255 9200 AG Drachten
Telefoon: 06-45651314 (bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot 14.00 uur behalve
schoolvakanties)

Email : info@leergeldfrieslandoost.nl
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Website: www.kindpakket.nl/ouders of www.leergeldfrieslandoost.nl
Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen.
Zo kan jouw kind toch meedoen!

10.6.

Verantwoordelijkheid en verzekering

Tijdens de schooltijden zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Die
verantwoordelijkheid begint een kwartier voor aanvang van de lessen en eindigt een kwartier na
afloop van de schooldag.
De leerlingen zijn via de school voor Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) verzekerd van huis naar
school en terug via de kortste route.
Tijdens elke schoolse of buitenschoolse activiteit in groepsverband zijn de leerlingen verzekerd
(bijv. schoolreis, zwemmen, excursies, etc.).
De school gaat er overigens van uit dat alle ouders een ziektekostenverzekering hebben afgesloten
en dat zij verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.).
Ouders, die werkzaamheden verrichten in opdracht van de school, zijn via school verzekerd voor
Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.).
Bij gebruik van een auto van een ouder voor de school wordt ervan uitgegaan dat de eigenaar van
de auto zijn of haar auto minimaal voor Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) heeft verzekerd.
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, bijvoorbeeld de diefstal van een fiets
uit de (niet bewaakte) fietsenstalling of wanneer de school goederen in bruikleen heeft voor een
leerling (zoals een aangepaste stoel, tablet/iPad, etc.). Ook spullen die een leerling van huis
meeneemt naar school zijn op eigen risico! Een beschadigde fiets behoort hier ook toe.
De school kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de school in gebreke is gebleven
bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht. Wanneer een kind schade heeft geleden, wat veroorzaakt is
door een ander kind, dan kan de geleden schade worden verhaald bij de ouders van het kind die de
schade heeft veroorzaakt.
NB
Boetes voor verkeersovertredingen, die tijdens het vervoer worden uitgeschreven, moeten door de
overtreder zelf worden betaald.
10.7.
Computers op school
Het blijkt, dat kinderen het onderwijs met behulp van computers inspirerend vinden. We hebben
per groep een groot aantal chromebooks of I-pads beschikbaar. Ons onderwijs is echter niet zo
ingericht dat ICT de hele dag leidend is.
Vanaf groep 1/2 maken wij gebruik van touchscreens.
Onze school heeft een eigen website en. Het adres van de website staat vermeld op bladzijde 2 van
deze gids.

Gymnastiek
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De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer gymnastiek per week.
Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van de gymzaal bij school. Kinderen uit de groepen 3
t/m 8 dienen een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen (verplicht) mee te nemen. Wilt u
ervoor zorgen, dat de gymschoenen niet gebruikt worden tijdens buitenspelen?
Wij verzoeken u de naam van uw kind in kleding en schoenen te vermelden.

Bewegingsonderwijs
Groep
gr. 3,4,5
gr. 5/6, 7 en 8
gr. 5/6,7 en 8

Dag
maandag
dinsdag
donderdag

gr. 3,4 en 5

vrijdag

Sportevenementen
Elk jaar wordt er een gemeentelijk voetbal- en een korfbaltoernooi georganiseerd.
Aan het voetbaltoernooi wordt meegedaan door leerlingen uit groep 5 t/m 8 en aan het
korfbaltoernooi doen leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 mee.
Ieder jaar vindt tevens een door de school georganiseerde sportdag plaats.
Tevens kunnen de kinderen inschrijven op de Avondvierdaagse, de Rodeloper-run en een
schaaktoernooi.
Voor groep 8 wordt er vanuit Comprix een sportdag georganiseerd voor alle groep 8 leerlingen van
Comprix.

10.8.
De schoolfotograaf
Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes die op school zitten mogen met
elkaar op de foto.
10.9.
Kleding
Vooral in de onderbouw is het wenselijk, dat de kinderen “gemakkelijke” kleding dragen. Dit geldt
met name voor de kleuters. Tijdens het spelen in het gymlokaal gaan namelijk de schoenen, sokken,
dikke truien en broeken uit. We verwachten dat de kinderen dit zoveel mogelijk zelf kunnen doen.
10.10.

Met de fiets naar school

De ruimte voor de fietsen bevindt zich achter het gymgebouw. Leerlingen uit de groepen 1 en 2
maken gebruik van de fietsenstalling bij de buitenberging en bij de zandbank. Alle kinderen van
groep 3 t/m 8, die met de fiets naar school komen, moeten de ingang aan de zijde van de
parkeerplaats van het “Verscentrum Appelscha” nemen.
Bij het verlaten van het plein lopen de kinderen met hun fiets tot aan het fietspad.
Fietsen op het plein is niet toegestaan.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en schade aan de fiets.
Kinderen die dichtbij school wonen komen lopend naar school toe.
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10.11. Gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen spullen op school kwijtraken.
Daarom geven wij enkele adviezen:
✓ het dragen van oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen e.d. is voor eigen risico;
✓ zet naam in laarzen en sportkleding;
✓ maak wanten aan een koordje vast;
✓ controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.
Alle gevonden kleding en andere voorwerpen liggen in een mand in Het Slootje. Zo’n 2 keer per jaar
attenderen wij u op de achtergebleven spullen. Spullen die dan nog overblijven gaan weg.

10.12. Hoofdluis
Het komt af en toe voor, dat kinderen geplaagd worden door hoofdluis. Dit kan iedereen
overkomen. Het heeft niets te maken met een slechte lichaamsverzorging.
De ouderwerkgroep (de luizenbrigade) controleert iedere woensdag na een vakantie alle kinderen
op hoofdluis. Indien bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de directeur of bij zijn/haar
afwezigheid een ander personeelslid telefonisch of per mail contact met u op en worden de ouders
van de betreffende groep ingelicht dat er hoofdluis is gesignaleerd.
Als u zelf bij uw kind luizen heeft geconstateerd, verzoeken wij u dit direct mede te delen aan de
school. Wij kunnen dan de ouderwerkgroep inlichten, zodat zij gepaste maatregelen kunnen
treffen. Op school is een draaiboek aanwezig, waarin staat hoe school en ouders het best kunnen
handelen.
Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind dan geen haarmiddelen (zoals gel etc.) gebruikt.
Goed kammen is het devies van de GGD.
10.13. Ziekte
Bij ziekte van uw kind, verzoeken wij u dit voor 8.15 uur telefonisch te melden. Uw kind kan
natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Wij proberen dan de ouder(s) of
verzorger(s) van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. Wij vragen u dan het kind
van school te komen halen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen,
blijft het kind op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen
we medische hulp in. Als we u dan nog niet kunnen bereiken, proberen wij begeleiding te regelen,
die aanwezig is bij de medische hulp.
Probeert u zoveel mogelijk om buiten schooltijd afspraken met huisarts, tandarts, ziekenhuis enz. te
maken.
Onderwijs aan zieke kinderen
Als ouder mag u van uw leerkrachten vragen dat die zich voor uw zieke kind inzetten en ervoor
zorgen dat het onderwijsproces niet te veel wordt verstoord. Hiertoe kan de school bij langdurige
ziekte van een leerling ondersteuning aanvragen bij de coördinator voor zieke leerlingen van de
schoolbegeleidingsdienst CEDIN. Dit kan alleen als een kind langdurig ziek thuis is voor enkele
weken opgenomen is in een (regulier) ziekenhuis.
Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) heeft een eigen specifieke, educatieve
voorziening.
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Consulenten van de schoolbegeleidingsdienst hebben contact met de school van het zieke kind (de
thuisschool) en geven informatie aan de leerkrachten over de consequenties van die ziektes kunnen
hebben voor de vorderingen op school en over de omgang met een zieke leerling in de klas en op
school. Zij voeren, wanneer dit nodig is, gesprekken met de klasgenoten of adviseren over de
middelen die gebruikt kunnen worden om toch het onderwijsprogramma uit te kunnen voeren.
Als een ziekenhuisopname erg lang gaat duren, is het soms mogelijk om via de computer online
lessen te volgen in de klas.
Medicijnverstrekking en medisch handelen op school
Op school hanteren wij het protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Het protocol
dient als handreiking voor scholen hoe te handelen in situaties waarbij de leerkracht(en) en/of
schoolleiding leerlingen medicijnen moet toedienen en/of zelfs medische handelingen moet
verrichten.
Hierbij kan men spreken over drie te onderscheiden situaties, namelijk
1. Het kind wordt ziek op school;
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek;
3. Medische handelingen.
De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk
en de leraar moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de
schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het
uitvoeren van een medische handeling. Voor de individuele leraar geldt dat hij mag weigeren
handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.
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Stoomschema verrichten medische handelingen.

Verrichten van een medische handeling

Ouders geven hiervoor schriftelijk
toestemming.

Handeling die alleen door arts mag
worden verricht.
Handeling door arts overgedragen aan
andere:
arts bepaald of deze hiervoor
voldoende bekwaam is.

Uitvoeringsverzoek van zowel ouders
als arts voor deze voorbehouden
handeling(en)

Voor wordt overgegaan tot medisch
handelen is het advies contact op te
nemen met de verzekeraar van de school.
Dit in verband met civielrechtelijke
aansprakelijkheid.

- insuline toedienen
- epipen toedienen
- geven van injecties
- katheterisatie verrichten

Niet bekwaam: advies geen
medische handelingen verrichten.
Uitvoeren van medische handeling.

Wel bekwaam maar zichzelf niet
bekwaam achten: advies medische
handeling niet verrichten

Calamiteit: bel 112
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Stroomschema verstrekken medicijnen.
Toedienen medicijnen
Dosering schriftelijk vastleggen.

Toestemming van de ouders
schriftelijk vastgelegd.

Vastleggen verwachtingen en
handelwijze en verantwoordelijkheden.
Medicijnen in originele verpakking
aannemen. Controleer naam van
betreffende kind, uiterste
gebruiksdatum.

Lees bijsluiter i.v.m. mogelijke
bijwerkingen.

Bewaar medicijnen in een afgesloten
kast buiten bereik van kinderen.

Bij foute toediening of verkeerde reactie
op medicijn bel huisarts/specialist

Een nieuw geneesmiddel door ouders
eerst thuis laten uitproberen.

Calamiteit: bel 112

Het protocol ligt op school ter inzage. Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een
papieren exemplaar om in te vullen wanneer we kinderen medicijnen moeten toedienen.
10.14. Ziekte leerkracht
Bij de ziekte van de groepsleerkracht komt in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht
beschikbaar is, wordt er volgens het “Protocol vervanging ziekte” een oplossing gezocht.
Het komt steeds vaker voor dat het vinden van vervangers bij ziekte van leerkrachten problemen
oplevert. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de stappen die genomen
moeten en kunnen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.
Beleid bij ziektevervanging of verlof
A Bij een ziektemelding wordt eerst getracht in te schatten hoe lang de vervanging noodzakelijk
is.
B Als vervanging nodig is proberen we eerst een van de eigen leerkrachten te benaderen die deze
dag vrij is.
C Indien betreffende leerkracht niet beschikbaar is, wordt de vervangerslijst geraadpleegd.
D Als ook dan geen vervanging kan worden geregeld, worden de volgende mogelijkheden
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overwogen:
- Verschuiving: taakrealisatie of IB-uren ruilen (niet laten vervallen)
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan worden de kinderen van de
betreffende groep naar huis gestuurd of thuisgelaten, volgens de richtlijnen van het schoolbestuur,
met de daarbij volgende afspraken:
✓ alleen in het uiterste geval;
✓ de ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
✓ voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld.
Indien er sprake is van meerdere dagen, dan zullen verschillende groepen op opeenvolgende dagen
naar huis worden gestuurd.
De directeur en interne begeleider zijn in principe max. 1 dag voor vervanging beschikbaar.
Genoemde mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het
onderwijskundig verantwoordelijk is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de
directeur.
10.15. Het Riemslootnieuws.
Elke week verschijnt het Riemslootnieuws digitaal. Dit bulletin bevat schoolactualiteiten, terug- en
vooruitblikken. Het Riemslootnieuws vindt u tevens op de website van de school. Hebt u informatie
gemist? Raadpleeg dan het archief op onze site s.v.p.
10.16.

Huiswerk

Wat is huiswerk?
Huiswerk betreft meestal zaken als het leren van woordcategorieën, topografie en voorbereiding
op toetsen. Daarnaast wordt in groep 7 en 8 huiswerk gegeven als voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. Huiswerk is meestal klassikaal, maar kan ook individueel gegeven worden, bijvoorbeeld
wanneer de leerkracht van mening is dat een leerling wat extra aandacht aan een bepaald vak of
een bepaalde vaardigheid zou mogen besteden. In alle gevallen geldt dat het initiatief van huiswerk
bij de leerkracht ligt en dat de ouders van tevoren op de hoogte worden gesteld wat er van hun
kind en van henzelf wordt verwacht.
Waarom huiswerk?
Als leerkrachten huiswerk geven, heeft dat uiteraard een reden. Redenen kunnen zijn:
✓ leren: nog eens goed thuis de tafels, automatiseren, spelling;
✓ oefenen: technisch lezen, vaardigheden vergroten;
✓ maken: extra oefenstof voor taal en rekenen;
✓ voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Om te kunnen beoordelen of het huiswerk zinnig is en het gewenste effect heeft, is van tevoren
bepaald wat het doel is van het huiswerk. Afhankelijk van de reden wordt een doel geformuleerd.
Wanneer er sprake is van huiswerk moet bij zowel ouders, leerling als leerkracht duidelijk zijn wat
het gewenste doel is. Alleen op die manier kan worden bekeken of het huiswerk (nog) zinnig is of
beëindigd kan worden.
Is huiswerk verplicht?
Wanneer een leerkracht met ouders en leerling afspraken maakt over huiswerk, wordt er van alle
drie partijen een zekere inspanning gevraagd om de gemaakte afspraken na te komen. Deze
inspanningsverplichting kan voor een bepaalde tijd worden aangegaan. Ouders en leerling worden
van tevoren geïnstrueerd door de leerkracht over de manier waarop het huiswerk gemaakt kan
worden en hoe de ouders ondersteuning kunnen geven.
Wanneer blijkt dat de inspanningsverplichting niet wordt nagekomen, volgt er een gesprek.
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Is huiswerk vrijblijvend?
Op gezette tijden worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen over van tevoren geoefende
leerstof. De leerkracht maakt in de klas bekend wanneer die betreffende toetsen plaats zullen
vinden. Daarnaast zal dit meestal ook in het nieuwsbulletin worden gemeld
10.17. Logopedie
Veelzeggend, logopedie & dyslexie
Riemsoord 56, Appelscha
email: info@veelzeggend.nl
telefoon: 0561-618568
Voor meer informatie, zie ook onze website: www.veelzeggend.nl
Als uw kind een tijdje in groep 1 zit, zal u een oudervragenlijst mee krijgen over de
spraakontwikkeling van uw kind. Deze vragen wij ingevuld weer in te leveren bij de
groepsleerkracht. Zij vult ook een vragenlijst in over uw kind. De vragen gaan over: taal, spraak,
afwijkend mondgedrag, stem, niet vloeiend spreken en gehoor.
Daarna zal de logopediste met de groepsleerkracht de spraak-taalontwikkeling van de kinderen met
behulp van de ingevulde vragenlijsten bespreken. Dit noemen we de logopediescreening. Meestal
zijn er geen bijzonderheden, maar soms lijkt het ons verstandig dat uw kind door de logopediste
gezien wordt. Wij zullen dit dan bij u aangeven. Soms blijft een kind ook op ons 'controlelijstje'
staan. Dit betekent dat we de spraak-taalontwikkeling van uw kind goed blijven volgen en bij het
eerstvolgende overleg met de logopediste weer bespreken.
10.18. Jeugdgezondheidszorgteam en contactpersoon
Elke school heeft zijn “eigen” jeugdgezondheidszorgteam bestaande uit een verpleegkundige, een
arts en assistente (GGD Fryslân). De verpleegkundige is contactpersoon en de school kan bij haar
terecht met vragen over onderzoeken, zorgleerlingen en de wensen voor producten op het terrein
van gezondheidsvoorlichting.
Overdracht consultatiebureau
Het consultatiebureau signaleert leerlingen met een opvallende ontwikkeling of een
gezondheidsprobleem. Dit kan voor het jeugdgezondheidsteam aanleiding zijn voor een vervroegd
onderzoek van de leerling in groep 1.
Gezondheidsonderzoek groep 2
Het opsporen van afwijkingen in groei en ontwikkeling is in de kleuterleeftijd belangrijk. Tevens kan
er behoefte zijn aan opvoedingsondersteuning. De ontwikkeling van spraak en taal, motoriek,
zindelijkheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden vaak sterk beïnvloed door de
lichamelijke ontwikkeling.
De onderkenning van door aanleg bepaalde gedragsstoornissen als ADHD en autistische stoornissen
is van belang voor de aanpassing van opvoeding en onderwijs. Opvoedingsvragen gaan in deze
leeftijdsfase vaak over verzorgingsaspecten als lichamelijke belastbaarheid en moeheid,
zindelijkheid, eetproblemen en zorgen over het gedrag, zoals angsten en uitdagend gedrag.
De schoolarts komt samen met een schoolverpleegkundige de leerlingen uit groep 2 uitgebreid
medisch onderzoeken. Tijdens het onderzoek is er ruime aandacht voor opvoedings- en
gezondheidsvragen.
Meervoudige screening groep 7
In groep 7 vindt een screening plaats op groei (lengte en gewicht), gezichtsvermogen, leefstijl en
psychosociale problematiek. Op deze leeftijd kan onderzoek en zo nodig behandeling door een
kinderarts plaatsvinden.
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10.19. Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen
Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten
over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of
aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen
over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.
10.20.

Friese Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt Stichting Comprix
gebruik van de Friese meldcode.
Deze meldcode ligt op school ter inzage.
Zie ook www.friesemeldcode.nl

10.21. Stichting Leergeld
Kinderen doen mee!
De gemeente Ooststellingwerf vindt dat kinderen uit onze gemeente moeten kunnen meedoen.
Dat geldt zeker voor kinderen uit gezinnen die het niet al te ruim hebben.
Meedoen kan zijn:
- Meedoen aan schoolactiviteiten
- Meedoen aan sport
- Meedoen aan culturele activiteiten
- Meedoen aan vrijetijdsactiviteiten
Samenwerking
Om meedoen mogelijk te maken heeft de gemeente op 16 maart 2015 een
Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Stichting Leergeld NO-ZO Friesland, Stichting
Jeugdsportfonds Friesland en Stichting Jeugdcultuurfonds Friesland.
Hoe werkt het?
Leergeld is de organisatie die alle aanvragen in ontvangst neemt. Leergeld komt bij u op bezoek om
met u en de kinderen door te nemen welke mogelijkheden er zijn. U hoeft dus niet naar een loket.
Na dit bezoek handelt Leergeld de aanvraag af. Leergeld treft regelingen voor uw kind met
verenigingen, winkels en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch
betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de vereniging, winkel of school.
Voor welke kinderen is het bedoeld?
1. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen van maximaal 110% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld);
2. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen boven 110% van de van toepassing
zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld), die door hoge maandelijkse lasten een laag netto
besteedbaar inkomen overhouden. Een laag netto besteedbaar inkomen is het bedrag dat een
huishouden overhoudt nadat de vaste uitgaven zijn afgetrokken van het netto-inkomen.
Aanvragen

Schoolgids 2022-2023
59

U kunt contact opnemen met:
Mevr. B. Iedema
Algemeen coördinator Stichting leergeld Friesland Oost
Postbus 255 9200 AG Drachten
Telefoon: 06-45651314 (bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot 14.00 uur behalve
schoolvakanties)
Email : info@leergeldfrieslandoost.nl (rzno kan weg, wordt niet meer gebruikt)
Website: www.kindpakket.nl/ouders of www.leergeldfrieslandoost.nl
Meer informatie?
Wilt u uitgebreider kennismaken met Leergeld, kijk dan op www.leergeld.nl
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10.22. Gebiedsteams Ooststellingwerf
Gebiedsteams en scholen als ketenpartner.
Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden en opgroeien waar hij/zij niet alleen uitkomt of
graag advies over wil. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie
of een goede vriend(in), maar ook bij het gebiedsteam.
Bij het gebiedsteam kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Geen enkele
vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld dan ook. Het gebiedsteam kan ervoor zorgen dat
u advies krijgt en indien nodig wordt de juiste ondersteuning geregeld.
Alle scholen van Stichting Comprix zijn ketenpartner van de gebiedsteams en hebben een vast
contactpersoon (school maatschappelijk werkende).
Voor onze school is dit Marlies Bartho. Zij is 1 dagdeel in de week op school en heel laagdrempelig.
Maakt u gerust een afspraak.
Verwijsindex
Er zijn in Friesland, in onze regio en onze gemeente veel instellingen die zich inzetten voor het
welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen.
Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een
kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind. De
verwijsindex zorgt ervoor dat de beroepskrachten van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind.
De verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen en jongeren tot 23
jaar. Ook zorgt de verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de
verschillende instellingen.
Samenwerking is heel belangrijk, omdat dan de problemen van een kind of jongere goed kunnen
worden begeleid en uiteindelijk worden verholpen.
Scholen van Stichting Comprix maken gebruik van de verwijsindex.
Hoe werkt de verwijsindex?
Stel het consultatiebureauteam, de school of de schoolmaatschappelijk werkster maakt zich zorgen
over uw kind. Hij/zij gaat in overleg met u. Dit kan leiden tot het afgeven van een signaal in de
verwijsindex. Dit houdt in dat de beroepskracht van de instelling zijn naam koppelt aan die van uw
kind. Zo laat hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind.
Geeft een beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden
deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze
uw kind het beste kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden
en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex, is alleen toegankelijk voor
beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind
waarover ze zich zorgen maken.

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

U kunt een e-mail sturen naar: info@gebiedsteamooststellingwerf.nl
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10.23. Schoolbegeleiding
Komend schooljaar krijgen we ondersteuning vanuit de NPO gelden voor het implementeren van
het EDI model vanuit Cedin.
10.24.

Leerplicht, schoolverzuim en verlofregeling

Leerplicht
Leerplicht is een plicht die ouders/verzorgers hebben ten aanzien van het schoolbezoek van hun
kind. Zij zijn verplicht hun kind in te laten schrijven op een school en er zorg voor te dragen dat hun
kind deze school bezoekt.
De volledige leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de
leerling 5 jaar is geworden en eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is
geworden. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
Voor ten hoogste 5 uren per week kunnen vijfjarigen worden vrijgesteld van de verplichting om de
school regelmatig te bezoeken. Wanneer door ouders of verzorgers van deze regeling gebruik
wordt gemaakt, dient een aanvraagformulier ingevuld te worden.
Kwalificatieplicht sluit direct aan op de volledige leerplicht en geldt voor jongeren die nog geen 18
jaar zijn en die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Jongeren zijn tot hun 18e verjaardag, of
tot het moment dat zij een MBO2-, HAVO- of VWO-diploma hebben behaald, kwalificatie plichtig.
Dit betekent dat zij een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat gericht is op het behalen
van de startkwalificatie.
Leerplicht
In de gemeente Ooststellingwerf zijn twee ambtenaren belast met de uitvoering van de
leerplichtwet. De leerplichtambtenaar, die uitvoering geeft aan de maatschappelijke zorgfunctie en
een ambtenaar die de registratie doet van alle leerplichtige jongeren in onze gemeente.
Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders.
Zij wijzen daartoe een leerplichtambtenaar aan die de feitelijke uitvoering doet. De basis van het
handelen van de leerplichtambtenaar ligt vast in de Leerplichtwet.
De kern van de taak is erop toe te zien dat alle leerplichtige jongeren, woonachtig in onze
gemeente, op een school staan ingeschreven en deze school ook daadwerkelijk bezoeken.
Schoolverzuim
De leerplichtambtenaar verleent tevens hulp aan jongeren, ouders/verzorgers en scholen indien de
jongere door dreigend schoolverzuim in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd en wanneer
er sprake is van problematisch gedrag. Veelal is bij regelmatig schoolverzuim sprake van
omstandigheden waarbij een vorm van hulpverlening mogelijk is. De leerplichtambtenaar kan
maatregelen nemen gericht op het weer regelmatig naar school gaan van jongeren.
Een goede samenwerking tussen scholen, leerplichtambtenaar en hulpverlening is van essentieel
belang. Indien er problemen zijn met uw kinderen op school en u komt met de directeur of
leerkracht van de school niet tot een overeenstemming, dan kunt u zich wenden tot de
leerplichtambtenaar. Zij kan als tussenpersoon fungeren en meedenken bij het vinden van een
oplossing.
De school draagt zorg voor een goede administratie van de leerlingen, die als ingezetenen in de
gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Indien een leerling gaat verhuizen, worden de
administratieve gegevens omtrent de schoolloopbaan van de leerling doorgestuurd naar de nieuwe
gemeente.
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Maatregelen om schoolverzuim te voorkomen
Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet ongeoorloofd verzuimen, hebben we de volgende
maatregelen getroffen:
•

Iedere groepsleerkracht vult dagelijks de absentielijst in;

•

Bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt de directeur door de groepsleerkracht
ingelicht. Daarna wordt er via de groepsleerkracht of de directeur bij de ouders/verzorgers
geïnformeerd naar de reden van het verzuim.

•

Als er geen duidelijke verklaring is, wordt de leerplichtambtenaar van de woongemeente
ingeschakeld.

Verlofregeling
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan eventueel verleend worden in verband met de
specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers van het kind. Dit verlof mag
éénmalig per jaar voor maximaal 10 dagen worden gegeven. Het verlof wordt gegeven door de
directeur van de school en mag niet plaatsvinden tijdens de eerste twee lesweken van het
schooljaar. Een verzoek dient minimaal 6 weken van tevoren aan de directeur worden voorgelegd.
Voor meer dan 10 dagen verlof is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig. Soms kan er
verlof zijn op grond van, zoals de leerplichtwet noemt, gewichtige omstandigheden.
Religieuze feestdagen
Voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging op grond van
artikel 11e, sub artikel 13, kan uiterlijk 2 dagen vóór de verhindering, bij de directeur van de school
verlof worden aangevraagd.
Aanvragen voor verlof dienen altijd schriftelijk via een, op school te verkrijgen, aanvraagformulier
ruim van tevoren te worden ingediend. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier te
downloaden van onze site.
Het schoolverzuim wordt door de school systematisch geregistreerd en indien daartoe aanleiding is,
gerapporteerd aan de leerplichtambtenaar.
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Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder:
Dit verzoek kan worden ingewilligd, indien het extra verlof noodzakelijk is als gevolg van:
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
1. verhuizing (1 dag);
2. huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad (max. 2 dagen);
3. bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad i.o.m. de directeur;
4. overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (max. 4 dagen);
in de tweede graad i.o.m. de directeur;
5. bevalling van moeder / verzorgster (max. 1 dag);
6. 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten voor 1
dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt indien nodig 2 dagen;
7. vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging;
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10
schooldagen dient minimaal 1 maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar van de
woongemeente van de leerling worden aangevraagd.
Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker
kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale
indicatie betreffende een van de gezinsleden.
Opmerkingen:
•
•
•
•

De directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht, conform de hierboven genoemde
richtlijnen 1 t/m 8 of een bepaalde reden al dan niet geldig is;
Als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met het besluit van de directeur van de school of
de leerplichtambtenaar kunnen zij beroep aantekenen volgens de Algemene Wet
Bestuursrecht;
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden;
Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan
proces-verbaal worden opgemaakt.

Procedure voor het vragen van extra verlof
Op school hebben wij de volgende procedure vastgesteld, indien u extra verlof wilt aanvragen voor
uw kind:
1. u haalt op school een formulier, of u downloadt een aanvraagformulier van onze site, om
dit verlof tijdig aan te vragen;
2. het ingevulde formulier levert u weer in op school;
3. u ontvangt een kopie van het formulier via de mail met daarop vermeld of de aanvraag is
goedgekeurd of afgewezen;
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10.25.

Toelating

Aanmelding en toelating
Zodra uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Alle ouders melden gelukkig hun kind al veel eerder
aan. Indien u zich eerst wilt oriënteren alvorens een definitieve aanmelding te doen, kunt u een
afspraak maken met de directie. U krijgt informatie over de school en u kunt uiteraard vragen
stellen. U krijgt een aanmeldingsformulier mee naar huis.
Het eerste bezoek wordt afgesloten met een rondleiding door de school. Indien u van tevoren goed
geïnformeerd wilt zijn over de school, dan raden wij u aan onze website: www.obsderiemsloot.nl te
bezoeken.
U ontvangt na het bezoek in ieder geval de volgende formulieren:
• Een inschrijfformulier;
• Verklaring omtrent Privacy wetgeving
Indien er geen bijzonderheden zijn wordt uw kind officieel ingeschreven zodra het vier jaar is
geworden.
Artikel 39. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs
1. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar
hebben bereikt.
2. Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, een school of
afdeling voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn toegelaten,
toelatingstijdstippen vaststellen op ten minste eenmaal per maand.
3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd
van 4 jaar kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagdelen toelaten.
Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet.
4. Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het
volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het
einde van het schooljaar de school, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat.
In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de
leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.
Zodra uw kind vier jaar wordt, kan het bij ons geplaatst worden. Als uw kind 3 jaar en 10
maanden is, mag het op De Riemsloot een kijkje komen nemen. Op deze manier kunt u uw
kinderen alvast een beetje aan school laten wennen. Ruim van tevoren maakt u met de
groepsleerkracht daarover een afspraak.
Wordt uw kind vlak voor of in de zomervakantie vier jaar dan gelden andere afspraken voor
het proefdraaien, omdat deze periode minder geschikt is. Dan kunnen kinderen 1 ochtend
meedraaien.
Nieuwe leerlingen die van elders komen
Na een informerend gesprek/kennismaking tussen school en ouders/verzorgers van de nieuwe
leerling zal er contact worden opgenomen met de vorige school. Deze zal een onderwijskundig
rapport en indien van toepassing een zorgdossier toesturen.
Deze beide documenten worden bekeken. Hierna zal de nieuwe leerling worden ingeschreven of er
zal, als de leerling een zorgleerling met een specifieke hulpvraag blijkt te zijn, een verder onderzoek
plaatsvinden.
In de meeste gevallen wordt de leerling na dit onderzoek ingeschreven.
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Toelatingsbeleid bij een leerling met een handicap
Het bevoegd gezag van een school beslist over de toelating van een leerling. Er zal nagegaan
moeten worden of, en met welke voorwaarden, een kind in het reguliere basisonderwijs geplaatst
kan worden.
Er is een toelatingsplan met een stappenplan voor de aanmelding van een zorgleerling met een
specifieke hulpvraag ter inzage aanwezig.
10.26.

Verwijderingsprocedure

Binnen Comprix is er een protocol ontwikkeld dat in werking treedt wanneer er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij onderstaande situaties bij herhaling voorkomen of
waarbij het de leerkracht onmogelijk wordt gemaakt om zijn of haar belangrijkste taak (het geven
van goed onderwijs) naar behoren uit te voeren. Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn
dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van het
personeel of de andere leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs.

Situaties die als grensoverschrijdend gedrag aangemerkt worden, zijn indien een leerling in
schoolverband:
➢ Bij herhaling de voorschriften van de school overtreedt;
➢ Een serieuze bedreiging vormt voor de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel van
de school;
➢ Zich intimiderend, discriminerend of beledigend gedraagt;
➢ Andermans eigendommen ontvreemdt;
➢ Andermans eigendommen beschadigt of vernielt.

Maatregelen
Er kunnen 4 vormen van maatregelen genomen worden;
➢
➢
➢
➢

Interne schorsing (pedagogische maatregel)
Time-out + berisping (ordemaatregel)
Schorsing (ordemaatregel)
Verwijdering

Dit protocol ligt op school ter inzage.
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Grondwet

ONZE GRONDWET

Wij zijn allemaal uniek én we horen bij elkaar.
Daar zijn we trots op!

Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.
We maken samen plezier.

Als ik de klas binnenkom, word ik begroet door mijn leerkracht.
Tijdens de pauze blijf ik buiten spelen tot de bel gaat.
In groep 1 en 2 mag ik op vrijdag speelgoed mee wat ik wil laten zien.
In groep 3 t/m 8 mag ik op sommige data “op wielen naar school.”

Ik geef anderen opstekers.
Ik groet anderen.
Ik vraag iemand anders om mee te doen.
Ik toon belangstelling in wat een ander doet of vertelt.
Ik help anderen als ze iets niet kunnen of begrijpen.
Ik werk samen met anderen.
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Wij lossen conflicten samen op.
Ik heb volgens een stappenplan geleerd hoe ik een conflict op kan lossen en dat gebruik ik.
Als ik een conflict heb tijdens de pauze, dan kan ik terecht bij de mediatoren op het plein als ik het
niet zelf kan oplossen.

Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf
kan zijn.
Je bent welkom vanaf 8:15 uur. Dan gaat de deur open en mag je naar binnen.

In de school loop ik rustig.
Vecht- of schietspelletjes horen niet op ons plein.
Ik ben vriendelijk tegen anderen.
Ik kan even wachten als de ander met iemand in gesprek is.
Wij voetballen alleen in de pauze en voetballen doen we alleen op het voetbalveld.
Als ik op de fiets ben, stap ik af bij de buis en loop ik over het plein met mijn fiets aan de hand.
Als we met elkaar praten, kijk ik de ander, luister ik goed en geef ik antwoord op vragen.
Als ik naar een andere klas gaat, klop ik aan voor ik naar binnen ga.
Ik spreek alle leerkrachten met meester of juf aan.
Ik ga respectvol met anderen om en houden rekening met anderen.
Ik accepteer anderen zoals ze zijn, zoals ze eruitzien en dat ze een andere mening hebben.
Als het tijdens de pauze regent en de pleinwacht bepaald dat we binnenblijven, blijf ik in mijn eigen
lokaal.
Als er binnen kinderen aan het werk zijn, blijf ik bij de ramen vandaan.
Groep 1 en 2: Als we naar huis gaan, wacht ik tot juf mijn naam zegt. Dan mag ik naar mijn vader,
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moeder of oppas lopen.
Groep 1 en 2: Als we naar buiten gaan, haal ik mijn jas en kom ik eerst terug in de
klas. Als ik speelgoed uit de schuur wil kiezen, ga ik op de rand van de zandbak staan.
Pagina-einde

Wij zijn samen verantwoordelijk voor de
spullen op onze school en in onze klas.
We zetten onze fietsen in de stalling: de jongste kinderen vooraan, de oudsten achteraan.
Bij het naar binnen gaan, veeg ik mijn voeten op de mat.
Mijn tas en jas hangen aan de kapstok.
Na schooltijd neem ik mijn tas en jas mee naar huis.
Ik laat het zand in de zandbak en het groot materiaal en paardentouwen op de grond.
We zitten met twee personen tegelijk op de wipwap.
Ballen die op het dat terechtkomen, worden op aanvraag onder begeleiding van meester Geert van
het dak gehaald. Als de bal buiten het schoolplein terecht komt, dan vraag ik de pleinwacht
of ik hem mag halen.
In elke groep hebben we een eigen wijze om aan te geven dat er iemand naar de wc gaat. Dat doen
we zoveel mogelijk voor en na schooltijd, in de pauze en voor of na instructies. We plassen zittend,
zodat de wc netjes blijft. Na het plassen, handen wassen.
Ik hou mijn tafel, vak en lade netjes opgeruimd.
Ik ruim spullen op de juiste plek op en lever mijn werk op de juiste plek in.
Het buitenspelmateriaal van groep 1 en 2 laat ik staan.
Ik heb alleen op mijn tafel wat ik die les nodig heb.
Als ik een taakje, werkblad of tekening maak, schrijf ik bovenaan netjes mijn naam.
Ik blijf van spullen van een ander af.

Groep 1 en 2:
Als ik tijdens de speelwerkles klaar ben met mijn taakje, laat ik het aan juf zien, ruim ik op en
kies ik iets anders.
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Als ik tijdens de speelwerkles een ander plekje wil kiezen, vraag ik het eerst aan juf en ruim ik goed
op.
10.27. Ontruimingsplan
De school heeft een ontruimingsplan. We oefenen dit plan tenminste één keer per jaar. Tijdens de
ontruiming oefenen we met alle betrokkenen die op dat moment in school aanwezig zijn de
ontruiming. De kinderopvang en de leerlingen van groep 1 t/m 4 verzamelen op het voetbalveld
achter bij de gymzaal. De groepen 5 t/m 8 verzamelen bij de kerk. De leerkrachten controleren of
alle kinderen er zijn. In alle groepen hangt het ontruimingsplan in de klas.

10.28. Rookverbod
In het schoolgebouw en op het schoolplein mag niet gerookt worden.
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11. Sponsoring
Het kan voorkomen, dat wij een beroep op sponsoring doen. Het Bevoegd Gezag maakt
onderscheid naar sponsoring van activiteiten, sponsoring van exploitatie en sponsoring van
inventarisgoederen. De spelregels zijn vastgelegd in een convenant “sponsoring” voor primair en
voortgezet onderwijs.

12.

Schoolbestuur.

Bevoegd gezag en bestuur per 1 januari 2017
Op 1 januari 2017 fuseerden Stichting PRIMO-Opsterland en Stichting Comperio. Sindsdien is de
nieuwe naam is Stichting Comprix. Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 38 openbare
basisscholen en 2 speciale openbare basisscholen in de gemeentes Oost- en Weststellingwerf en
Opsterland.
Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen Edwin de Weers en Jan Veenstra. Samen
vormen zij de Raad van bestuur. Edwin de Weers is voorzitter; Jan Veenstra is vicevoorzitter.
De portefeuille financiën en onderwijs is belegd bij Edwin de Weers, Jan Veenstra is bestuurlijk
verantwoordelijk voor personeel.
Raad van toezicht
De raad van toezicht van Stichting Comprix bestaat uit 7 personen die alle zijn benoemd door de
gemeenteraden van de 3 gemeentes.
De Raad van toezicht bestaat uit:

•
Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, voorzitter,
De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter,
Mevrouw drs. N. Nooter,
De heer mr. A. Sietzema,
De heer M.C.J. Visser,
De heer M. Molema.

De leden van de Raad van toezicht zijn te bereiken via mailadres raadvantoezicht@comprix.nl
COMPRIX staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel plezier
naar toe gaan. Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek en gezien mag
worden. Kortom waar uw kind gelukkig mag zijn.
Het adres van het Stafbureau is:

Van Harenstraat 37

8471 JC Wolvega
Telefonisch te bereiken op:

0561 691777

Via de mail:
info@ comprix.nl
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Het team
Het team bestaat uit de directeur, groepsleerkrachten en drie onderwijsassistenten.
De directie
Jeanette Tanja-Prinsen is de directeur van de school. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid ten
aanzien van onderwijs, personeel, organisatie, beheer en financiën.
Speciale taken
De Intern Begeleiders (IB’ers)
Janneke van de Berg-Schipper en Bianca Phielix-Nijenhuis zijn de Intern Begeleiders
(Zorgcoördinatoren). Zij coördineren de leerlingenzorg. Om deze taken goed uit te kunnen voeren,
zijn zij enkele dagdelen per week vrijgesteld van lesgeven.
NB! De IB’ers geven zelf geen extra ondersteuning aan de kinderen.
Pestcoördinator: Janneke van de Berg is onze Pestcoördinator op school
De onderwijsassistenten
Op de diverse dagen assisteren Gerda Bosscher, Mariska Haaijema, René Bult en Mirjam Steg de
leerkrachten. Gedurende het zwangerschapsverlof van Mariska zal Rosita Sloot haar vervangen.
Coördinator Informatie en Communicatie Technologie (ICT-er)
De ICT-er houdt zich bezig met de coördinatie van alle taken, die met ICT- onderwijs te maken
hebben, zoals beleidsontwikkeling, aanschaf van hard- en software. Deze taken worden uitgevoerd
door Yvonne Zijlstra en Jeanette Tanja.
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
7 leerkrachten hebben een cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. Dat zijn:
Yda Keizer, Jeanette Tanja, Mariska Haaijema, Janneke Schipper, Geert Bontekoe, Gillian Schaafsma
en Bianca Phielix. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheidszorg.
Specialist het jonge kind
Yvonne zijlstra heeft een opleiding gevolgd voor specialist jonge kind en zal zaken aansturen op het
gebied van jonge kinderen samen met haar collega’s van de onderbouw.
Rekenspecialist
Geert Bontekoe en Paulien Reinke hebben de opleiding tot rekenspecialist gevolgd en sturen alles
op het gebied van het rekenonderwijs voor groep 3 t/m 8 aan.
Gedragscoördinator
Janneke van de Berg is onze gedragscoördinator
ICC’er
Yda Keizer heeft de opleiding tot cultuurcoördinator gevolgd en stuurt alles betreffende het
cultuuraanbod op onze school aan
12.1.
Stagiairs
Jaarlijks biedt onze school een stageplaats aan verschillende MBO en HBO studenten van
verschillende opleidingen. Dit wordt vermeld in het Riemslootnieuws. Een deel van het team heeft
de mentoren cursus gevolgd, teamleden zijn in staat deze studenten als mentor optimaal te
begeleiden.
Onze school is door Calibris gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Calibris is een Kenniscentrum voor
leren en praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.
Schoolgids 2022-2023
72

12.2.
LIO (Leerkrachten In Opleiding)
Een leraar in opleiding is een vierdejaars PABO-student, die heeft voldaan aan de toelatingseisen
behorende bij het LIO-schap. De LIO-stagiair is een vierdejaars student. De student loopt in ieder
geval 2 dagen stage, waarvan tenminste 1 dag de volle verantwoordelijkheid over de groep wordt
gedragen.
12.3.
Jaarplan 2022-2023
In het schoolplan staan de beleidsvoornemens van onze school voor 2019 t/m 2023. In het jaarplan
2022-2023 staat de concrete uitwerking daarvan. Dit jaarplan wordt ieder jaar in overleg met het
team en de MR vastgesteld en staat op onze website.
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13. Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 okt t/m 23 okt 2022
24 dec t/m 8 jan 2023
25 feb t/m 5 mrt 2023
7 t/m 11 april 2023
23 april t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
21 juli t/m 3 sept 2023

14.
Margedagen (leerlingen vrij i.v.m. studie en werkoverleg)
In 2022-2023 zijn de leerlingen op de volgende momenten extra vrij:
11 november
23 december om 12.30 uur

10 februari
11 april
29 juni
30 juni
20 juli om 12.30 uur
21 juli

Teamdag
De teamdag, waarop het team het schooljaar 2022 - 2023 evalueert en het jaarplan voor het
schooljaar 2023-2024 bespreekt, valt op 29 juni 2023
Laatste schooldag
De viering van de laatste schooldag valt op donderdag 20 juli; ’s middags zijn de kinderen vrij.
Indien er wijzigingen plaatsvinden in de data, waarop de kinderen vrij zijn, dan wordt u daarvan
vroegtijdig op de hoogte gesteld in het Riemslootnieuws.
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15. Klokurentabel van activiteiten, vak- en vormingsgebieden ( ongeveer)
Leergebieden
NederlandseTaal
Aanvankelijk lezen/
Vertellen
Kringgesprek

Groepen en uren
1
2
3
0.50

1.00

6.30

0.75

0.75

0.50

Interactief voorlezen (2x15 0.75
min)

0.75

1.25

1.25

Voorlezen

4

5

6

7

8

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.75

0.75

1.25

Stillezen
Technisch en
begrijpend lezen
Duolezen
Schrijven
Werkles en werken met
ontwikkelingsmateriaal
Taal
Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Oriëntatie op mens en
wereld
Aardrijkskunde/
Heemkunde
Geschiedenis/
Heemkunde,
Geestelijke Stromingen en
Samenleving
Natuuronderwijs/Milieu
Gezond en redzaam
gedrag/Vreedzame
school/BLP
Kunstzinnige oriëntatie
Tekenen
Handvaardigheid/Techniek
Muziek/Spel en
Bevordering van het
taalgebruik/ Beweging
Zintuigelijke en
Lichamelijke opvoeding
Pauze
Totaal per week

4.50

4.50

2.50

2.50

1.50

2.25
0.50

1.50

1.00

1.25

1.25

0.50

7.00

0.50
7.00

1.50

1.00

2.50

4.50

4.50

4.75

4.75

4.75

1.50

1.50

4.25

5.25

5.00

5.25

5.25

5.25

0.75

0.75

0.75

0.75

1.00

1.00

1.25

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

1.25

0.25
0.25

0.50
1.20

0.75
1.75

0.75
1.25

1.00
2.00

1.00
2.00

0.75
1.00

2.25

2.00

1.00
0.75
3.75

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
0.75

1.00
1.75
0.75

1.00
1.75
0.75

1.00
1.50
0.50

5,25

4.75

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

0.75
25

0.75
25

0.75
25

0.75
25

0.75
25

0.75
25

0.25

2.75
2.75
23.75 23.75
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16. Plattegrond school

02 Meterkast
03 Schoonmaakhok
04 Wc kleuters
05 Kopieerhok
07 BSO ruimte dag en Dou
08 Onderwijsassistent
09 IB ruimte
10 Teamkamer
11 Slaapkamers dag en Dou
12 Directiekantoor
14 dag en Dou kinderopvang
15 Lokaal groep 7
16 Lokaal groep 8

18 Lokaal groep 5/6
19 Lokaal groep 5
20 Lokaal groep 4
21 Mediator ruimte
22 Lokaal groep 3
23 Lokaal groep 2
24 Zolder
25 Lokaal groep 1
27 Speellokaal

Schoolgids 2022-2023
76

Emailadressen en contactpersonen
* In dringende gevallen kunt u buiten schooltijd contact opnemen met
mevr. J. Tanja –Prinsen 06 82071677
Onderwijzend personeel
Mevr. G. Bosscher
Mevr. M. Steg
Mevr. A. Sinnige
Mevr. Y Keizer
Mevr. Y. Zijlstra
Mevr. J. van de BergSchipper
Mevr. M. de Vries-Kuik
Mevr. W. de Graaf
Dhr. D. Gravemaker
Mevr K. Sloot
Mevr. Paulien Reinke
Mevr. I de Jong-de
Vries
Mevr. B. PhielixNijenhuis
Dhr. G. Bontekoe
Mevr. Sharon van der
Veen
Mevr. G. de BoerSchaafsma
Mevr. J. Tanja
Mevr. M. HaaijemaBergsma
Rene Bult

functie

emailadres

onderwijsondersteunend
onderwijsondersteunend
groep 4
groep 1
groep 2
IB

Gerda.bosscher@comprix.nl

Groep 3
Groep 1 en 2
Groep 6
Groep 7
Groep 7
Groep 4

Mieke.devries@comprix.nl
Wendy.degraaf@comprix.nl
Dennis.gravemaker@comprix.nl
Kelly.sloot@comprix.nl
Paulien.reinke@comprix.nl
Ingrid.dejong@comprix.nl

groep 5 en IB

bianca.phielix@comprix.nl

Groep 8
Groep 5

Geert.bontekoe@comprix.nl
Sharon.vanderveen@comprix.nl

groep 7

Gillian.deboer@comprix.nl

Directie
Onderwijsondersteunend

directie.deriemsloot@comprix.nl
mariska.haaijema@comprix.nl

Onderwijsondersteunend

renebult@comprix.nl

Mirjam.steg@comprix.nl

Anja.sinnige@comprix.nl
yda.keizer@comprix.nl
yvonne.zijlstra@comprix.nl
Janneke.vandeberg@comprix.nl

Het bevoegd gezag
Stichting openbaar onderwijs Comprix
Van Harenstraat 37
8471 JC
Wolvega
De leerplichtambtenaar
Mevr. M.de Vries
Telefoon: (0516) 56 62 25
Bezoekadres:
Gemeente Ooststellingwerf
't Oost 11,
8431 LE Oosterwolde (Frl)
Postadres:
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde (Frl)
E-mail: gemeente@ooststellingwerf.nl
Telefoon (0516) 56 62 22
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Klachtenregeling
Contactpersoon
Janneke van de Berg-Schipper

Pestcoördinator
Janneke van de Berg-Schipper
Inspectie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 8051(gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs : 0900 1113111 (lokaal tarief)
MR en Oudervereniging
MR – oudergeleding (samenstelling tot zakelijke ouderavond 2018)
Voorzitter:
Dhr. J. Graafstra ( tot september 2022)
Vaart NZ 129A
8426AZ Appelscha
Lid:
Mevr. H. Villerius
Lid:
Mevr. A Makkinga (na september neemt zij de rol als voorzitter over)
MR- personeelsgeleding
Lid: Gillian Schaafsma (secr.)
Lid: Anja Sinnige
Lid: Ingrid de Jong
Adviserend lid: Jeanette Tanja
GMR
Mevr. A. Makkinga
Oudervereniging
Voorzitter:
A. Oldersma
Penningmeester:
C. Herder

Lid:
M. van der Veen
E. Schurer
S. Olijve
D. Gravemaker ( namens het team)
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M. de Vries ( namens het team)
Contactpersonen
Overige adressen
GGD Fryslân
088 2299444 (werkdagen van 9.00-17.00 uur)
Mail: jgz@ggdfryslan.nl
Gebiedsteam Ooststellingwerf
0516 820 100

Bureau vertrouwensarts (BVA)
Leeuwarden
Tel. 058 2212772
Belangrijke telefoonnummers:
✓ Vertrouwensinspecteur:
✓ G.G.D. Fryslân
✓ SOS telefonische hulpdienst Friesland
✓ A.M.K.
✓ Anonieme misdaadmelding
✓ Arbo/veiligheid coördinator
✓ Stafbureau Comprix

0900 1113111 (lokaal tarief)
088 2299444
058 2132000
058 2127772 of 0900 1231230
0800 7000
0516 425057
0561 691777

Kinderopvang voor dag en Dou ( KDV, BSO)
Locatie Riemsloot
Alle Wytzesweg 53A
8426 TC
Appelscha
Kinderopvang Flexkidz
Van Emstweg 30
8426BV Appelscha
0516 431645

Belangrijke e-mailadressen en internetsites
Verenging van Openbaar Onderwijs (VOO)
www.voo.nl
e-mail voo@voo.nl
Vragen over onderwijs?
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de
school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het
algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u
voorleggen bij 5010.
Stafbureau Comprix
www.comprix.nl
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H
Heemkunde-onderwijs · 15
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Het logo · 7
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Huiswerk · 57
Hulp aan individuele leerlingen · 26
Hulp aan leerlingen met een handicap · 26
Humanistisch Vormingsonderwijs · 17
HVO · 18

I
ICT · 72
Informatie aan ouders · 36
Inhoud leergebieden? · 13
Inhoud van ons onderwijs · 12
Inschrijven · 65
Inspectie · 35
intern begeleider · 24
interne Begeleider (IB-er) · 72
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J
Jaarplan · 73
Jeugdgezondheidszorgteam · 58

Organisatie van de school · 11
Oriëntatie op mens en wereld · 15
Ouderbijdrage · 45
Ouders helpen op school · 41
Oudervereniging · 78
Overblijven · 46

K
Kerndoelen · 12
Klachtenprocedure · 41
Klachtenregeling · 40
Kleding · 52
Kunstzinnige oriëntatie · 16
Kwaliteitsbeleid · 31
Kwaliteitsverbetering · 33
Kwaliteitsverbeteringen · 34
Kwaliteitszorg · 31

L
Laatste schooldag · 74
Leerkrachten · 11
Leerlingbesprekingen · 33
Leerlingen van een andere school · 26
Leerplicht · 62
leerplichtambtenaar · 62
Lichamelijke opvoeding · 16
LIO (Leerkrachten In Opleiding) · 73
luizenbrigade · 53

M
Medezeggenschapsraad · 44
Mediatie · 20
Medicijnverstrekking · 54
Medisch handelen · 54
Meerbegaafd · 27
Met de fiets naar school · 52
Meten = weten · 32
Missie · 10
MR - oudergeleding · 78
MR- personeelsgeleding · 78

N
Naam van de school · 7
Nederlandse taal · 14
Nieuwe media · 12
Normen en waarden · 18

O
Omgaan met elkaar · 18
Onderwijs op maat · 24, 25
Ontruimingsplan · 70
Ontwikkelingsvoorsprong · 27
Openbaar onderwijs · 7

P
Passend onderwijs · 29
Pesten, wat doen wij eraan? · 19
Pesten, wat kunt u doen? · 20
Plattegrond school · 76

R
Rapporten · 37
Rekenen/ Wiskunde · 15
Religieuze feestdagen · 63
Resultaten onderwijs · 46
Riemslootnieuws · 36, 57
Rookverbod · 70

S
School en veiligheid · 21
Schoolbegeleiding · 62
Schoolfotograaf · 52
Schoolgrootte · 7
Schoolplan · 32
Schoolregels · 67
Schoolreizen · 50
Schooltijden · 48
schoolveiligheidsplan · 22
Schoolverzuim · 62
Sociaal gedrag: · 12
Sponsoring · 71
Sportevenementen · 52
Stappenplan Zorgverbreding · 33

T
Techniek · 35
Toelating · 65
Tussendoortje · 48

U
Uitstroom · 47
Uren per vak · 75

V
verdeling groepen · 11
Verenging van Openbaar Onderwijs · 79
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Verjaardagen · 50
Verkeersveiligheid · 49
Verlofregeling · 63
Vertrouwenspersoon machtsmisbruik · 39
Verwijderingsprocedure · 66
visie · 8
Voorwoord · 3

W
Wat leert mijn kind? · 12
Wat vinden wij belangrijk? · 10

Welke leergebieden · 12
Werken volgens plan: · 12
Wie werken op De Riemsloot? · 11

Z
Zelfbeeld · 12
Zelfstandigheid · 13
Ziekte · 53
Ziekte leerkracht · 56
Zorgcoördinator · 24
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