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 Een woord vooraf ....... 

 

Voor u ligt de schoolgids van CBS  ‘de Bernebrêge’. 

In dit hoofdstuk willen we u de bedoelingen en hoofdlijnen van de gids uitleggen.  

Door het lezen van deze gids hopen we dat u iets proeft van de sfeer in onze school.  

De school behoort tot een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om vanuit de Bijbelse 

relatie met God het kind, als lid van een gemeenschap waarin jongeren en ouderen leven 

uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te stimuleren op weg naar volwassenheid. 

Deze schoolgids is meer dan een informatieboekje. U krijgt de schoolgids aangeboden als 

u belangstelling toont voor onze school en het kan u helpen bij het maken van een 

weloverwogen schoolkeuze. Daarnaast moet de schoolgids ouders inzicht geven in het 

aanbod en de resultaten van de school. Aan het begin van elk schooljaar staat de 

schoolgids op onze website. We willen op deze manier zo actueel mogelijk blijven.  

Nieuwe ouders nodigen wij, na lezing van deze schoolgids, hartelijk uit een afspraak met 

ons te maken. Tijdens een bezoekje aan de school zullen wij u nadere informatie over de 

school verschaffen en kunt u een kijkje in de school nemen. 

 

In deze schoolgids vindt u informatie over: 

• waar de school voor staat 

• de organisatie van het onderwijs 

• de zorg voor leerlingen 

• de leraren 

• de ouders/verzorgers 

• de ontwikkeling van het onderwijs in de school 

• de school- en vakantietijden 

• de klachtenregeling 

• namen, adressen en telefoonnummers 

 

Deze schoolgids is samengesteld door de directie van ‘de Bernebrêge’ in goed overleg 

met team en schoolraad.   

De medezeggenschapsraad van onze school heeft ermee ingestemd. 

Vervolgens is de schoolgids vastgesteld door het  bestuur van Noventa, Vereniging voor 

Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Achtkarspelen.  

Natuurlijk beoogt de schoolgids volledig te zijn. Toch kunnen er fouten gemaakt zijn.  

De tekst en de inhoud kunnen vragen oproepen. In een dergelijk geval kunt u terecht op 

school.  

Op onze eerste informatieavond voor ouders in september/oktober bespreken we de 

wijzigingen in de schoolgids voor 2019 - 2020. 

Tenslotte willen we u veel leesplezier toewensen en een gezellig en leerzaam schooljaar. 

 

       Namens het team - Jacob Raap 
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Hoofdstuk 1  De school 

 

1.1. De naam van onze school en contactgegevens 
      

Christelijke basisschool ‘de Bernebrêge’                                             

De Merel 12-14  

9231 JJ Surhuisterveen 

Tel. 0512-362800 

Website: http://bernebrege.noventa.nl 

Email : bernebrege@noventa.nl 

 

 

 
 

De naam van onze school ‘de Bernebrêge’ is ontleend aan een  beroemd Fries 

prentenboek ‘de Bernebrêge’ met een verhaal over kinderen van verschillende ‘werelden’ 

(buurten, culturen) die een brug bouwen en de overkant bereiken.  

Ja, een brug om verder te komen, treffender kunnen wij onze taak niet omschrijven: uw 

kind op weg helpen, vol zelfvertrouwen de grote wereld in. En heel belangrijk, wij staan 

daarbij midden in onze samenleving. Letterlijk en figuurlijk. Het kenmerkt de levendige 

sfeer op onze school.  Onze slogan is: ’ De Bernebrêge”, een brug naar de toekomst! 

 

1.2. Noventa 

 

“De Bernebrêge” staat als school niet op zichzelf, maar valt 

onder het bestuur van de vereniging “Noventa”.  

Noventa is een vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. 

Ongeveer 1900 kinderen bezoeken de 11 scholen in 

Achtkarspelen. Noventa heeft ruim 180 personeelsleden in 

dienst.  

Het verenigingskantoor is gevestigd in Buitenpost. Het adres: Ried 11, 9285 KK   

Buitenpost  0511-542540 

 

Noventa staat voor het verspreiden van veranderend en vormend onderwijs, waarbij we 

gaan voor het best haalbare, met als doel toegeruste mensen voor de maatschappij van 

morgen.. 

 

De Organisatie Noventa bestaat uit  2 volgende  onderdelen: 

1. De Vereniging Holding Noventa: Dit is de vereniging van ouder(s)/ verzorger(s) die 

voortkomt uit de voormalige verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs 

in de dorpen van de gemeente Achtkarspelen. Ouder(s) / verzorgers van 

kinderen maar ook andere voorstanders van Christelijk Onderwijs kunnen lid 

worden van deze vereniging. 

2. De Stichting Noventa Onderwijs: Dit is het daadwerkelijk bevoegd gezag van de 

scholen van Noventa. 

 

mailto:bernebrege@noventa.nl
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Toelichting op de oudervereniging en schoolraad 

Ouder(s) / verzorger(s) en andere belangstellenden kunnen lid zijn van onze Vereniging 

Holding Noventa. Als u lid bent van onze vereniging kunt u gekozen worden in de 

schoolraad van de school van uw kind. Noventa heeft 11 scholen en dus 11 schoolraden. 

De schoolraad adviseert de school ( het team/ de directeur)  en de organisatie bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van het beleid in brede zin. Op de meeste scholen vergadert de 

schoolraad vaak samen met de Medezeggenschapsraad van de school( soms een deel van 

de vergadering). Een schoolraad vergadert ongeveer 6/7 keer per schooljaar. 

Elke schoolraad benoemt ook twee leden van de Ledenraad van de Vereniging Noventa 

Holding. De ledenraad bestaat dus uit 22 leden. De ledenraad vergadert minimaal 2 x per 

jaar en in deze vergadering legt het bestuur en de raad van toezicht verantwoording af 

van het gevoerde beleid. In die vergaderingen worden jaarlijks de begroting, de 

jaarrekening, het jaarverslag van de Stichting Noventa Onderwijs besproken en de 

ledenraad wordt gevraagd om hun goedkeuring daaraan te verbinden. Daarnaast wordt 

het Strategisch Beleidsplan van de Stichting Noventa Onderwijs voorgelegd, besproken 

en geëvalueerd. Verder worden de ontwikkelingen in de organisatie met de ledenraad 

gedeeld en besproken.  

De ledenraad benoemt het bestuur van de Vereniging Holding Noventa en de leden van 

dit bestuur vormen ook grotendeels de raad van toezicht van de Stichting Noventa 

Onderwijs. 

Personeelsleden kunnen geen lid zijn van een schoolraad. Familieleden van 

personeelsleden in de eerste en tweede graad kunnen geen lid worden van de ledenraad 

of het bestuur van de vereniging. 

Een lid van de schoolraad neemt ook plaats in de benoemingsadviescommissie bij 

sollicitatieprocedures op de school.  

 

Toelichting op de Stichting Noventa Onderwijs     

De Stichting Noventa Onderwijs is het bevoegd gezag van de scholen van Noventa. 

Noventa onderwijs heeft een directeur/ bestuurder benoemd, die in eerste instantie 

verantwoordelijk is om de organisatie professioneel te besturen. Hij krijgt hierbij 

ondersteuning van een aantal beleids-(staf) medewerkers. De bestuurder en de 

beleidsmedewerkers zijn werkzaam op het Centraal Kantoor aan de Ried 11 in 

Buitenpost. De bestuurder werkt vanuit een vrij groot mandaat en legt verantwoording 

af aan de Raad van Toezicht.  

Op een aantal terreinen (begroting, jaarverslag, strategisch beleid, grote financiële 

vraagstukken ) vraagt de bestuurder vooraf instemming van de Raad van Toezicht. 

De directeur -bestuurder is tevens in eerste instantie verantwoordelijk voor de contacten 

met de overheid ( landelijk en gemeentelijk), de inspectie, PO-raad , de (G)MR en voor 

klachtprocedures.      

De Raad van Toezicht van de Stichting Noventa bestaat uit 6 leden. 5 leden zijn tevens 

bestuurder van de Vereniging Holding Noventa en worden benoemd door de ledenraad 

en 1 lid wordt benoemd op voordracht van de GMR.    
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De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

 

Jappie Hooisma hooihuis@hetnet.nl penningmeester RvT  

Baukje Triemstra - de Boer trtriemstra@hotmail.com lid RvT  

Lydeke Zandbergen - Beishuizen mail@lydekezb.nl voorzitter RvT   

Jewan de Goede degoede@degoedebestuursrecht.nl lid RvT  

Jenne Wierstra jenne.wierstra@gmail.com lid RvT  

Wichard Faber w.faber4@chello.nl lid RvT, afgevaardigd vanuit de GMR. 

 

De organisatie van de medezeggenschap bij de Stichting  Noventa Onderwijs.  

Medezeggenschapsraad 

Elke school van Noventa heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad zitten een aantal 

ouders (gekozen door de ouders ) en een aantal personeelsleden (gekozen door de 

personeelsleden). Op een kleine school zitten 4 (2 ouderleden/ 2 personeelsleden) leden 

in een MR op een grotere school zijn dat 6 leden ( 3 ouderleden/ 3 personeelsleden) 

De MR heeft op een aantal beleidsonderdelen instemmingsrecht en op een aantal 

onderdelen adviesrecht. Dit alles in vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap 

(WMS) en in onze reglementen.  

Alle ouders / verzorgers van de kinderen zijn in principe verkiesbaar in de MR ( het 

maakt niet uit of u nu lid bent van de Vereniging Holding Noventa). 

De directeur van de school wordt geacht de contacten te onderhouden met de MR van 

zijn scholen en bezoekt daartoe vaak een deel van de vergadering. De MR kan in 

samenspraak met de directeur ook de directeur/bestuurder van Noventa uit nodigen op 

de vergadering als daartoe redenen zijn.  

Een MR vergadert ongeveer 5/6 per jaar en zoals al eerder genoemd doen ze vaak samen 

met de schoolraad (SR). 

De MR vaardigt een ouderlid en bij voorkeur een personeelslid (of 2) af in de 

benoemingsadviescommissies bij sollicitatie procedures. 

 

Leden: 

Mevr. L. Poelman (ouder) 

Mevr. M. van der Sluis (ouder)          

Juf Annechien Reitsma (personeel) 

Juf Maaike Wijma (personeel) 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Noventa heeft op het niveau van de stichting ( alle scholen) ook een  GMR. Alle scholen 

vaardigen een ouderlid of een personeelslid af naar de GMR ( de GMR is zelf 

verantwoordelijk voor een evenredige verdeling). De directeur/bestuurder bezoekt een 

deel van de GMR vergadering om toelichting te geven op de ontwikkelingen in de 

organisatie en de beleidsontwikkelingen. De GMR heeft op een aantal beleidsonderdelen 

instemmingsrecht en op een aantal onderdelen adviesrecht.  
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Het betreft daarbij beleidsontwikkelingen op het niveau van de vereniging en die dus 

van toepassing zijn op alle scholen. Deze beleidsontwikkelingen worden door de 

bestuurder voorgelegd aan de GMR waarbij de GMR-leden de lokale MR raadplegen en 

inlichten.  Dit alles is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap (WMS) en in onze 

reglementen. De voorzitter en de secretaris van de GMR hebben voorafgaande aan een 

GMR vergadering een vooroverleg met de directeur/ bestuurder. 

Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht tweemaal een bespreking in het kader van overleg 

en uitwisseling met de GMR. DE GMR vergadert ongeveer 6 x per jaar.  

De GMR vaardigt een ouderlid en een personeelslid af in de benoemingsadvies -

commissie bij een procedure voor een nieuwe directeur/ bestuurder.   

Op voordracht van GMR wordt een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Noventa Onderwijs benoemt.  

 

GMR-leden: 

 

Personeelsgeleding  

Sytze Kloosterman    (CBS De Bernebrêge, Surhuisterveen)  

vacature     (CBS De Hoekstien, Surhuisterveen)  

Fenje Koksma    (CBS De Merlettes, Kootstertille)  

Petra Veenstra-Broos          (CBS De Tarissing, Drogeham)  

Vacature    (CBS De Claercamp, Gerkesklooster)  

  

Oudergeleding  

Lammert van der Veen    (CBS De Oanrin, Twijzel)  

René Bethlehem       (CBS De Lichtbron, Buitenpost)  

vacature               (CBS Johannes Looijengaskoalle, Surhuizum)  

Jacob Boorsma                      (CBS De Reinbôge, Twijzelerheide)  

Thea Pitstra       (CBS De Wynroas, Harkema)  

Feike-Jan de Bruin                (De Twa - ikker, Augustinusga)    

  

De GMR is momenteel niet volledig. Mochten er zich wijzigingen voordoen, volgt er 

nieuws via de website. 

 

Voor meer uitgebreide informatie zie : 

Statuten Vereniging Holding Noventa 

Statuten Stichting Noventa Onderwijs 

Regelement GMR Stichting Noventa Onderwijs 

Regelement MR van de scholen. 

Deze documenten kunt u vinden op de website www.noventa.nl  

  

http://www.noventa.nl/
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1.3   Directie 

 

Het managementteam van de school bestaat uit de directeur, een locatieleider en de 

intern begeleider (IB-er). 

De directeur, de locatieleider en de intern begeleider hebben op onze school geen 

lesgevende taken. De locatieleider is ook het aanspreekpunt als de directeur afwezig is.   

De coördinatoren zorg (IB-ers) zijn verantwoordelijk voor de ‘zorgleerlingen’. 

Zij zijn eveneens het aanspreekpunt als de directeur afwezig is.   

Directeur: Jacob Raap en locatieleider/ IB-er: Annagreet Hoekstra-Sijens 

Intern begeleider: Antoinet Annema-de Vries 

 

1.4   Situering  van de school 

 

De Bernebrêge is ontstaan uit een fusie van ‘It Fondemint’ en ‘De Gielguorde’ (1998).  

De school is gelegen in het overgangsgebied van de bestaande kern en van een vrij 

nieuwe woonwijk in Surhuisterveen.  

 

1.5.  Schoolgrootte 

 

Afgelopen jaren zien we een geleidelijke groei van het aantal leerlingen op  

CBS ‘de Bernebrêge’. Het laatste cursusjaar zien we een terugloop van het aantal 

leerlingen. Deze terugloop werd veroorzaakt door de grootte van groep 8.  

Voor de nabije toekomst verwachten we een stabilisatie van het aantal leerlingen dat de 

school zal bezoeken. 

Het aantal leerlingen op de officiële teldatum (= 1 oktober) geeft recht op een bepaalde, in 

te zetten basisformatie (=het aantal leerkrachten) voor het volgende cursusjaar. 

 
Schooljaar Aantal leerlingen 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

230 

231 

227 

217 

209 

204 

 

Aantal leerlingen begin schooljaar 2019 - 2020:  
Schooljaar  Aantal leerlingen   

  Groep 1A     

Groep 1B  

Groep 2     

Groep 3 

Groep 4  

  

 

10 

11 

25 

26 

23 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

 

 

Groep 8 A 

Groep 8 B   

 

23 

27 

25 

20 

14 
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1.6.  C.B.S.  ‘de Bernebrêge’  …...  een eerste indruk! 

 

‘De Bernebrêge’ is een christelijke school. Dat houdt nogal wat in. Een school die naar 

Christus is genoemd. Die we trachten na te volgen in ons werken, handelen, hoe we 

kijken naar de ons toevertrouwde kinderen, ouders en anders gelovigen. 

Onze wortels zitten in het geloof. De Bijbel is onze richtinggevende inspiratiebron. 

Vanuit onze Christelijke identiteit, waarden en normen krijgt uw kind onderwijs. 

Thema’s uit het geloof koppelen we aan wat in het dagelijks leven gebeurt. We staan ook 

stil bij andere geestelijke stromingen. Zo willen we uw kind iets waardevols meegeven. 

Ieder kind is hier welkom, onze deur staat open! 

Onze school is een levens- en werkgemeenschap waar het kind centraal staat.  

Ons streven is er voor te zorgen dat elk kind met plezier naar onze school komt, er 

lachend werkt en er aan het eind van de dag opgewekt vertrekt. 

Als we daarin slagen, komt het leren vanzelf.  

We doen er vervolgens alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit.  

Anders gezegd: we stimuleren uw kind om te gaan investeren met de eigen individuele 

mogelijkheden. 

De christelijke basisschool ‘de Bernebrêge’ wil haar kinderen een veilig pedagogisch 

klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen 

ontwikkelen.  

De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat 

in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. 

In veruit de meeste gevallen lukt dit door de ongeschreven regels aan te bieden en deze 

te onderhouden, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de kinderen te 

maken.  

Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan.  

Dat dit niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen 

moeten leren en daar dus energie in moeten steken. 

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. 

Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voor komen dat een kind 

in een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest.  

Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn schoolomgeving, dat de 

ongeschreven regels van de school niet meer voldoende veiligheid bieden en daarmee de 

gewenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval is het van groot belang dat de 

school/ de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in zijn of haar groep is. 

In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische structuur 

en de veiligheid  ernstig aangetast.  

Voor ‘de Bernebrêge’ is dat een niet te accepteren en ongewenste situatie.  

In het pestprotocol is vastgelegd hoe we het pestgedrag van kinderen in voorkomende 

gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en 

ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. Op de informatieavonden aan het 

begin van het schooljaar zal het pestprotocol aan de orde worden gesteld. 
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 Dat betekent dat: 

 

• Jezus onze inspiratiebron is en dat ieder die zich thuis voelt bij Zijn wijze van leven 

en denken bij ons welkom is 

• de sfeer in onze school veilig en vertrouwd is 

• er voortdurend sprake is van afwisseling van activiteiten 

• we ook buiten de schoolmuren treden en leren 

• ouders steeds betrokken worden bij het onderwijs 

• we alert zijn op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan 

• we niet alleen gericht zijn op het ontplooien van de intellectuele vaardigheden, maar 

ook op de talenten van hart en handen 

• we de ons beschikbare tijd zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten 

• we extra zorg en aandacht besteden aan kinderen die op enigerlei wijze uit de boot 

dreigen te vallen 

• we zorg dragen voor orde en regelmaat 

1.7   Het klimaat op ‘de Bernebrêge’ 

 

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een 

volwaardig mens te worden.  

Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.  

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind 

kansen. In die regelmaat passen de week- en dagopeningen. Samen staan we dan stil bij 

wat komen gaat of is geweest.    

Elke dag wordt begonnen en afgesloten met gebed en driemaal per week staan we stil bij 

bijbel- gedeelten.  

Elke dag zingen we liederen en kan elk kind zijn verhaal kwijt. 

Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat uw kind hier op school een heerlijke tijd 

heeft. Een tijd van oefenen, spelen en leren. Zodat het kan groeien. Elke dag een stukje 

verder. Of het nu gaat over onze school of over ons vak als leerkracht, we raken er zelf 

haast niet over uitgepraat. Want wat is er nu mooier dan kinderen te stimuleren te doen 

wat ze willen en kunnen doen? Het is onze missie hen de vaardigheden bij te brengen die 

ze nodig hebben om hun weg te vinden in de maatschappij van morgen.  

Uw kind staat bij ons centraal. Zodat het dag in, dag uit met plezier naar school gaat.  

Zijn of haar hele basisschooltijd lang. 

We houden van orde. Orde vindt zijn uitwerking in regels voor de kinderen: van niet 

kauwen tijdens de les tot samen het materiaal van handvaardigheid opruimen.  

De regels zijn een vorm van afspraken die een beroep doen op verantwoordelijkheid.  

Wordt een afspraak geschonden, dan moet er gepraat worden.  

Praten moet een oplossing bieden, niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende keer. 

Praten komt in onze school vaak in de plaats van straf, omdat straf in de regel geen 

duurzame werking heeft en de sfeer verpest.  
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1.8 Waar staat CBS  ‘De Bernebrêge’ voor  

 

Slogan; de Bernebrêge' : een brug naar de toekomst’.  

“Met aandacht en betrokkenheid, doelgericht kijken naar en werken met kinderen, 

ouders en collega’s.” 

Onze kernwaarden zijn:  Betrokken, Respect, Verantwoordelijk, Vertrouwen, Ambitie en 

Samenwerken  

• Ieder mens is een parel in Gods hand  

• Leven doen we met elkaar 

• Verantwoordelijkheid dragen we samen  

• Leren doen we in een veilig klimaat  

• Onderwijs houden we in beweging  

 

Missie 

Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de christelijke identiteit, 

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

de huidige en toekomstige samenleving. We willen in een geborgen sfeer de kinderen 

stimuleren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en 

vanuit de eigen talenten. Dat gebeurt in een sfeer waarin veiligheid, geborgenheid en 

plezier actief worden nagestreefd door een team dat zorgzaam betrokken is op kinderen, 

ouders en elkaar.  

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. 

Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door 

hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een 

kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).  

In een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school willen wij optimale 

omstandigheden realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op 

school.  

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen 

doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.  

Van belang zijn de basisvaardigheden en de aandacht aan het (mede) begeleiden van de 

leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.  

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en 

lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen waarbij ze eigen verantwoordelijkheid leren 

dragen. 

Missiebeleid 

Beleid om de missie levend te houden:  

• Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een 

            personeelsvergadering 

• Missie, visie, slogan en kernwaarden zijn opgenomen in de schoolgids  
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Ambitie  

Onze school wil toe naar resultaten in alle groepen die minimaal gelijk zijn aan het 

landelijk gemiddelde (met vergelijkbare scholen).  

Voor de vakvormingsgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat 

en rekenen zijn streefdoelen/ambitiesniveaus vastgesteld.  

Dat kan bereikt worden door o.a. het team te versterken door de individuele leerkrachten 

te professionaliseren m.b.t. klassenmanagement, instructiekwaliteit te versterken en 

leerlingen vooral te leren zelfstandig te zijn. Leerkrachten zijn niet sturend maar 

begeleidend. De verantwoordelijkheid voor leren zal bij het kind zelf moeten gaan 

liggen. Eigen keuzes en eigenaarschap zijn daarbij het streven.  

Algemeen 

Doelstelling is om 95 % van de leerlingen te laten uitstromen op minimaal 1 S niveau.  

Op basis van historie is de uitstroom van leerlingen naar het VO onderwijs (VMBO TL of 

hoger) 65 %. Ons ambitieniveau is een percentage van 70 %. 

 

Streefbeelden 

Voor de komende jaren zijn een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze 

activiteiten en prioritering: onze streefbeelden.  

• sociaal welbevinden vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie, competentie en  

   autonomie 

• op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de 

   sociaal emotionele ontwikkeling 

• op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning  

   nodig hebben vanwege hun gedrag  

• een gestructureerde leefomgeving met rust, orde, respect en regelmaat  

• partnerschap tussen leerlingen, hun ouders en de school  

• de mogelijkheid voor leerlingen en leerkrachten (zelf)verantwoordelijk te mogen zijn  

• (mede-) eigenaarschap en verantwoordelijkheid van leerlingen voor de inhoud en  

  organisatie van hun eigen leerproces  

• het met en van elkaar leren (samenwerken)  

• een rijke, uitdagende leeromgeving met moderne middelen  

• alle medewerkers werken(samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan  

   de schoolontwikkeling; het uitgaan van de kwaliteiten en talenten van leerlingen en  

   leerkrachten  

• opbrengstgericht werken bij het verwerven van de in de kerndoelen vastgelegde  

   kennis en vaardigheden  

• een doorgaande lijn in onderwijs (voorschools – BAO – VO)  

• op onze school is er sprake van passend onderwijs; zorg op maat voor individuele  

    leerlingen binnen de mogelijkheden die ons school ondersteuningsprofiel ons  

    bieden 

• op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt 

• op onze school wordt handelingsgericht gewerkt 
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Identiteit 

Alle gezinnen, ouder(s) en hun kind(eren) zijn van harte welkom op onze school als zij 

kiezen voor christelijk onderwijs.  

Werken vanuit de christelijke visie is niet vrijblijvend.  

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. 

Naast de dagopening / dagsluiting, godsdienstige vorming, bezinning en vieringen 

willen we in ons dagelijks “doen en laten” de identiteit uitdragen. 

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan 

overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan 

specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing 

of -overtuiging. De keuze kan ook een andere motivatie hebben. Daarom wordt bij 

inschrijving met ouders besproken dat zij de christelijke identiteit van de school dienen 

te respecteren.  

Leren/lesgeven, leeromgeving en onderwijsaanbod 

Elk kind krijgt kansen en ruimte om uniek te zijn. Daarom mag elk kind zich ontplooien 

op eigen niveau. Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn.  

De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. 

De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen 

maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die 

korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die 

meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de 

instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. 

Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. Het lesgeven is de kern van ons werk. 

We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons 

werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een 

open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 

kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we 

de volgende zaken van groot belang: 

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs  

• onderwijs op maat geven: differentiëren  

• gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)  

• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 

• kinderen zelfstandig (samen) laten werken 

Een goed onderwijsaanbod uit zich in welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid.  

Om mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling (specifieke vaardigheden) 

werken wij via de invalshoek; mentaal (denken-hoofd), emotioneel (voelen-hart) en 

fysiek (doen-handen). met andere woorden: niet alleen het opdoen van kennis is van 

belang maar ook de kennis integreren in vaardigheden en houding (met als uitgangspunt 

meervoudige intelligenties).  

Bij de basisvaardigheden wordt het convergente differentiatiemodel gehanteerd, we 

werken opbrengstgericht op handelingsgerichte wijze.  
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De onderwijsbehoefte van ieder kind wordt bepaald in relatie tot de groepsdoelen.  

We werken daarom met het directe instructiemodel. Er zijn groepsplannen voor de 

vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spellen.(voor de onderbouw 

rekenen en taal). De school heeft eigen streefdoelen mb.t. tussen- en eindopbrengsten 

vastgesteld die boven de inspectienormen liggen en afgestemd zijn op de 

schoolpopulatie.  

Techniek en ICT zullen m.b.t. de basisvaardigheden een prominente plaats krijgen.  

De school werkt met een genormeerd LOVS systeem en een observatie/registratie 

systeem. De school richt zich op de toekomst en brengt leren naar deze tijd door gebruik 

te maken nieuwe media.  

 

Veiligheid en vertrouwen   

Als wij met kinderen werken, hebben we daarbij de volgende visie op opvoeding voor 

ogen:  

o Welbevinden van het kind centraal  

   De sfeer onderling is van groot belang voor het welbevinden van het kind.  

   Daarom  streven wij naar het bieden van veiligheid en geborgenheid voor elk kind.  

o Toekomstgericht opvoeden  

   Wij bieden een heldere en veilige structuur, waarin kinderen de kans krijgen:  

• zelfstandig te worden  

• respect en betrokkenheid voor elkaar te krijgen  

• grenzen te stellen  

• gevoelens te uiten  

• weerbaar te worden  

• zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde op te bouwen  

• keuzes te maken en daarvoor zelf verantwoordelijkheid te dragen  

• sociale vaardigheden te verwerven en van daaruit sociale contacten te kunnen  

opbouwen  en vasthouden  

• initiatief te nemen en zich te kunnen verwonderen.   

   

Visie op 21st century skills 

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor 

ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats 

het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal 

voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om 

kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de 

ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van 

kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze 

(toekomstige) samenleving.  
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Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:  

• Samenwerking en communicatie  

• Kennisconstructie  

• ICT gebruik  

• Probleemoplossend denken en creativiteit  

• Planmatig werken 

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de 

deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale 

leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).  

Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de 

leerling en de rol van de ouders/verzorgers. 

 

Zorg 

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening 

met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. 

Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal 

onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school.  

De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het 

toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad 

(zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 

besturen zijn gemaakt.  

De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:  

• Onderwijs:  

  a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving  

  b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen  

  c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  

      ontwikkelingsperspectieven van leerlingen  

  d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken  

  e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties  

• Begeleiding:  

 a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld  

 b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over  

 c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

• Beleid:  

  a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg  

  b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld  

  c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo  

      nodig aan  

• Organisatie:  

   a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur  

   b. De school heeft een effectief zorgteam  
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Ouders 

In een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school willen wij optimale 

omstandigheden realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op 

school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen. 

Ouders worden nadrukkelijk bij het beleid en de activiteiten van de school betrokken.  

In beleidsmatige zijn dit met name de MZR en de Schoolraad. In onderwijsinhoudelijke 

zin op individueel niveau. de uitslag van de ouderenquête wordt gebruikt om het (leer) 

klimaat van de school te verbeteren. Net als van medewerkers wordt ook van ouders 

betrokkenheid, respect en vertrouwen verwacht. Uitgangspunt is dat we samen 

(eventueel met externen) de verantwoordelijkheid dragen om het beste uit ieder kind te 

halen. 

 

Leerlingen 

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We willen het beste (intellectueel, 

creatief en sociaal-emotioneel) uit kinderen halen. De kerntaak van de basisschool ligt in 

onderwijs en leren.  

Er wordt met name aandacht besteed aan :  

 

• Instrumentale vaardigheden, lezen (technisch/begrijpend), taal en rekenen. 

• De sociaal emotionele ontwikkeling ( ontmoeting, het sociale aspect en weerbaar 

zijn als individu). 

• Levensbeschouwing/burgerschap (met de nadruk op de christelijke identiteit) 

 

We willen dat leerlingen met plezier leren. Wij willen onze leerlingen meer 

verantwoordelijk maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig 

zijn met het eigen leerproces. Een veilig klimaat, een prettige werksfeer, respectvol met 

elkaar omgaan zijn in deze geen vanzelfsprekendheden.  

De school zal hierin energie moeten blijven steken. We blijven alert op discriminatie, 

pesten en werken voortdurend aan het voorkomen daarvan. We hebben een goed 

opgezette zorgstructuur met heldere lijnen We besteden extra zorg en aandacht aan 

kinderen die op enigerlei wijze uit de boot dreigen te vallen. Naast extra hulp bij 

(leer)problemen moet er ook extra uitdaging zijn voor plusleerlingen.  

Binnen ons directe instructiemodel willen wij de zelfsturende rol van de leerling 

vergroten; de leerlingen kunnen zelf opdrachten uitvoeren en kunnen de leerstof die ze 

zich eigen maken aan de groep presenteren.  

Ook bij andere vakken zal steeds meer een beroep worden gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen. Aan de school de opdracht om 

een juiste balans te vinden tussen ondersteuning, uitdaging, differentiatie en het 

zelfstandig werken gekoppeld aan het coöperatieve werken.  
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Leraren 

De school is een lerende organisatie waar ruim aandacht is voor ontwikkeling, feedback 

en reflectie. Binnen een veilig klimaat, een prettige werksfeer, respectvol met elkaar 

omgaan professionaliseren teamleden zich om uitdagingen aan te gaan. 

In het team wordt door ieder gewerkt aan persoonlijk meesterschap.  

Leraren kunnen handelingsgericht werken. De leerkracht zal steeds meer een 

begeleidende rol krijgen. Binnen het team is ‘leren van elkaar’ een vanzelfsprekendheid. 

We accepteren dat de verschillen in de groep steeds groter worden, maar willen daar ook 

op anticiperen door het aanbod in klassikaal- en individueel onderwijs, leerstrategieën en 

leerstijlen  

 

Maatschappij 

De maatschappelijke ontwikkelingen, gezinssituaties/thuissituaties doen ons beseffen dat 

er aandacht moet zijn voor;  

• Mogelijkheden van opvoedingsondersteuning  

• Het scholen van medewerkers in gesprekstechnieken en het kunnen omgaan met  

kritische ouders 

• Multiculturele aspecten 
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Hoofdstuk 2 De schoolorganisatie 

2.1. C.B.S. ‘de Bernebrêge’ .... een kwaliteitsschool ? 

 

Het kwaliteitsbegrip van ‘de Bernebrêge’   

Scholen verschillen van elkaar: in sfeer, werkwijzen en resultaten.  

Kortom, er is verschil in kwaliteit. Elke school legt andere accenten en het hangt er vanaf 

waar u uw prioriteit legt.  

Onze school probeert voortdurend de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door: 

• te werken met goede en moderne methoden 

• te werken met bekwaam, geschoold personeel 

• het geven van gedifferentieerde instructie via het IGDI model 

• het goed volgen van de leerling resultaten 

• het tijdig onderkennen van leer- of gedragsproblemen 

• het onderhouden van intensief oudercontact  

• het effectief en efficiënt gebruik van de hoeveelheid leertijd 

• een scherpe vergelijking met landelijke resultaten 

• het zorgen voor een prettig en ontspannen leerklimaat 

 

Natuurlijk zijn nieuwe methoden van belang, maar veel belangrijker zijn de mensen die 

er mee werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de 

materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet op eigen 

houtje, maar we besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.  

 

2.2.  De  organisatie van het onderwijs    

 

Op school werken wij indien het mogelijk is met enkele groepen. Soms is het nodig om 

groepen samen te voegen of groepen te splitsen. Dit hangt altijd af van de formatie, het 

sociale aspect en het leeftijdsaspect. Na een zorgvuldige overweging hopen we op deze 

manier een evenwichtige verdeling van de groepen te bewerkstelligen. De definitieve 

beslissing ligt bij het team van de school. Jaarlijks wordt een bepaalde hoeveelheid 

leerstof verwerkt, die veelal staat aangegeven in de leermethoden op school.  

De gehele groep verwerkt in elk geval de vastgestelde basisstof, maar sommige kinderen 

krijgen op grond van individuele verschillen nog extra verrijkings- en verdiepingsstof 

aangeboden. Er wordt bewust geprobeerd alle leerlingen bij de groep te houden, wat 

veelal lukt door het bieden van aanvullende hulp en/of instructie.  

Hulp aan zorgleerlingen wordt allereerst geboden door de eigen leerkracht, maar deze 

kinderen worden ook geholpen door de IB - er en indien mogelijk door de 

onderwijsassistente.  

Deze leerlingen werken soms met eigen leerlijnen. Om vroegtijdig leerproblemen te 

signaleren worden observaties uitgevoerd en toetsen afgenomen, die behoren tot het 

schooleigen leerlingvolgsysteem en/of onafhankelijke toetsen. 
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2.3.  Het onderwijs in de groepen 1-2 

 

De aanpak in de groepen 1-2 verschilt in vergelijking met de andere groepen, maar er 

zijn  uiteraard ook overeenkomsten. De inrichting van de beide kleuterlokalen is anders, 

dan in de groepen van de midden- en bovenbouw. De kern van het onderwijs aan de 

kinderen in de groepen 1-2  bestaat vooral uit spel, het werken met ontwikkelings-

materiaal en het leren van basisvaardigheden. Het werken in deze groepen gebeurt 

veelal vanuit de (kleine) kring, want daar vinden elke schooldag verschillende 

activiteiten plaats. Daarnaast wordt gewerkt in tafelgroepen, in werkhoeken, in het 

speellokaal en op het schoolplein. Er wordt een begin gemaakt met het zelfstandig 

werken, wat later in de midden- en bovenbouw steeds verder wordt uitgebreid.  

De meeste ontwikkelingsgebieden worden in samenhang gegeven, veelal wordt gewerkt 

aan de hand van thema's.                    

Tijdens de verschillende activiteiten worden vaardigheden ontwikkeld.  

Spelen in de poppenhoek bijvoorbeeld betekent ook bezig zijn met taalontwikkeling.  

Door het spelen met ontwikkelingsmaterialen leren kinderen vele vaardigheden.  

Ook worden de getallen t/m 20 geleerd in verschillende spelvormen.                                                     

Bij het werken met de computer komen de kinderen ook in aanraking met verschillende 

ontwikkelingsgebieden, waar gedacht kan worden aan voorbereidende aspecten voor 

taal, lezen en rekenen.  

In deze groepen wordt veel aandacht besteed aan taalvorming, want dat is erg belangrijk 

als basis voor het leren van veel andere vak- en vormingsgebieden in de hogere groepen. 

In groep 1 gaat het vooral om het wennen aan het naar school gaan, terwijl het leren 

vooral gebeurt door spelen. In groep 2 worden de kinderen steeds meer activiteiten 

aangeboden, die hen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  

Dit cursusjaar werken we met 2 groepen 1en een groep 2. De nieuwe kleuters stromen in 

groepen 1 in. Leerlingen die geboren zijn in de maanden oktober t/m december stromen 

in principe door naar de volgende groep. 

Hierbij wordt gekeken of de betreffende kleuter echt toe is aan groep 2 of 3, want anders 

wordt besloten tot verlengde leertijd in groep 1 of 2. We zien een kind namelijk liever een 

jaar langer in deze groep, waardoor de kans op succes in de hogere groepen wordt 

vergroot. Een dergelijke beslissing wordt door de leerkracht niet gemakkelijk genomen.  

Dit gebeurt in overleg met de betrokken ouders en soms ook met de  

schoolbegeleidingsdienst.  

 

Instroom nieuwe kleuters - dee  iinnsscchhrriijjffpprroocceedduurree  iiss  aallss  vvoollggtt:::: 

11..  OOuuddeerrss  mmeellddeenn  hhuunn  kkiinndd  aaaann..  DDiitt  kkaann  bbiijj  ddee  ddiirreeccttiiee  ooff  ddee  ggrrooeeppsslleeeerrkkrraacchhtt  vvaann  

ggrrooeepp  11  ooff  22..  AAaannmmeellddiinngg  wwoorrddtt  iinn  ddee  eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  mmoonnddeelliinngg,,  tteelleeffoonniisscchh  ooff  

vviiaa  ddee  mmaaiill  ggeeddaaaann..  DDiitt  kkaann  ttiijjddeennss  ddee  ooppeenn  ddaagg,,  mmaaaarr  ooookk  oopp  aannddeerree  mmoommeenntteenn..  

VVoooorraaffggaaaanndd  aaaann  ddee  aaaannmmeellddiinngg  kkuunnnneenn  ddee  oouuddeerrss  vvaann  ttooeekkoommssttiiggee  lleeeerrlliinnggeenn  

zziicchh  vvrriijjbblliijjvveenndd  llaatteenn  iinnffoorrmmeerreenn  eenn  rroonnddkkiijjkkeenn  oopp  oonnzzee  sscchhooooll..  HHiieerrvvoooorr  wwoorrddtt  

eeeenn  aaffsspprraaaakk  mmeett  ddee  ddiirreeccttiiee  ggeemmaaaakktt..  
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22..  BBiijj  aaaannmmeellddiinngg  vvaann  hhuunn  kkiinndd  oonnttvvaannggeenn  ddee  oouuddeerrss  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee  ddaaggeelliijjkkssee  

ggaanngg  vvaann  zzaakkeenn  oopp  sscchhooooll..  DDiitt  kkaann  iinn  eeeenn  ggeesspprreekk  mmeett  ddee  ddiirreeccttiiee..    OOookk  kkrriijjggeenn  ddee  

oouuddeerrss  ddee  iinnsscchhrriijjffffoorrmmuulliieerreenn,,  mmeett  ddee  vvrraaaagg  ddeezzee  vvoooorraaff  aaaann  hheett  

kkeennnniissmmaakkiinnggssggeesspprreekk  iinn  ttee  vvuulllleenn..  

33..  EEeenn  kkiinndd  wwoorrddtt  iinnggeesscchhrreevveenn  aallss  hheett  44  jjaaaarr  iiss  ggeewwoorrddeenn..  DDee  aaaannmmeellddiinngg  iiss  eeeerrddeerr,,  

bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  iinn  hheett  sscchhoooolljjaaaarr  vvoooorraaff  aaaann  hheett  jjaaaarr  wwaaaarriinn  ddee  lleeeerrlliinngg  44  jjaaaarr  wwoorrddtt  

((dduuss  rroonndd  ddee  ddeerrddee  vveerrjjaaaarrddaagg))..    

44..  OOnnggeevveeeerr  eeeenn  mmaaaanndd  vvoooorr  ddee  vviieerrddee  vveerrjjaaaarrddaagg  vvaann  eeeenn  kkiinndd  nneeeemmtt  ddee  sscchhooooll        

tteelleeffoonniisscchh  ccoonnttaacctt  oopp  mmeett  ddee  oouuddeerrss//vveerrzzoorrggeerrss..  

••  IInn  eeeenn  hhuuiissbbeezzooeekk  ((bbiijj  hheett  oouuddssttee  kkiinndd))  kkrriijjggeenn  zzee  ddaann  ttee  hhoorreenn  iinn  wweellkkee  

ggrrooeepp  hhuunn  kkiinndd((eerreenn))  ggeeppllaaaattsstt  wwoorrddtt..  

••  EErr  wwoorrddtt  oovveerr  eenn  wweeeerr  kkeennnniissggeemmaaaakktt,,  eenn  ddee  iinnsscchhrriijjffffoorrmmuulliieerreenn  wwoorrddeenn  

bbeesspprrookkeenn  eenn  eevveennttuueeeell  aaaannggeevvuulldd..    

••  EErr  wwoorrddtt  ddaann  eeeenn  ddaattuumm  eenn  ttiijjddssttiipp  aaffggeesspprrookkeenn  wwaaaarroopp  ddee  oouuddeerrss  ssaammeenn  

mmeett  hhuunn  kkiinndd  eevveenn  bbiinnnneenn  kkuunnnneenn  llooppeenn..  OOpp  ddeezzee  mmaanniieerr  wwoorrddeenn  eerr    22  

ggeewweennnniinnggssmmoommeenntteenn  aaffggeesspprrookkeenn..    DDiitt  kkuunnnneenn  zzoowweell  oocchhtteennddeenn  aallss  

mmiiddddaaggeenn  zziijjnn..  

••  OOookk  wwoorrddtt  aaffggeesspprrookkeenn  wwaannnneeeerr  ddee  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkkee  ssttaarrtt  zzaall  zziijjnn..  DDiitt  iiss  

vvaaaakk  ddee  ddaagg  nnaa  ddee  vviieerrddee  vveerrjjaaaarrddaagg,,  mmaaaarr  hhiieerrvvaann  kkaann  iinn  bbeeppaaaallddee  

ggeevvaalllleenn  wwoorrddeenn  aaffggeewweekkeenn..    

  

De lessentabel voor de groepen 1-2.In de tabel hieronder staat vermeld hoeveel 

kwartieren per week worden besteed aan de verschillende activiteiten.  

De totalen geven aan hoeveel kwartieren de verschillende groepen per week maken.  

De kinderen van groep 1 gaan van maandag t/m donderdag naar school.  

De kinderen van groep 2 gaan van maandag t/m vrijdag naar school.  

Gr 1 gaat op weekbasis 20 uur naar school. Gr 2 gaat op weekbasis 25 uur naar school. 

 

Tabel 

                        Groep 1            Groep  2 

________________________________________________________________ 

 

Godsdienstige vorming                 8                  10 

Spel en bewegingsonderwijs    20                   25 

Taalontwikkeling                 16               22 

Voorbereidend rekenen                                 6                                    5 

Speelwerkuur/Arb met ontw mat      20                  25 

Muzikale vorming                                    4                          5 

Fruit eten                                           4                            5 

            Fries                                                                  2                                    2 

________________________________________________________________ 

                                                                                    80                    100 
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2.4.  Het onderwijs in de groepen 3-8 

 

Klokurentabel/ Activiteiten/ Vak-en vormingsgebieden 

 

Na de groepen 1-2 vindt er een verschuiving plaats van het deels ervarings - en 

ontwikkelingsgericht kleuteronderwijs naar het meer methodisch werken in de hogere 

groepen. Het onderwijs richt zich op het halen van minimum streefdoelen in de 

basisvaardigheden door alle leerlingen. De leerprestaties zijn een belangrijk 

aandachtspunt in onze school. Leerkrachten weten welke doelen worden nagestreefd, 

wat men wil bereiken met de kinderen. De doorgaande lijn is erg belangrijk, want 

kinderen moeten een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen volgen. Planmatig 

werken, goede leermethoden, leerlingvolgsysteem en een goede aanpak op het gebied 

van zorgverbreding zijn bij ons op school belangrijke uitgangspunten voor de inrichting 

van het onderwijs. Voor individualisering en differentiatie binnen de groepen bestaan 

voldoende mogelijkheden. 

 

De lessentabel voor de groepen 3-8 

In de tabel hieronder staat vermeld hoeveel kwartieren per week worden besteed aan de 

verschillende vak- en vormingsgebieden. De totalen geven aan hoeveel kwartieren de 

verschillende groepen per week maken. Groep 3 t/m 8 gaan op weekbasis 25 uur naar 

school. 

 

 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

Godsdienstige vorming 10 10 10 10 08 08 

Geestelijke stromingen 00 00 00 00 02 02 

Bewegingsonderwijs 04 04 08 08 08 08 

Spel 02 02 00 00 00 00 

Taal-  en leesontwikkeling 30                                                                      00 00 00 00 00 

Taalontwikkeling 00 28 20 18 20 20 

Schrijven 08 04 04 02 02 02 

Lezen 00 12 12 12 10 10 

Engels 00 00 00 00 02 02 

Fries 02 02 02 03 03 03 

Rekenen en wiskunde 20 20 20 20 20 20 

W.O. 05 04 10 12 12 12 

Muzikale vorming 02 02 02 02 02 02 

Verkeer      02 02 02 02 02 02 

Handvaardigheid 04 03 03 04 04 04 

Tekenen 

spelcircuit t/r 

06 02 02 02 02 02 

Pauze 05 05 05 05 05 05 

 100 100 100 100 100 100 
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2.4.1.  Godsdienstige vorming 

 

De school gebruikt de methode ‘Kind op Maandag’ van de Nederlandse Zondagsschool 

Vereniging (N.Z.V.). 

 

Elke schooldag wordt geopend en geëindigd met gebed, terwijl wekelijks enkele 

bijbelverhalen worden verteld en besproken. Zo mogelijk wordt een link gelegd tussen 

de verhalen en het leven van alledag, daarnaast wordt bij de keuze van de bijbelverhalen 

rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Liederen uit verschillende bundels worden 

aangeleerd en gezongen tijdens de lessen godsdienstige vorming, maar ook op vieringen 

rond christelijke feesten. 

 

In de methode ‘Kind op Maandag’ komen op het gebied van geestelijke stromingen ook 

verschillende onderwerpen aan de orde. In de midden- en bovenbouw kan ook gekeken 

worden naar tv-programma's van de N.O.T. 

 

2.4.2.  Lezen 

 

In groep 3 wordt feitelijk de start gemaakt met het echte leren lezen. Er wordt gewerkt 

met de vernieuwde methode ‘Veilig leren lezen’ (KIM). Het accent ligt eerst op het 

aanleren van de elementaire leeshandeling, maar later veel aandacht voor leesbegrip, 

spelling en creatief schrijven. Er wordt gebruik gemaakt van gevarieerd 

leerlingenmateriaal, dat vaak door kinderen ook geheel zelfstandig is te gebruiken.  

De methode ‘Veilig leren lezen’  biedt vele hulpmiddelen, die het mogelijk maken 

rekening te houden met individuele verschillen bij kinderen.  In de methode wordt aan 

de verschillen tussen kinderen binnen de groep tegemoetgekomen door verschillende 

manieren van aanpak: ster, maan, raket, zon. 

De maanaanpak wordt gevolgd door kinderen waarbij de leesontwikkeling op 

gebruikelijke wijze verloopt. Daarbij kan nog een onderscheid worden gemaakt in 

risicolezers (steraanpak) en leerlingen die al enige versnelling in hun leesontwikkeling 

weten te realiseren (raketaanpak). Daarnaast is er een aanpak voor kinderen die al in het 

begin van groep 3 of in de loop van groep 3 een versnelde leesontwikkeling hebben 

(zonaanpak). 

Kortom, ‘een viertal wegen’,  waarlangs de meeste kinderen (uit onderzoek blijkt 95%) 

aan het einde van groep 3 het einddoel van het aanvankelijk leesonderwijs behalen.  

Met de juiste aanpak zal zo elk kind zijn of haar leesvaardigheid optimaal kunnen 

ontwikkelen.                                                                                                    

 

In de groepen 4-8 komt de nadruk meer te liggen op het technisch-,  begrijpend- en 

studerend lezen, waarvoor gebruik gemaakt wordt van de methode ‘Grip op lezen’.  

In de hogere groepen wordt natuurlijk nog steeds erg veel gelezen, dit gebeurt vooral bij 

het Estafette lezen.  
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De vorderingen op het gebied van het technisch lezen worden op onze school twee tot 

drie keer per jaar getoetst, dit gebeurt door de afname van observaties en  leestoetsen 

behorend tot het schooleigen leerlingvolgsysteem (groep 3 tot en met 8). 

 

We leren de kinderen niet alleen het technisch-, begrijpend- en studerend lezen, maar 

ook wordt veel gedaan aan voorlezen, waarderend lezen en boekpromotie.  

Daarnaast hebben we elke dag een kwartier ingeroosterd voor stillezen, waarbij hulp kan 

worden geboden aan zwakkere lezers. 

                                                                                                                                                                  

2.4.3.  Taalontwikkeling 

 

Taalaspecten hebben de kinderen nodig in veel dagelijkse situaties: om te communiceren,  

maar ook om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen.  

Taal is veelomvattend, waarbij gedacht kan worden aan een onderverdeling op het 

gebied van mondeling- en schriftelijk taalgebruik.  

Er wordt op het gebied van mondeling taalgebruik aandacht besteed aan lezen, luisteren 

en spreken. Schriftelijk taalgebruik bevat onder meer het stellen, waarbij de kinderen 

actief, creatief en expressief met taal bezig zijn. Het spellingsonderwijs krijgt veel 

aandacht, want in onze visie is het foutloos kunnen schrijven van woorden en 

werkwoordsvormen erg belangrijk.  

 

In de groepen 1-2 wordt gewerkt aan voorbereidende taal en rekenen. Dit wordt o.a. 

gedaan aan de hand van de methode Schatkist. 

In groep 1 t/m 3 ligt de nadruk bij taal op luisteren, spreken en het voorbereidend en 

aanvankelijk lezen. Voor luisteren en spreken gebruiken we in groep 1 t/m 2 praatplaten  

‘Ik ben Bas’, thema’s van ‘Schatkist’  en in groep 3 de methode ‘Veilig Leren Lezen’. 

De leerprestaties worden gevolgd met het bijbehorende leerlingvolgsysteem, waardoor 

vroegtijdig achterstanden worden gesignaleerd en hulp geboden kan worden om 

leesproblemen te voorkomen. 

In groep 1 en 2 gebruiken we twee maal per jaar de Cito-toets ‘taal voor kleuters’ en na 2 

maanden onderwijs wordt de woordenschattoets van Thije de Vos afgenomen. 

Een aantal keren toetsen we in groep 3 de spelling. Twee keer per jaar toetsen we de 

resultaten voor spelling in groep 4 t/m 8. 

Bij taal in groep 4 t/m 8 werken we aan veel zaken; luisteren, spreken, het goed schrijven 

van (werk)woorden, het verwerven van meer taal (b.v. spreekwoorden, voorzetsels, enz.) 

en het bekijken van de taal (b.v. onderwerpen in de zin zoeken). Uiteindelijk gaat het 

erom dat kinderen vlot en correct hun gedachten op papier kunnen krijgen.  

Dat wil zeggen: een goed opstel, brief, verslag, enz. kunnen maken. Als taalmethode 

gebruiken we ‘Taal actief’. Daarnaast is er nog een spellingprogramma, waar we 2 uur 

per week aan werken.  
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2.4.4. Engels 

 

Wij gebruiken voor Engels de methode ‘The team in action’. Ook  komt in groep 7/8 het 

vak Engels regelmatig en geïntegreerd in de andere vakgebieden aan de orde.  

Daarnaast worden er Engelse activiteiten gehouden in de klas zoals het zingen en 

vertalen van Engelse liederen, spelen van Engelstalige spellen, het houden van 

kringgesprekken in het Engels en het vertellen van Bijbelverhalen uit de Engelstalige 

kinderbijbel.                                                                             

 

2.4.5.  Fries 

 

Wij gebruiken voor Fries de methode  ‘Spoar 8’. Deze methode is multimediaal, d.w.z. er 

wordt gebruik gemaakt van internet, tv programma’s en CD ’s met luisteroefeningen.  

Er wordt gewerkt aan lezen, spreken en schrijven op individuele niveau ’s. 

Er zijn op schoolniveau afspraken gemaakt over wanneer er Fries wordt gesproken in de 

lessen. Wij streven naar een tweetalige school. In iedere groep wordt er een 

middag/ochtend Fries gesproken. In de groepen 1 en 2 wordt er 1 á 2  keer per jaar 

gewerkt met een thema uit Spoar 8. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het 

gebruik van de Fryske taal. Deze zaken zijn vastgelegd in ons taalbeleidsplan. 

Verder wordt er op het gebied van Fries regelmatig meegedaan aan activiteiten die door 

Friese organisaties als AFUK, Omrop Fryslân enz. worden georganiseerd. 
                                                                                     
2.4.6.  Rekenen en wiskunde 

 

De school werkt met methode ‘Wereld in getallen editie 5’. 

In de groepen 1-2 staat vooral de ontdekking van de getallenwereld centraal, daarnaast 

wordt gewerkt aan begripsvorming, ruimtelijke ordening, ruimtelijke relaties, oriëntatie 

in de tijd en meetactiviteiten. Er wordt  bij het uitvoeren van deze rekenactiviteiten 

gebruik  gemaakt van de methode ‘Schatkist’. 

De kinderen in de groepen 3-8 werken met de methode ‘Wereld in getallen’, dit is een 

realistische rekenmethode. Deze methode gaat uit van het dagelijks leven, waardoor het 

leren rekenen niet wordt beperkt tot het aanbieden van louter rijtjes sommen.  

Deze methode besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden hoofdrekenen, 

schattend rekenen, toepassings-rekenen, automatiseren en cijferen.  

Een methodegebonden leerlingvolgsysteem maakt het mogelijk de vorderingen van alle 

kinderen goed te kunnen volgen. Leerachterstanden worden vroegtijdig gesignaleerd, 

waarna gericht hulp en/of aanvullende instructie kan worden geboden.  

De computerprogramma's bij deze methode worden in de onderbouw gebruikt voor het 

gevarieerd oefenen van de basisvaardigheden, maar in de midden- en bovenbouw meer 

voor het toepassen van rekenvaardigheden. 
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2.4.7.  Schrijven 

 

In de onder-, midden- en bovenbouw wordt de schrijfmethode ‘Pennestreken’ gebruikt. 

Deze methode bevat een doorgaande leerlijn technisch schrijven in blokschrift. 

We zien het schrift als een communicatie- en expressiemiddel.  

Het schrijven is als taalvaardigheid ondersteunend en functioneel ten opzichte van 

andere vak- en vormingsgebieden.  

 

In de groepen 1-2 wordt vooral gewerkt met schrijfpatronen. Het ontwikkelen van de 

motoriek en het aanleren van een goede schrijfhouding (zithouding), papierligging en 

potloodgreep staan hierbij centraal. Later in de midden- en bovenbouw hebben dit soort 

zaken ook voortdurend de aandacht.   

    

2.4.8.  Wereldoriëntatie 

 

In Samen Wijzer! komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek 

samen en leren kinderen om vraagstukken vanuit de verschillende vakgebieden en 

invalshoeken te bekijken. Met aansprekende vragen en bronnen verkennen de kinderen 

zo’n thema. Het thema is naar wens met verschillende activiteiten uit te breiden tot een 

(schoolbreed) project.  

 

Er is een geïntegreerd wereldoriëntatiepakket voor groep 3 en 4.  

Wijzer! Wereldoriëntatie sluit aan op elke zaakvakkenmethode. De vakken natuur en 

techniek, aardrijkskunde en geschiedenis zijn volledig in de thema’s verweven. De eigen 

interesse en nieuwsgierigheid van kinderen worden hierin gestimuleerd. Het pakket 

voor groep 3 en 4 is een flexibel programma van 18 lessen per jaargroep van ieder 40 

minuten.  

Er zijn 6 thema’s van 3 lessen die naar eigen inzicht over het schooljaar aangeboden 

kunnen worden. 

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er voor elk leerjaar 5 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bestaat 

uit 4 basislessen gevolgd door uitbreidingslessen voor herhaling en verdieping.  

Elk hoofdstuk start met een geanimeerde kijk- en doeplaat. Het hoofdstuk begint en 

eindigt met “het verhaal van…” voor de beleving.  

bij de aardrijkskundemethode  zit in elk hoofdstuk  een topografieles. De Junior Bosatlas 

en de oefensoftware De Junior Bosatlas Topo Online zijn handige hulpmiddelen bij het 

ontwikkelen van kaartvaardigheden. De lesduur is ca. 45 minuten. De uitbreidingslessen 

bestaan uit: een samenvatting, test jezelf als voorbereiding op de toets en twee toetsen; in 

elk hoofdstuk 4 keuzetaken gericht op meervoudige intelligentie die als herhaling en 

verdieping ingezet kunnen worden; per leerjaar drie SamenWijzer! projecten. 

 

 



          Schoolgids 2019- 2020 C.B.S. ‘De Bernebrêge’ Surhuisterveen    28                           

 

Wijzer! volgt het model van directe instructie. Elke les begint met de doelen van de les en 

sluit af met een ‘ik weet nu’-blokje. In die blokjes staan de belangrijkste leeropbrengsten 

genoemd en kunnen kinderen aangeven of ze de stof wel of niet hebben begrepen.  

Elk hoofdstuk wordt met een hoofdstuktoets en een aparte topografietoets 

(aardrijkskunde) afgesloten. Met de samenvatting en Test jezelf bereiden kinderen zich 

voor op de toets.  

De topografietoets bereiden ze voor met behulp van huiswerkbladen.  

Alle vakken hebben dezelfde heldere, doelgerichte structuur. In 20 basislessen worden 

op een voor iedereen toegankelijke manier de kerndoelen behandeld. Meer individuele 

uitdaging vinden de kinderen in de taken waarmee het lesprogramma tot 38 uur kan 

worden uitgebreid. Drie keer per jaar is er een vakoverstijgend thema, waarin ze leren 

vraagstukken vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken te bekijken.  

 

Er kan gedifferentieerd worden naar tempo en niveau. Leerlingen die extra hulp nodig 

hebben, krijgen de theorie in audiovorm aangeboden en hulp bij moeilijke woorden.  

Voor leerlingen die meer aankunnen, zijn er in elke les extra opdrachten. Elk hoofdstuk 

heeft twee herhalings- en verdiepingstaken voor sneller werkende leerlingen. Hiermee 

kunnen ze zelfstandig verder werken als ze klaar zijn met de les.  

 

Met de veelzijdige opdrachten in Wijzer! ontwikkelen kinderen hun 21st century skills.  

Bij de praktische taken bedenken ze oplossingen en beargumenteren ze hun beslissingen. 

Ze leren plannen en kritisch denken. Creativiteit en een onderzoekende houding worden 

gestimuleerd, onder andere bij de samenwerkingsopdrachten. Daarmee trainen de 

kinderen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden. Zo worden ze goed 

toegerust voor de eisen van de moderne maatschappij.  

 

De methodesoftware van Wijzer!  is verrijkt met films, animaties en weblinks.  

De digibordsoftware is zeer interactief en motiveert de kinderen met leuke platen en 

films.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/wcm/connect/bd5b216c-5903-45cb-a597-d49ec8ae0d0e/Wijzer%2521+21e+eeuwse+vaardigheden.pdf
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2.4.9.  Verkeer 

 

De groepen 3-8  maken gebruik van de methode ‘Let’s go’, waarin dagelijks 

voorkomende verkeerssituaties worden behandeld. Er wordt aangesloten bij de 

belevingswereld van de kinderen, daarbij veel aandacht voor verkeersregels, 

verkeersborden en het ontwikkelen van een verkeersbewuste mentaliteit.  

Jaarlijks wordt het praktisch en theoretisch verkeersexamen afgenomen in groep 8.  

De organisatie hiervan ligt in handen van de gemeente Achtkarspelen.  

 

2.4.10.  Expressievakken 

 

In de groepen 1-2 zijn de expressievakken veelal geïntegreerd in het totale programma. 

Voor de groepen 3 en 4 staan de expressievakken op het lesrooster vermeld.  

Dit wordt uitgevoerd in de eigen groep. 

In de groepen 5 t/m 8 werken we met wisselsysteem. Op een aantal middagen wordt er 

een creatief circuit georganiseerd waarbij er een groep vrijwilligers enthousiast assisteert.  

Er komen dan verschillende technieken aan de orde en de leerlingen worden in groepen 

ingedeeld. Het proces en de sociale ontwikkeling spelen naast creativiteit een belangrijke 

rol. 

 

Voor tekenen, drama, dans en muziek wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Moet Je 

Doen’.  

De school doet jaarlijks mee aan ‘Uur Cultuur’ van de Stichting Keunstwurk in 

Leeuwarden.  

Het betreft een totaal aanbod voor de groepen 1-8 op het gebied van kunstzinnige 

vorming. Jaarlijks is er ook gezamenlijk project met  technische actviteiten.  

                                                                                                                                                                                                          

2.4.11.  Bewegingsonderwijs  

 

In de groepen 1-2 staat spel en bewegingsonderwijs dagelijks op de lessentabel.  

Er wordt gespeeld op het schoolplein en in het speellokaal.  

De groepen 3 en 4 krijgen wekelijks 1 x per week gym- of zwemles in het 

gymnastieklokaal en 1 x spelen op het plein. 

De groepen 5-8 krijgen wekelijks  2 x per week gymles. Er wordt op onze school gebruik 

gemaakt van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.  
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2.4.12.   Actief burgerschap en sociale emotionele ontwikkeling 

 

Actief Burgerschap is geen nieuw schoolvak. Al sinds jaar en dag besteden we bij de 

verschillende vakgebieden (geschiedenis; aardrijkskunde; wereldoriëntatie; godsdienst; 

sociaal emotionele vorming enz.) ruim aandacht aan de verschillende onderdelen die je 

onder Actief Burgerschap zou kunnen rekenen. 

Het gaat om 3 kernbegrippen: participatie (deelname); democratie en identiteit.  

Binnen de school krijgt het handen en voeten op de volgende niveaus: 

• Identiteitsvorming aan de hand van levensbeschouwing: onze christelijke 

uitgangspunten vormen de basis van onze omgang en handelen met elkaar in alle 

facetten  

• De school als samenleving: een samenleving in het klein met z'n eigen regels en 

afspraken  

• De school als pedagogisch normatief instituut: veiligheid; schoolregels; normen en 

waarden  

• De school middenin de samenleving: de participatie /de deelname van leerlingen, 

leerkrachten en ouders daarin/daaraan.  

• Kennis van en discussie over politieke en maatschappelijke praktijken in de 

samenleving en de eigen visie van de leerling daarop  

• Europees en wereldburgerschap: we zijn onderdeel van een groter geheel 

 

In de verschillende bovengenoemde vakgebieden komen deze 6 niveaus terug.  
 

Methode sociale vaardigheden  

Het welbevinden, de betrokkenheid en nog een aantal aspecten van de sociale en 

emotionele ontwikkeling van onze leerlingen worden jaarlijks in kaart gebracht door de 

leerkracht middels ‘Zien!’. Dit volgsysteem is een geïntegreerd onderdeel van ons 

administratiesysteem Parnassys. 

In oktober/november worden de lijsten van ‘Zien!’ ingevuld door de groepsleerkrachten 

en in november besproken met de IB-er. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf 

ook een aantal lijsten in. Bijzonderheden die uit de verschillende lijsten naar voren 

komen worden met ouders besproken, bijvoorbeeld tijdens de tien-minuten-gesprekken 

in november. Verder willen we structureel werken aan de sociale vaardigheden van de 

kinderen. Daarom zetten we het programma ‘De Vreedzame School’ in. Leerkrachten 

worden geschoold voor het geven van deze lessen.  
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2.4.13.  Computergebruik 

 

In alle groepen werken de kinderen bij ons op school met computers en tablets. 

Ook is er in alle groepen een smartboard aanwezig.  Deze hulpmiddelen worden 

gebruikt voor de verwerking van leerstof bij verschillende vak- en vormingsgebieden en 

voor  zorgverbreding. 

De vaardigheden op gebied van tekstverwerken worden getraind. Ook bij projecten en 

opdrachten voor werkstukken moeten de leerlingen in het tekstverwerkingsprogramma 

Word kunnen werken. De minimumeisen hiervoor zijn vastgelegd en worden 

gecontroleerd door de leerkracht d.m.v. een gerichte opdracht. 1 x per jaar worden deze 

minimum eisen getoetst. 

Leerkrachten gebruiken de computer voor administratieve doeleinden en e-mail.  

Vanaf het nieuwe cursusjaar 2019 – 2010 willen wij de tablet inzetten bij digitale 

verwerkingen van ons rekenonderwijs, extra opdrachten bij Schatkist en  de Kim versie.  

Dit houdt in dat leerlingen voor één of meer vakgebieden niet langer in een werkboekje 

werken, maar de opdrachten op een tablet gaan maken. Belangrijke voordelen van die 

manier van werken zijn de directe feedback die kinderen krijgen op hun werk (ze weten 

direct of een opgave goed of fout is gemaakt) en de afstemming van de leerstof: de 

opgaven kunnen eenvoudiger aan het niveau van de kinderen worden aangepast.  

De school beschikt over een eigen website op het internet (https://bernebrege.noventa.nl). 

Daar vindt u veel informatie. Daarnaast gaan de scholen werken met ‘Social schools’, een 

communicatieplatform informatie kan worden gedeeld met de betrokken ouders.  
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Hoofdstuk 3      De zorg voor kinderen 

 

3.1.  Toelating, leerplicht verwijdering en schorsing van leerlingen 

 

De procedures voor toelating, verwijdering en schorsing  zijn op verenigingsniveau 

vastgelegd in een beleidsdocument. Het betreffende document ligt op school ter inzage 

en wordt op verzoek aan de ouders verstrekt. 

 

Protocol schorsing en verwijdering 

Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze  

school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de  

leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van  

veiligheid of orde kan de directeur besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de  

school te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van schorsing en of verwijdering kan  

er een time out worden ingezet.  

Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om  

tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer  

dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de  

politie.  

De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander  

personeelslid) en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, 

schriftelijk en met redenen omkleed door de directeur medegedeeld. Daarbij is het voor 

betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, 

schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. 

Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst 

horen. Het volledige protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op  

de website van Noventa (www.noventa.nl) en op de website van onze school. 

 

Leerplicht 

Het vierjarige kind is nog niet leerplichtig en is dus niet verplicht de basisschool 

(geregeld) te bezoeken. Wel is het verstandig dit te doen. Bij de inschrijving geeft u 

immers de voornemens aan. 

Het vijfjarige kind is wel leerplichtig, maar mag door de ouders gedurende maximaal 5 

uur per week worden thuis gehouden in overleg met de schoolleiding. Daarnaast mogen 

de vijfjarigen nog eens 5 uur per week extra worden thuisgehouden, maar dan is 

toestemming van de schoolleiding nodig. 

Zodra een kind 6 jaar wordt, is het volledig leerplichtig. Dat betekent dat alleen 

gewichtige redenen aanleiding kunnen zijn om te verzuimen. Bijv. : bijwonen huwelijk in 

de familie, ambts- of huwelijksjubileum in de familie, overlijden van familie, als men 

verplicht is buiten de schoolvakantie vakantie op te nemen, verhuizing, ziekte e.d. 

Dokter- en tandarts bezoek graag buiten de schooluren afspreken, tenzij dit absoluut niet 

anders kan. 
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3.2.  De inschrijving en opvang van nieuwe leerlingen 

 

Er zijn een tweetal mogelijkheden om uw kind(eren) op onze school aan te melden:  

• Op de jaarlijkse open dag in het voorjaar 

• Op de dagen dat de directeur aanwezig is 

 

Er volgt een kennismakingsgesprek met de directie. 

Tevens vindt er een rondleiding plaats en maakt u kennis met de groepsleerkracht(en) en 

bekijkt het lokaal waarin uw kind komt.  

Een aanmelding gaat altijd gepaard met een paar administratieve gegevens.  

Naast zaken als naam, geboortedatum en het BSN nummer verplicht het ministerie ons 

een paar vragen te stellen over het beroep en opleiding van de ouders. 

Deze gegevens leiden tot het zogenaamde leerlingengewicht, dat in sommige gevallen tot 

een extra financiële vergoeding voor de school kan leiden. Meer informatie over de 

inschrijfprocedure leest u in 2.3 Het onderwijs in de groepen 1-2 

                                                         

3.3.  Passend onderwijs  

 

Wat is passend onderwijs? 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop 

onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd . 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 

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

schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar 

samen in samenwerkingsverbanden: onderling maken de scholen afspraken hoe ze 

ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 

Wat is er veranderd? 

Scholen hebben de zorgplicht sinds 1 augustus 2014. Dat betekent dat scholen elk kind 

een passende onderwijsplek moeten bieden. Dit kan op de school waar u uw kind 

aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of 

speciaal (basis) onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen werken 

hierin samen. De extra ondersteuning die kinderen eventueel nodig hebben wordt 

rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. 

 

Iedere school heeft binnen het passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. 

Daarin beschrijft de school welke ondersteuning (naast de basisondersteuning) de school 

kan bieden en hoe een en ander is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van onze 

school heeft bij de vaststelling hiervan adviesrecht. Het volledig ondersteuningsprofiel 

van onze school vindt u op onze website:  https://bernebrege.noventa.nl 

 

https://
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Passend Onderwijs binnen de scholen van de Stichting Noventa Onderwijs 

De scholen van Stichting Noventa zijn aangesloten bij  het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs primair Onderwijs Friesland.  

We ontvangen  een budget van het ministerie om uitvoering te geven aan passend 

onderwijs. Dit geeft meer mogelijkheden om leerlingen met speciale zorgvragen een 

passend onderwijs aanbod te doen binnen onze eigen scholen. Dat is ook onze ambitie, 

maar we weten  dat we niet alle leerlingen met specifieke zorgvragen kunnen opvangen 

in onze scholen. In een aantal gevallen zullen wij kinderen moeten verwijzen naar het 

Speciaal (Basis) Onderwijs. Bij elke leerling zullen wij dat zorgvuldig moeten afwegen in 

samenspraak met de ouders/verzorgers.   

Iedere school beschikt over een budget, waarmee aanpassingen kunnen worden gedaan 

om tegemoet te komen aan de onderwijszorgvragen die rond leerlingen kunnen spelen. 

Een intern zorgoverleg (vaak de directie en intern begeleider in samenwerking met het 

team) bepaalt welke leerlingen van dit budget profiteren, bijvoorbeeld door de inzet van 

extra uren om een leerling te begeleiden, door scholing over bepaalde problematiek of 

door de aanschaf van specifieke leermiddelen. Er is een maximumbudget vastgesteld, dat 

per leerling en per leerjaar niet kan worden overschreden. Over de ondersteuning die 

wordt ingezet is regelmatig overleg met ouder(s)/verzorger(s). 

Om de scholen van Noventa te ondersteunen bij de uitvoering van Passend Onderwijs 

heeft Noventa een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht. In dit team zitten een aantal 

deskundigen, die scholen adviseren bij het bieden van passende zorg aan leerlingen. Het 

BZT vergadert ongeveer 1x in de zes weken. Wanneer een school in overleg met ouders 

een aanvraag voor plaatsing in het S(B)O overweegt, wordt het BZT altijd geraadpleegd. 

Samen wordt bekeken of een S(B)O-plaatsing de juiste stap lijkt voor een leerling. 

Het bovenschools zorg team is te bereiken via het stafkantoor van Noventa ( tel: 0511-

542540 of email : BZT Noventa@noventa.nl). Voor meer informatie over passend 

onderwijs kunt u kijken op: www.passendonderwijs.nl 

Het Bovenschools Zorgteam bestaat uit een specialist gedrag en leren/ orthopedagoog, 

een schoolarts, een schoolmaatschappelijk werker en twee intern begeleiders. Bij 

verschillende zorgvragen kunnen ze door de school benaderd worden om mee te 

denken. Daarnaast kan de school in sommige specifieke gevallen gebruik maken van de 

expertise van SO Fryslan. Voorbeelden daarvan zijn: leerlingen met epilepsie, blinde of 

slechtziende leerlingen, slechthorende of dove leerlingen, leerlingen met TOS 

(taalontwikkelingsstoornis). Wanneer de school advies vraagt bij het Bovenschools 

Zorgteam of PO Fryslan, wordt dit vooraf met u als ouder/verzorger overlegd.  

                     

 

 

 

 

 

 

mailto:Noventa@noventa.nl
http://www.passendonderwijs.nl/
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3.4.  Handelingsgericht werken, adaptief onderwijs, extra oefenstof en verlengde  

         leertijd 

 

Om ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen binnen een gevarieerde 

groep, gaan wij uit van de onderwijsbehoeften van kinderen.  

Het klassenmanagement heeft tot doel een leeromgeving te bereiken, waarin alle 

kinderen met hun verschillende mogelijkheden en behoeften actief betrokken, met 

plezier en met succes kunnen leren en kunnen werken aan hun ontwikkeling. 

Kortom: ruimte scheppen, letterlijk en figuurlijk, om tegemoet te kunnen komen aan de 

verschillende individuele mogelijkheden en behoeften van kinderen. 

Het zo goed mogelijk afstemmen van ons onderwijs op wat leerlingen nodig hebben om 

te leren en zich te ontwikkelen wordt adaptief onderwijs genoemd. Om dit adaptief 

onderwijs te kunnen organiseren, én om kinderen van elkaar te laten leren, clusteren we 

kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Zo hanteren we bij de meeste vakken 

drie aanpakken: Er is een minimumgroep, die de minimale doelstellingen bereikt met 

een intensievere aanpak, de aanpak 1 of ‘ster-aanpak’. Daarnaast is er de basisgroep, die 

tot doel heeft het reguliere programma te volgen, met de gebruikelijke instructie en 

ondersteuning; de aanpak 2 of ‘maan-aanpak’. En tot slot is er de aanpak 3 of ‘zon-

aanpak’, voor kinderen die met een minimale instructie goed de doelen kunnen halen, 

aangevuld met extra, uitdagende doelen.  

We kiezen ervoor ‘convergent’ te differentiëren, dat wil zeggen dat we kinderen zo veel 

en zo lang mogelijk binnen een niveaugroep leerstof aanbieden. Op deze manier kunnen 

ze zich aan elkaar optrekken, en worden de onderlinge verschillen minder groot. 

Soms lukt dit echter niet en is de onderwijsbehoefte van een leerling zo anders en 

specifiek dat er gekozen wordt voor een eigen leerlijn, of ontwikkelingsperspectief, 

waarbij de leerling in een eigen tempo aan eigen doelstellingen werkt. Dit is een 

ingrijpende maatregel, waarbij ouders altijd worden betrokken, omdat een consequentie 

kan zijn dat de einddoelen van groep 8 niet zullen worden behaald.  

Een ontwikkelingsperspectief of eigen leerlijn hanteren we pas vanaf groep 5/6.  

Alle basisstof is dan aangeboden, en er kan goed worden bepaald hoe een vervolg tot en 

met groep 8 er uit kan zien. 

In de onder- en middenbouw wordt in enkele gevallen besloten tot verlengde leertijd 

(bijvoorbeeld een extra kleuterjaar, of een doublure) in een bepaalde groep of aanpassing 

van de leerstof. Zo’n beslissing wordt genomen op grond van de leerprestaties en of de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  

In alle gevallen wordt de hoop uitgesproken / bestaat de verwachting, dat het 

betreffende kind zich beter zal ontwikkelen en een grotere kans heeft de basisschool 

succesvol te doorlopen. Bij verlengde leertijd krijgt het kind opnieuw alle leer- en 

oefenstof aangeboden, maar ook kan het besluit worden genomen te gaan werken met 

een aangepast leerprogramma. Het haalt dan bij bepaalde vak- en vormingsgebieden 

misschien niet het eindniveau van de basisschool. 
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Specifieke groepen 

De meer begaafde leerlingen krijgen ook speciale aandacht bij ons op school. Naast de 

basisstof wordt deze leerlingen in verschillende vormen verdiepingsstof aangeboden. 

Om tijd te creëren voor deze extra stof, wordt goed bekeken of er kan worden geschrapt 

in het basisaanbod. Ook kunnen deze leerlingen taken krijgen die gericht zijn op hun 

brede ontwikkeling, zoals meedenken in de organisatie of voorbereiding van activiteiten, 

of het ondersteunen van een leerling in een lagere groep.  

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen extra uitdaging krijgen in een aparte groep 

binnen of buiten de school.  

Noventa heeft een specifieke groep voor hoog- en begaafde kinderen, ‘De Mansarde’, 

waar kinderen één dag per week een alternatief lesprogramma krijgen in een kleine 

groep en met veel individuele begeleiding. Kinderen worden in overleg met de 

ouder(s)/verzorger(s) voor ‘De Mansarde’ aangemeld door school. Het aantal plaatsen 

binnen ‘De Mansarde’ is zeer beperkt, dus niet alle aangemelde leerlingen kunnen 

worden geplaatst. Een plaatsingscommissie besluit één maal per jaar welke van de 

aangemelde leerlingen worden geplaatst.  

Binnen de Bernebrêge is ook een aanbod voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. 

Juf Clazien de Bruin werkt met specifieke materialen en opdrachten met een aantal 

leerlingen die extra uitdaging buiten de groep kunnen gebruiken. In overleg met de 

groepsleerkrachten wordt deze groep samengesteld met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Op 

dit moment zijn we aan het bekijken hoe we ook leerlingen uit groep 1 t/m 4 buiten de 

groep uitdagende leerstof kunnen aanbieden. 

 

Op de Bernebrêge hebben we ook circa 20 leerlingen met een niet-Nederlandse 

achtergrond. Een aantal van deze leerlingen beheerst de taal al heel goed, maar er is ook 

een groep die de Nederlandse taal nog moet leren. Binnen Noventa kunnen deze 

kinderen extra begeleid worden. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door een 

onderwijsassistente: juf Machtelt. Een aantal uren per week krijgen deze kinderen een 

programma op maat, waarbij met name gewerkt wordt aan woordenschat, klank- en 

letterkennis en lezen. Zo hopen we de kinderen te ondersteunen bij het steeds meer 

meedoen met het aanbod in de klas.  

 

3.5.  Het dagelijkse werk van de kinderen 

 

Het werk wordt in de verschillende groepen zo vlot mogelijk nagekeken, waardoor de 

leerkrachten vrijwel onmiddellijk weten of hulp moet worden geboden en of 

aanvullende instructie wenselijk is. Een positieve benadering en waardering zijn erg 

belangrijk, want het zal de kinderen stimuleren steeds goed hun best te doen.  

Fouten behoeven niet te worden gezien als negatief, maar geven de leerkrachten inzicht 

in de vorderingen van de kinderen. Er wordt vooral gekeken naar wat de kinderen reeds 

beheersen, dat moet het uitgangspunt zijn om verder te werken aan hun ontwikkeling.                                                                                                     
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3.6.  Leerlingvolgsysteem 

 

De school maakt gebruik van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De vorderingen van 

alle kinderen worden systematisch gevolgd, dit gebeurt met methodegebonden toetsen 

en het Cito leerlingvolgsysteem. De vorderingen worden gepeild over langere perioden 

en meerdere leerjaren. Gaan de kinderen nog vooruit en zo ja in welke mate, of is er 

misschien sprake van stilstand of zelfs achteruitgang en wat kan daaraan worden 

gedaan? Het gaat in de groepen 1-2 om het invullen van observatielijsten, maar ook het 

afnemen van toetsen betreffende LOVS toetsen rekenen en taal voor kleuters.  

Er wordt gekeken naar de beheersing van de voorwaarden, die nodig zijn om later te 

kunnen leren lezen en rekenen. In de midden- en bovenbouw worden toetsen afgenomen 

voor de verschillende onderdelen op het gebied van de basisvaardigheden taal, lezen en 

rekenen. In het geval kinderen niet voldoen aan de gestelde normen bij al deze toetsen, 

dan zal ten behoeve van de hulp aan individuele of groepjes kinderen een passend 

aanbod worden opgesteld. Alle leerlingen worden ingedeeld volgens hun niveau in een 

groepsplan. We gebruiken momenteel een groepsplan voor rekenen, (voorbereidend)  

rekenen en (voorbereidend)lezen, begrijpend lezen en spelling.. Dit houdt in dat er per 

subgroep in een klas verschillende eisen worden gesteld aan de hoeveelheid werk en de 

resultaten. De resultaten van de toetsen worden verwerkt met behulp van de computer, 

waardoor heel gemakkelijk een uitdraai gemaakt kan worden voor de oudergesprekken 

en de  leerlingenbespreking.  

 

3.7.   Leerlingendossiers en onderwijskundig rapport 

 

In onze school worden van alle leerlingen de nodige gegevens vastgelegd.  

Het gaat om toetsresultaten, verslagen van leerlingenbesprekingen, oudergesprekken, 

overleg met externe instanties en handelingsplannen.  

De toetsresultaten van de verschillende groepen worden opgenomen in 

schooloverzichten, alsook in de groepsmap van de betreffende groep.  

De archivering en het bijhouden van de leerlingendossiers gebeuren conform de 

geldende richtlijnen, die wettelijk zijn vastgesteld.  

De schoolleiding heeft de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van 

leerlingengegevens aan scholen, instellingen en instanties. Is de school niet wettelijk 

verplicht dit soort gegevens aan te leveren, dan zal dit alleen gebeuren met toestemming 

van de ouders. Te allen tijde hebben ouders recht van inzage in de geregistreerde 

gegevens van hun kind(eren). Bij het verlaten van de school wordt bij overgang naar het 

VO een zogenaamd "overdrachtsformulier" ingevuld, met daarop kennisgegevens van de 

leerling. Dit formulier wordt door de ouder/verzorger getekend en door de leerkracht 

van groep 8 naar de vervolgschool gestuurd. De ouders ontvangen hiervan een kopie. 

Ook bij de overgang van uw kind naar een andere school voor basisonderwijs wordt een 

onderwijskundig rapport opgemaakt. Dit rapport wordt naar de nieuwe basisschool 

gezonden. De ouders ontvangen een kopie hiervan. 
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3.8.  Huiswerk 
 

Extra zorg aan leerlingen kan leiden tot het thuis laten maken van bepaalde opdrachten, 

dit kan dan gebeuren met hulp en begeleiding van de ouders. Dit kan gaan om het lezen 

te oefenen en te stimuleren of wat lastig rekenwerk te oefenen. 

In de gr. 4 t/m 8 wordt soms huiswerk opgegeven, dan kan het bijvoorbeeld gaan om het 

leren van toetsen voor bepaalde vak- en vormingsgebieden. In deze groepen is het ook 

erg belangrijk  dat thuis veelvuldig de tafels van vermenigvuldiging worden geoefend. 

In de gr. 7-8 krijgen de leerlingen meer huiswerk op, dit betreft ook reeds gewenning en 

oefening voor het voortgezet onderwijs. Controle en belangstelling voor het werk, ook 

van de ouders thuis, werkt zeer motiverend voor de leerlingen.  

 

3.9.  Interne begeleider  

 

De interne begeleiders en de groepsleerkrachten hebben belangrijke taken op het gebied 

van de zorgverbreding. De interne begeleider coördineert de hulp aan zorgleerlingen, 

helpt het onderwijzend personeel waar mogelijk en beheert het  leerlingvolgsysteem.  

De interne begeleider beheert ook de orthotheek, dit is een soort bibliotheek met 

specifiek materiaal voor de hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen.  

Een goede aanpak van de zorgverbreding wordt erg belangrijk gevonden, want een 

groot aantal leerlingen heeft aanvullende hulp en of instructie nodig.  

Op weekbasis worden 3 1/2 dagen besteed aan zorgverbreding, waarbij het gaat om de 

begeleiding van leerkrachten door de interne begeleider en de hulp aan zorgleerlingen in  

onder-, midden- en bovenbouw.  
 

3.10. Onderzoeken en dossiers 
 

Soms zijn er vragen rond de begeleiding van leerlingen. Bijv. of er belemmeringen zijn, 

waardoor de begeleiding niet aanslaat. Heeft een kind bijvoorbeeld een groot probleem 

met de aandacht of de concentratie, of is er sprake van dyslexie?  Ook kan het zijn dat 

een ouder problemen ziet in de ontwikkeling, of merkt dat een kind een andere aanpak 

vraagt. Zowel school als ouders kunnen in zulke gevallen ervoor kiezen advies in te 

winnen of een onderzoek aan te vragen. Wanneer we hier als school aan denken, zullen 

we ouders daar altijd bij betrekken en om toestemming vragen. Ouders en school 

worden dan gevraagd informatie aan te leveren, en zullen door de deskundige die het 

onderzoek heeft verricht, op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten.  

Wanneer ouders zelf een onderzoek aanvragen, naar bijvoorbeeld gedrags- of 

ontwikkelingsproblemen, zal dit vrijwel altijd via de huisarts worden gedaan. Deze 

verwijst ouders door naar instanties die onderzoek verrichten en ouders van advies 

voorzien. Vaak wordt ook dan de school om informatie gevraagd. Over het algemeen 

werken we hier graag aan mee. Het is prettig wanneer u school ook op de hoogte brengt 

van het verloop en de uitkomst van een dergelijk onderzoek.  
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Soms kunnen we meedenken en vaak geeft de uitkomst van het onderzoek 

aanknopingspunten voor het verbeteren van de begeleiding van de kinderen op school. 

 

3.11.  Terugplaatsing leerling naar de basisschool. 

 

Een kind dat op een speciale school voor basisonderwijs is geplaatst, krijgt een 

intensieve begeleiding, omdat een team van deskundigen de ontwikkelingen van het 

kind volgt. Na een bepaalde periode op een speciale school voor basisonderwijs kan het 

kind zich positief ontwikkelen, doordat meerdere factoren een gunstige invloed op deze 

ontwikkeling hebben. In overleg met de school voor speciaal onderwijs en de ouders is 

het mogelijk dat een leerling wekelijks op woensdagmorgen een ‘terugkomdag’ heeft op 

onze school. Zo blijft de leerling de sociale contacten onderhouden met de kinderen uit 

het eigen dorp. De situatie kan zich voordoen, dat terugplaatsing naar de basisschool 

weer in beeld komt. Bij een terugplaatsing staat het belang van het kind voorop en de 

procedure moet zorgvuldig plaatsvinden. Bij een terugplaatsing zal de onderstaande 

procedure worden gevolgd: 

 

• Een commissie van de speciale school voor basisonderwijs adviseert of het kind 

voor terugplaatsing in aanmerking komt 

• De ouders worden op de hoogte gebracht  van de ontwikkeling en stemmen in 

met de te volgen procedure. 

• De speciale school voor basisonderwijs gaat daarna overleggen met de basisschool 

over de terugplaatsing 

• De ontvangende basisschool wordt op de hoogte gebracht 

• Dan volgt de beslissing over het wel of niet plaatsen van de leerling. Indien de 

basisschool aangeeft  het kind op een verantwoorde manier te kunnen opvangen 

zal worden overgegaan tot plaatsing   

• Indien de betrokken basisschool aangeeft het kind niet op een verantwoorde 

manier te kunnen opvangen, zal er worden gekeken of er andere mogelijkheden 

zijn voor wel of niet terugplaatsing  

 

Voorwaarden 

• Formele toestemming van ouders, basisschool en speciale school voor 

basisonderwijs 

• Er wordt inhoudelijk overleg gevoerd met de school voor speciaal basisonderwijs 

en de ontvangende basisschool 

• Na een jaar vindt er een schriftelijke eindrapportage plaats 

• Kan de leerling op de betreffende basisschool blijven, dan worden er nieuwe 

afspraken gemaakt over ondersteunende hulpverlening vanuit de school voor 

speciaal basisonderwijs 

Een volledige omschrijving van de terugplaatsing procedure ligt op onze school ter inzage. 

In het zorgplan is de terugplaatsing procedure opgenomen. 
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3.12.  Uitstroomgegevens speciaal (basis) onderwijs  

 

De uitstroom naar het speciaal onderwijs / de speciale scholen voor basisonderwijs staat 

hieronder vermeld. Het betreft de totale verwijzing van zorgleerlingen van de beide 

scholen. Handhaving binnen het reguliere basisonderwijs bleek in al deze gevallen 

beslist niet mogelijk,  want alles was geprobeerd om hen in de eigen school te kunnen 

helpen.  

 

Uitstroom leerlingen speciaal onderwijs / speciale scholen voor basisonderwijs: 

2010 – 2011: 3     2013-2014: 1       2016-2017: 0 

2011 – 2012: 1       2014-2015: 3  2017-2018: 1  

2012 – 2013: 2       2015-2016: 3              2018-2019: 3 

       

3.13.  Zorg op medisch -  en opvoedkundig gebied  

 

3.13.1  De schoolarts 

 

De schoolarts en schoolverpleegkundige komen ieder jaar bij ons op school om kinderen 

te onderzoeken.  

Wat kunt u van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst verwachten? 

Groep 1 : Onderzoek op indicatie kleuterbureau-gegevens 

Groep 2 : Onderzoek door arts en assistente 

Groep 7 : Screening door assistente van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. 

 

U wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Ouders kunnen zelf ook vragen om een onderzoek voor hun kind. In dat geval moet 

contact worden opgenomen met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst "Fryslân".  

Deze instantie kan ook te allen tijde worden benaderd met vragen, die liggen op het 

gebied van gezondheid en jeugdzorg. 

Als uw kind medicijnen gebruikt of allergisch is zou u dit willen melden bij de 

groepsleerkracht. (zie ook protocol medicijngebruik) 

 

Adres: GGD “Fryslân” 

Postbus 612 

8901 BK Leeuwarden 

  088-2299222 

Fax 088-2299221 

E-mail: ggd@ggdfryslan.nl         

Website: www.ggdfryslan.nl  
 
 
 
 

mailto:ggd@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
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3.13.2.  Samenwerking met externe adviseurs op de scholen van Noventa  

 

Sommige kinderen krijgen aanvullende hulp/ondersteuning buiten school.  

Zo zijn er kinderen die na schooltijd naar een logopedist, Caesar therapie, GGZ 

e.d. gaan. Een goede afstemming tussen de extra hulp en het onderwijs in de 

school is van groot belang voor de zorgvuldige begeleiding van de ontwikkeling 

van het kind.  

Om deze hulp zorgvuldig af te stemmen op het onderwijsprogramma van de 

school is er een protocol opgesteld. In overleg is het altijd mogelijk om een 

afspraak te regelen tussen school en de betreffende (externe) hulpverlener.  

Wij kunnen dan nagaan in hoeverre het onderwijs en de ondersteuning die al 

wordt aangeboden kan worden afgestemd op de extra hulp buiten  school.  

Er is tegenwoordig een enorme verscheidenheid (keuze) aan hulpverlening.  

U begrijpt dat wij niet alle adviezen van deze hulpverleners kunnen opvolgen.  

Als school willen wij graag samen met u beoordelen wat mogelijk en wenselijk is. 

We nemen aan dat voor u, voor het welzijn van het kind, tijdig contact met ons 

opneemt. Een enkele keer kan het niet anders dan dat de buitenschoolse hulp 

onder schooltijd plaatsvindt. Als uw kind regelmatig moet verzuimen voor extra 

hulp, dan heeft u hier toestemming van de directie voor nodig. 

Graag worden we op de hoogte gehouden. 

Medewerkers van de S.B.D. begeleiden ons als er o.a. leerlingen getest moeten worden, 

bij cursussen en allerlei problemen van didactische en pedagogische aard. 

Er wordt van te voren altijd contact opgenomen met de ouders, wanneer we vinden dat 

er een kind getest moet worden. Uw toestemming is daarin beslissend. Het is ook 

mogelijk uw kind op eigen verzoek te laten testen. Graag via de school. 
  

3.13.3.  CJG en kindpakket 

 

Met vragen of zorgen rond de ontwikkeling en opvoeding van kinderen kunt u binnen 

Achtkarspelen ook altijd terecht bij het CJG.  

De contactgegevens: 

B.J. Schurerweg 2, 9231 CE Surhuisterveen,(06) 51 39 45 30 

info@cjgachtkarspelen.nl  of www.twitter.com/cjg8k 

Vervolgens kunt u worden doorverwezen naar één van de partners binnen het CJG:  

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg, Timpaan Welzijn of Stichting Maatschappelijk 

Werk Friesland. Overigens kunt u met gerichte vragen deze instanties ook rechtstreeks 

benaderen. U vindt de gegevens op de website van het CJG: 

http://www.cjgachtkarspelen.nl/ 

Wanneer het niet lekker gaat met de kinderen thuis of op school, kunt u via school ook 

ondersteuning aanvragen bij School maatschappelijk Werk. Onze contactpersoon is  

dhr. Ronald Belkega, rbelkega@jeugdteam8k.nl 

mailto:info@cjgachtkarspelen.nl
http://www.twitter.com/cjg8k
http://www.cjgachtkarspelen.nl/
mailto:rbelkega@jeugdteam8k.nl
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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, schoolreisje of verjaardag 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 u geen of te weinig werk heeft, door een uitkering, dat u 

bent gescheiden, ziek bent. Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen! 

Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten 

waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle 

vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan 

elk kind toch meedoen!  

 

3.13.4.  De Kindertelefoon 

 

Alle kinderen die een probleem hebben en met iemand willen praten kunnen gratis 

de Kindertelefoon bellen. Alles wat wordt verteld blijft geheim, dus niemand komt 

iets te weten. De Kindertelefoon geeft telefonische hulp, advies en informatie aan 

alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De Kindertelefoon denkt mee. 

Samen met de beller wordt er gezocht naar oplossingen voor het probleem.  

Daarbij wordt vooral gekeken naar wat het kind zelf kan doen en wie het kind erbij 

kan helpen.  

 

3.13.5  Pestprotocol 

 

De christelijke basisschool ‘de Bernebrêge’  wil haar kinderen een veilig pedagogisch 

klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen 

ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een 

veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. 

In veruit de meeste gevallen lukt dit door de ongeschreven regels aan te bieden en deze 

te onderhouden, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de kinderen te 

maken.  

Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan.  

Dat dit niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen moeten 

leren en daar dus energie in moeten steken. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle 

kinderen met elkaar moeten leren omgaan. Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, 

maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere 

kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn 

schoolomgeving, dat de ongeschreven regels van de leerkracht niet meer voldoende 

veiligheid bieden en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval 

is het van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in zijn 

of haar groep is. In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden ook de 

pedagogische structuur en de veiligheid daarin ernstig aangetast.  

http://www.kindpakket.nl/
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Voor ‘de Bernebrêge’ is dat een niet te accepteren en ongewenste situatie. Dit protocol is een 

vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen 

benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke 

aanpak van dit ongewenste gedrag. Op de klassenouderavonden aan het begin van het 

schooljaar zal het pestprotocol aan de orde worden gesteld.           

 

3.13.6 VIF ZIZEO Achtkarspelen-verwijsindex 

 

In de gemeente Achtkarspelen is sinds maart 2010 de VIF 

ZIZEO actief.  

VIF ZIZEO staat voor Verwijsindex Fryslân, Zicht op 

Zorg en Onderwijs. 

Een hulpverlener of leerkracht die zich zorgen maakt kan 

op basis van een aantal vastgestelde criteria een registratie in VIF ZIZEO doen. 

Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens over het kind geregistreerd. Alleen de zorg 

van de beroepskracht wordt geuit. Wanneer meerdere beroepskrachten hetzelfde kind 

registreren krijgen zij een match en ontvangen de betrokken hulpverleners elkaars 

contactgegevens. Zo kunnen zij tot een gezamenlijke aanpak komen. VIF ZIZEO is tot 

stand gekomen in opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin.  

Voor meer informatie zijn er folders op school beschikbaar en ook kunt u kijken op 

www.verwijsindex.nl. 

 

3.13.7. VVE beleid Achtkarspelen 

 

De gemeente Achtkarspelen werkt in de periode 2015-2019 aan de hand van de 

beleidsnota ‘Koersen op Kansen’. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats. De themagroep VVE van de 

gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde startpositie van het jonge 

kind, en doelgroep peuters in het bijzonder, bij aanvang van de onderwijsloopbaan. 

De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s:  

·         Een goede taalvaardigheid van het jonge kind (stimuleren van meertalige  

          scholen en kinderopvang) 

·         Het realiseren van doorgaande lijnen in leren en zorg (een vloeiende  

          overgang van PSZ/kinderopvang naar de basisschool)  

·         Blijvende aandacht voor educatieve ouderbetrokkenheid  

·         Zorgen voor evaluatie van en verbetering van de VVE  

De themagroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle soorten onderwijs en 

kinderopvang/peuterspeelzalen in de gemeente.  

 

 

 

http://www.verwijsindex/
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Hoofdstuk 4     De resultaten van het onderwijs 

 

4.1.  Rapporten  

 

‘De Bernebrêge’ werkt met een rapportagecyclus  die ouders een duidelijk inzicht moeten 

geven in de vorderingen van hun kinderen.  

De ouders wordt dan ook de gelegenheid geboden het werk van hun kinderen te komen 

bekijken. Gedurende een schooljaar zijn er diverse momenten waarop u zich op de 

hoogte kunt stellen van de vorderingen van uw kind op school. Het rapport is één van 

die vormen van informatie. 

Een schriftelijk rapport kan nooit een volledig beeld van de ontwikkeling van een kind 

geven. Daarom is er tevens enkele malen per jaar gelegenheid om op school over het 

werk en de vorderingen te praten. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem. 

De schriftelijke en mondelinge informatie geven een zo volledig mogelijk beeld van het 

niveau van uw kind. 

Vanaf groep 1 wordt er schriftelijk gerapporteerd. Dit doen we voor de leerlingen  van 

groep 1 en 2 één keer per jaar voor de zomervakantie en de overige groepen: eind januari 

en voor de zomervakantie. De rapporten voor de rapportbespreking aan uw zoon / 

dochter meegegeven, zodat u deze voorafgaand aan de rapportbespreking thuis rustig 

kunt bekijken. Het rapport moet op de dag van de rapportbespreking op school 

aanwezig zijn, zodat dit op de contactavond zelf besproken kan worden. 

Na de contactavond mogen de kinderen hun rapport nog enkele weken thuis houden om 

zo ook de gelegenheid te hebben het aan anderen te laten zien 

Het is de bedoeling dat u  het rapport, na ondertekening, weer meegeeft naar school. 

De rapporten worden op school bewaard. 

 

4.2.  Leerlingvolgsysteem 

 

Het leerlingvolgsysteem wordt in onze school gebruikt voor een analyse van de kwaliteit 

en de effectiviteit van het onderwijs. Het afnemen van landelijk genormeerde toetsen 

maakt het mogelijk, dat de eigen resultaten op het gebied van de verschillende vak- en 

vormingsgebieden vergeleken kunnen worden met de scholen in het land.  

Het is een hulpinstrument om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, maar ook om 

de vorderingen van kinderen te volgen. 

De vorderingen van de kinderen worden gepeild over langere perioden en meerdere 

leerjaren. Gaan de kinderen nog vooruit en zo ja in welke mate, of is er misschien sprake 

van stilstand of zelfs achteruitgang en wat kan daaraan worden gedaan? Het werken met 

landelijk genormeerde toetsen maakt het mogelijk, dat het niveau van onze kinderen 

wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde.  
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4.3.  Eindtoets van het Cito 

 

In groep 8 maken de kinderen elk schooljaar de Eindtoets van het Cito. De betreffende 

toets geeft  een aanwijzing over de te maken schoolkeuze. Het advies van de leerkracht 

van groep 8 is ook erg belangrijk  bij het bepalen van de schoolkeuze in het voortgezet 

onderwijs. Het advies van de school is niet alleen gebaseerd op de behaalde 

leerresultaten, maar ook inzet, werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie zijn 

belangrijke aandachtspunten. De resultaten van deze toets worden besproken met de 

ouders, waarna in gezamenlijk overleg de schoolkeuze wordt bepaald. Een kopie van de 

eigen toetsresultaten krijgen de kinderen mee naar huis. De schooloverzichten van de 

Eindtoets van het voorliggende schooljaar liggen op school voor ouders ter inzage. 

 

4.4.  Voortgezet onderwijs 

 

De afgelopen schooljaren stroomden leerlingen door naar de diverse vormen van 

voortgezet onderwijs. Het aantal kinderen per schoolsoort kan elk jaar heel verschillend 

zijn.  De samenstelling van groep 8 is erg bepalend. De schoolkeuze voortgezet onderwijs 

is afhankelijk van de capaciteiten van een kind, de kwaliteit van de basisschool en de 

thuissituatie. De school zal blijven werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  

Er wordt geprobeerd alle kinderen zoveel mogelijk te leren. De school stelt  zich als doel 

het maximale uit de kinderen te halen, waarna elk kind terecht moet komen in de voor 

hem of haar meest  geschikte vorm van voortgezet onderwijs. 

             

4.5.  Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 

 

In april doet groep 8 mee aan de CITO - eindtoets. Met deze toets, een hulpmiddel bij de 

keuze voor het vervolgonderwijs van de leerlingen, kunnen we ons onderwijs nogmaals 

evalueren. De schoolresultaten kunnen we d.m.v. standaardscore vergelijken met die van 

vorige jaren en met het landelijke gemiddelde. Hoewel gestreefd wordt naar een landelijk 

gemiddelde standaardscore van 535, moeten we ons wel terdege beseffen dat de toets een 

momentopname blijft. Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs  

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Cito score 536,5 536,2 534,5 535,6 537,8 536,6 

Landelijk gem. 534,4 535,5 535,6 535,6 534,9 535,7 

VMBO-BB 1 4 2 4 0 1 

VMBO-KB  7 1 8 7 12 8 

VMBO– BB/KB 0 5 0 0 0 0 

VMBO- KB/TL 0 0 3 0 0 0 

VMBO-TL 3 3 0 10 5 3 

TL-HAVO 2 5 7 1 0 2 

HAVO    5 9 4 

HAVO-VWO 6 6 5 2 1 0 

VWO    5 1 5 
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Hoofdstuk 5      De kwaliteitsverbetering van het onderwijs 

 

5.1.  Algemeen 

 

Deze schoolgids bevat een beschrijving van het schoolbeleid met betrekking tot het 

bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  

Kwaliteit vatten wij op als het zoeken naar en het werken aan verbeteringen in onze 

school. Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alles wat er op onze school gebeurt.  

Het is belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs; doen wij de 

goede dingen? maar ook; worden de goede dingen goed gedaan? 

Zorg voor kwaliteit betekent kwaliteit behouden en kwaliteit waar nodig verbeteren.  

Om dit op een goede manier te kunnen doen is het nodig, dat de school zicht heeft op de 

kwaliteit van alles wat met het onderwijs te maken heeft.  

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs en de schoolorganisatie. Het gaat om het werken met moderne methoden, 

bekwaam personeel, het volgen en interpreteren van leerresultaten en het ontwikkelen 

van schooleigen onderwijskundig beleid.  

 

5.2.  Kwaliteitsverbetering door moderne leermethoden 

 

In onze school wordt les gegeven met behulp van moderne methoden.  

Bij het kiezen van methoden worden altijd de volgende vragen gesteld: kunnen de 

kinderen goed leren met hulp van deze methoden, ziet het materiaal er aantrekkelijk uit 

en past het echt bij de schooleigen identiteit? Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan 

kunnen, maar ook kinderen die veel aanvullende oefenstof nodig hebben.  

De aan te schaffen methoden moeten ook voldoen aan de herziene kerndoelen / de op te 

stellen nieuwe kerndoelen.  

 

5.3.  Kwaliteitsverbetering door bekwaam onderwijzend personeel 

 

Nog veel belangrijker dan de te gebruiken methoden, zijn de leerkrachten die er werken.  

Aan hen hebben ouders hun kinderen toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de methoden 

op de juiste manier worden gebruikt, waardoor goed onderwijs kan worden gegeven.  

De leerkrachten op onze school besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.  

Er worden goede afspraken gemaakt over de onderwijskundige aanpak en de onderlinge 

taakverdeling, wanneer met meerdere leerkrachten gewerkt moet worden in een groep. 

De huidige maatschappij verandert nog steeds, dit heeft ook gevolgen voor het 

onderwijs. Onze school volgt de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.  

Leerkrachten volgen nascholingscursussen om hun taken nog beter te kunnen verrichten. 

Jaarlijks wordt een schooleigen nascholingsplan opgesteld, want gerichte scholing van 

leerkrachten draagt in onze visie bij aan een verdere kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs.                                          
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5.4.  Kwaliteitsverbetering door het leerlingvolgsysteem 

 

De kwaliteit van het onderwijs wordt op onze school gevolgd en bewaakt door het 

gebruik van methode gebonden toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem.  

Om de leerprestaties van de kinderen te volgen worden in alle groepen regelmatig toetsen 

afgenomen. Er wordt getoetst op het gebied van taalontwikkeling, spelling, rekenen en 

wiskunde en de verschillende leesvormen. Het levert de school waardevolle informatie op 

betreffende de vorderingen op het gebied van de basisvaardigheden, want het laat zien 

hoeveel de kinderen in een bepaalde periode hebben bijgeleerd.  

De toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem maken het ook mogelijk de vorderingen van 

de kinderen bij ons op school te vergelijken met leeftijdsgenoten in het land.  

Alle toets resultaten worden besproken en geïnterpreteerd door schoolleiding en 

leerkrachten. De toets gegevens komen op onze school in de computer, waardoor 

gemakkelijk overzichten gemaakt kunnen worden voor praat- en kijkavonden, 

leerlingenbesprekingen en klassenboeken.  

 

Als de toetsresultaten niet aan de verwachtingen voldoen, dan moeten misschien wel 

consequenties getrokken worden uit onze wijze van lesgeven of bepaalde onderdelen van 

het leerstofaanbod moeten worden verbeterd. In alle groepen worden observaties 

uitgevoerd, waarbij heel specifiek wordt gekeken naar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen.  

De school streeft er naar dat  de prestaties van de leerlingen op groeps- en schoolniveau 

op het gebied van de basisvaardigheden gedurende de schoolperiode / aan het einde van 

de schoolperiode ten minste liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

 

5.5.  Interne kwaliteitscyclus  

 

Om de kwaliteit van de school te bewaken en te ontwikkelen is het noodzakelijk de 

kwaliteit eerst in beeld te brengen. Dit doen we reeds jaren, vooral op het terrein van de 

leervorderingen. De komende jaren willen wij onze kwaliteitsdoelen verbreden naar de 

totale schoolorganisatie. Het werken aan kwaliteitszorg moet een cyclisch gebeuren 

worden, waaraan voortdurend op allerlei manieren wordt gewerkt.  

Voor deze zelfevaluatie gebruiken wij de kwaliteitskaarten van Kees Bos. 

De school heeft een meerjarenplanning opgesteld met beleidsvoornemens om te werken 

aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Alles wat reeds goed gaat op 

onderwijskundig- en school organisatorisch gebied wordt vermeld op kwaliteitskaarten. 

Er worden echter ook ontwikkelkaarten opgesteld, daarop staan alle verbeterpunten 

beschreven. De meerjarenplanning van beleidsvoornemens vermeldt aan welke 

verbeterpunten in een bepaald jaar aandacht wordt besteed. Er zal planmatig gewerkt 

worden aan de verbetering van de schoolorganisatie en de onderwijskundige aanpak, 

waarbij ondersteuning wordt verkregen van de schoolbegeleidingsdienst. 
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5.6.  Schoolplan en Beleidsvoornemens (evaluatie en planning) 

 

Ieder jaar is er voor het onderwijzend personeel een studiedag: evaluatie & planning. 

 ‘Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en wat gaan we voor komend jaar in de 

planning zetten. De praktijk is dat voor bepaalde voornemens die gepland worden meer 

jaren nodig zijn om deze af te ronden. De voornemens worden gehaald uit ons 

schoolplan, waarin de planning staat voor de jaren 2015 - 2020.  

Hieronder vindt u wat we afgelopen jaar hebben gerealiseerd en de voornemens voor 

komend schooljaar.  

 

5.6.1.  Evaluatie van het schooljaar 2018 – 2019 

 

• Sociaal emotionele ontwikkeling 

Doel - aan het eind van het cursusjaar 2018 - 2019 is de nieuwe methode 'sociaal 

emotionele' de Vreedzame School geïmplementeerd en zijn de afspraken die hier 

betrekking op hebben geborgd. 

 

Actief burgerschap 

Doel - de school beschikt aan het eind van het cursusjaar over een herijkt document en 

aanbod Actief Burgerschap en Sociale Integratie en zijn de afspraken die hier betrekking 

op hebben geborgd. 

 

Evaluatie: 

Afgelopen schooljaar zijn wij onder andere bezig geweest met de verdere implementatie 

van ons leerlingvolgsysteem betreffende sociaal emotionele vorming ‘Zien’.  

Afspraken rondom het gebruik van ‘Zien’ zijn vastgelegd.  

In november zijn de lijsten van ‘Zien’ ingevuld door de groepsleerkrachten en in 

november /december besproken met de IB-er. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

hebben individueel de lijsten ingevuld.  

Ook zijn de resultaten van de leerlingen besproken op de oudercontactavonden.  

Dit cursusjaar is het 1 e deel het implementatietraject van 'de Vreedzame school' 

gerealiseerd. Afspraken, die hier betrekking op hebben, zijn gemaakt en 

geïmplementeerd. 

 

• Taalleesonderwijs  

Doel - de school beschikt over een geactualiseerd taalbeleidsplan 

Borging en afstemming woordenschatonderwijs, methode Schatkist en de methoden KIM 

en Pennestreken 

Het doel van deze ‘trajecten’ is dat alle leerkrachten bekend zijn met de uitgangspunten, 

doelstellingen en werkwijzen betreffende de afspraken die zijn gemaakt m.b.t. het 

gedifferentieerd werken Daarnaast zijn de leerkrachten in staat de gemaakte  afspraken 

betreffende gedifferentieerd werken  uit te voeren. 
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Evaluatie: 

Is gerealiseerd. 

De volgende onderdelen zijn dit cursusjaar gerealiseerd: 

• Inventarisatie van het huidige taal- en rekenonderwijs(status quo) 

• Inventarisatie van tekortkomingen in het taal- en rekenonderwijs 

• Het schrijven van beleid om zaken te verbeteren 

• Het bespreken van het beleid op teamvergadering(en) 

• Het toepassen van afgesproken interventies 

• Het evalueren van de uitvoer van de afgesproken interventies 

 Borging van de afspraken betreffende het werken met Schatkist, woordenschat, 

Pennestreken en VLL en KIM zijn vastgelegd in een aantal  teamvergaderingen en 

midden – en bovenbouwvergaderingen. 

Bovengenoemde onderwerpen zijn besproken en de afspraken die hier betrekking op 

hebben zijn geborgd. Zie voor verdere informatie - de verslagen van de p.v. 

vergaderingen. 

 

• ICT  

Doel - de teamleden werken vanaf cursusjaar 2017 - 2018 met  het Office 365 pakket;  

'One drive', e- mail en digitale agenda/kalender en Prowise Presenter 

Kennis van O365 up-to-date te houden. Vanuit eigen ervaringen delen en leren van 

elkaar (tips en trucks) en het vinden van de beste oplossing om belemmeringen weg te 

nemen.     

Doel – implementatie werkwijze Schatkist/Kim en Pennestreken - leerkracht assistent; 

software digibord en planbord 

Doel - implementatie gepersonaliseerd leren en werken met tablets – software rekenen 

Wereld in getallen 

 

Evaluatie: 

In een aantal scholingsmomenten zijn de onderdelen; 'one drive', e mail en digitale 

agenda/kalender, gebruik Prowise  en Social schools aan de orde geweest. Dit cursusjaar 

zijn deze onderdelen geïmplementeerd.  

In een aantal bijeenkomsten is ook de digitale rapportage aan de orde geweest.  

De ontwikkeling van een schooleigen digitaal rapport/portfolio ligt op koers. Items die in 

het rapport en in het portfolio dienen te komen zijn besproken 

Tot en met de herfstvakantie wordt het format met de inhoud verder uitgewerkt.  

De planning is dat op het eerstvolgende moment in februari 2020, de nieuwe vorm van 

het rapport/portfolio in gebruik wordt genomen. Na de herfstvakantie volgt de 

presentatie in het team en er wordt een ouderavond voor de ouder(s) / 

verzorger(s)georganiseerd. Aandachtspunten zijn nog: Aansluiting zoeken met 

normering in Parnassys zodat er een reëel rapport uit kan rollen Aansluiting zoeken met 

de Cito normering (via dultkoppeling in Parnassys opgenomen). 
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Ook zijn vanaf januari 2019 de tablets in gebruik genomen. Het 2 e deel van dit 

cursusjaar is gebruikt voor oriëntatie van de mogelijkheden m.b.t. het gebruik.  

Start cursusjaar 2019-2020 worden de tablets ingezet bij de digitale verwerking van  

WIG 5, Schatkist en KIM. 

 

• Didactisch handelen en talentontwikkeling 

Doel - leerlingen hebben aan het eind van het schooljaar meer inzicht en kennis in de 

verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Zo kunnen zij actiever en doelgerichter bezig 

zijn met het eigen leerproces. Leraren beschikken over de kennis rond de verschillende 

vormen en mogelijkheden van het eigenaarschap en kunnen deze in de praktijk ten 

uitvoer brengen. 

Doel – ontwikkeling, implementatie en borging aanbod en beleid meerkunners/ 

talentontwikkeling 

 

Evaluatie: 

De leerkrachten uit de midden – en bovenbouw zijn geschoold in de kennis rond de 

verschillende vormen en mogelijkheden van het eigenaarschap en kunnen deze in de 

praktijk ten uitvoer brengen Ook zijn ze geschoold in de verschillende vormen en 

mogelijkheden van talentontwikkeling en kunnen deze in de praktijk ten uitvoer 

brengen.  

In het kader van de scholing "eigenaarschap' zijn onderstaande aandachtspunten aan de 

orde geweest. 

Leerlingen hebben aan het eind van het schooljaar meer inzicht en kennis in de 

verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Zo kunnen zij actiever en doelgerichter bezig 

zijn met het eigen leerproces. 

Leraren beschikken over de kennis rond de verschillende vormen en mogelijkheden van 

talentontwikkeling kan deze in de praktijk ten uitvoer brengen.  

Voor de evaluatie verwijs ik naar het document evaluatie/borging  'Eigenaarschap'. 

We hebben dit cursusjaar, d.m.v. de WMKPO vragenlijst, een inventarisatie gemaakt van 

het onderdeel 'talentontwikkeling" 

Er is een plan van aanpak opgesteld om het ontwikkelen en implementatie beleid, 

aanbod en mogelijkheden 'meerkunners' in het nieuwe cursusjaar verder te ontwikkelen. 
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• Opbrengsten  

Doel - elk teamlid heeft zicht op de eindopbrengsten van de groep 8 d.m.v. gedegen 

analyse met bijbehorende conclusies en kan de daaraan gekoppelde passende 

interventies voor (sub) groepen en individuele leerlingen toepassen 

Doel - de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste 

op het niveau van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht 

Doel - elk teamlid heeft zicht op de opbrengsten van de groep d.m.v. gedegen analyse 

met bijbehorende conclusies en kan de daaraan gekoppelde passende interventies voor 

(sub) groepen en individuele leerlingen toepassen 

 

Evaluatie: 

Alle leerkrachten hebben een helder beeld van de opbrengsten en kunnen dit vertalen in 

een duidelijke rapportage naar ouders. De opbrengsten worden via het schoolformat op 

voldoende wijze en op diverse niveaus geanalyseerd:  vakken, jaargroepen. De analyses 

leiden tot het formuleren van conclusies, trends en interventies op school, directie-, 

groep-, en individueel niveau: m.b.t. ambities, leerstof, groepsmanagement ,pedagogisch 

handelen, leerlingenzorg en kwaliteitszorg.  

De werkwijze via het schoolformat is cyclisch en voldoet daarmee aan de relevante eisen 

van kwaliteitszorg.      

De eindresultaten voor 2018 – 2019 zijn voldoende voor de basisvaardigheden: de 

leerlingen presteren aan het eind van het basisonderwijs in de drie afgelopen schooljaren  

boven de ondergrens die de inspectie aanhoudt. De opbrengsten van de Cito eindtoets 

zijn naast vergelijkbare scholen gelegd om te beoordelen of deze op voldoende 

gemiddeld niveau zitten.  

De eindopbrengsten zijn keurig op niveau. De opbrengsten LOVS Zien (sociale 

competenties) zijn naast vergelijkbare scholen gelegd om te beoordelen of deze op 

voldoende gemiddeld niveau zitten.     

Normering is het minimumniveau op basis van de inspectierichtlijnen. De school heeft 

de kenmerken van haar zeer gevarieerde leerlingenpopulatie in beeld en toont aan dat de 

bereikte gemiddelde scores passen bij de kenmerken van de leerlingen. 

 

• Ouderbetrokkenheid 

Doel – borgen en uitbreiden ouderparticipatie bij het leren van hun kinderen m.b.v. 

interne communicatieplatform Social Schools 

 

Evaluatie: is gerealiseerd.  

 

• Kwaliteitszorg 

Doel – verdere invoering en borging competentie thermometer (gesprekkencyclus). 

 

Evaluatie: 

Is gerealiseerd. De gesprekkencyclus is uitgevoerd.  
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• Leerstofaanbod 

Doel - de school beschikt aan het eind van het cursusjaar over een herijkt document en 

aanbod verkeer en Fries en de afspraken die hier betrekking op hebben zijn geborgd. 

 

Evaluatie: 

De oriëntatie voor de aanschaf van nieuwe methoden verkeer en Fries zijn conform de 

beschreven activiteiten ( schooljaarplan) uitgevoerd. Voor verkeer wordt de methode 

'Let's go' aangeschaft. Volgend cursusjaar 2019 - 2020 start het implementatietraject. Voor 

Fries wordt de methode 'Spoar 8' aangeschaft. Volgend cursusjaar 2019 - 2020 start het 

implementatietraject. 

 

Het spreekt voor zich dat wij ons komend jaar bezig houden met een flink aantal 

”andere” voornemens.  

Deze zijn opgenomen in de jaarplanning en vallen niet onder de kernactiviteiten 
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• 5.6.2   Wat gaan we het volgende cursusjaar doen? 

 

We willen dat veranderingsprocessen ook daadwerkelijk een blijvende plaats in het 

onderwijs krijgen. Zo blijft er ook in schooljaar 2019 - 2020 aandacht voor de afstemming 

van het gebruik van methoden. Op teamniveau worden deze zaken teruggekoppeld en 

vindt er regelmatig overleg plaats. 

Planning beleidsvoornemens (kernactiviteiten) voor het schooljaar 2019 – 2020: 

 

• Eigenaarschap van leerlingen 

• Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen werk en activiteiten / 

opbrengstgericht werken 

• Rapportage en portfolio 

• Borging en afstemming methoden Fries en verkeer, Schatkist, WIG 5, KIM en 

Pennestreken 

• Scholing leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling: Zien en de 

vreedzame School 

• Oriëntatie nieuwe methoden Fries en verkeer en observatie- en registratiesysteem 

onderbouw 

• ICT vaardigheden; Office 365, Prowise, Parnassys, website, gepersonaliseerd leren 

en werken met tablets 

 

Daarnaast heeft iedere leerkracht zijn/haar eigen POP. Dit staat voor: Persoonlijk 

Ontwikkelings Plan. Een plan door de medewerker in samenspraak met de directeur 

geschreven, waarin de medewerker uitstippelt op welke wijze en waarin hij/zij zich wil 

ontwikkelen ten bate van de organisatie. 

 

• Sociaal emotionele ontwikkeling 

Doel - aan het eind van het cursusjaar 2019 - 2020 is de methode sociaal emotionele ‘de 

Vreedzame School’ geïmplementeerd en zijn de afspraken die hier betrekking op hebben 

geborgd. 

 

• Taal- en rekenonderwijs  

Doel – borging afspraken 1 e jaar van onze taal- en rekenbeleidsplannen 

• Borging en afstemming woordenschatonderwijs, methode Schatkist en de methoden 

KIM en Pennestreken 

Het doel van deze ‘trajecten’ is dat alle leerkrachten bekend zijn met de uitgangspunten, 

doelstellingen en  werkwijzen betreffende de afspraken die zijn gemaakt m.b.t. het 

gedifferentieerd werken Daarnaast zijn de leerkrachten in staat de gemaakte  afspraken 

betreffende gedifferentieerd werken  uit te voeren. 

 

• Kwaliteitszorg  

Doel – verdere invoering en borging competentiethermometer (gesprkkencyclus). 
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• ICT  

Doel - de teamleden werken met  het Office 365 pakket;  'One drive', e- mail en digitale 

agenda/kalender en Prowise Presenter 

Kennis van O365 up-to-date te houden. Vanuit eigen ervaringen delen en leren van 

elkaar (tips en trucks) en het vinden van de beste oplossing om belemmeringen weg te 

nemen.     

Doel – borging afspraken implementatietrajecten werkwijze Schatkist/KIM/WIG 5 en 

Pennestreken - leerkracht assistent; software digibord en planbord 

Doel - implementatie gepersonaliseerd leren en werken met tablets – software rekenen 

WIG 5 

 

• Didactisch handelen en talentontwikkeling 

Doel - leerlingen hebben aan het eind van het schooljaar meer inzicht en kennis in de 

verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Zo kunnen zij actiever en doelgerichter bezig 

zijn met het eigen leerproces. Leraren beschikken over de kennis rond de verschillende 

vormen en mogelijkheden van het eigenaarschap en kunnen deze in de praktijk ten 

uitvoer brengen. 

Doel – ontwikkeling, implementatie en borging aanbod en beleid meerkunners/ 

talentontwikkeling 

 

• Opbrengsten  

Doel - elk teamlid heeft zicht op de eindopbrengsten van de groep 8 d.m.v. gedegen 

analyse met bijbehorende conclusies en kan de daaraan gekoppelde passend interventies 

voor (sub) groepen en individuele leerlingen toepassen 

Doel - de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste 

op het niveau van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht 

Doel - elk teamlid heeft zicht op de opbrengsten van de groep d.m.v. gedegen analyse 

met bijbehorende conclusies en kan de daaraan gekoppelde passend interventies voor 

(sub) groepen en individuele leerlingen toepassen 

 

• Ouderbetrokkenheid 

Doel – borgen en uitbreiden ouderparticipatie bij het leren van hun kinderen m.b.v. 

interne communicatieplatform Social Schools. 

 

• Leerstofaanbod 

Doel – de school beschikt aan het eind van het cursusjaar over een herijkt 

borgingsdocument en aanbod verkeer en Fries en de afspraken die hier betrekking op 

hebben zijn geborgd. 

 

Het spreekt voor zich dat wij ons komend jaar bezig houden met een flink aantal 

”andere” voornemens. Deze zijn opgenomen in de jaarplanning en vallen niet onder de 

kernactiviteiten. 
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Hoofdstuk 6 Leerkrachten 

                                                                                          

6.1.  Leerkrachten en groepsindeling 

 

Informatie over de verdeling van leerkrachten over de groepen wordt vermeld in 

jaarkalender, dat wordt bijgevoegd bij de schoolgids. 

 

6.2. Bapo  

 

Een aantal leerkrachten bij ons op school heeft recht op een aantal dagen Bapo.  

(BAPO staat voor Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen, ook wel de BAPO-regeling 

genoemd. Het is een vorm van arbeidsurenvermindering (afbouw van arbeidsduur) voor 

ouder personeel in het basisonderwijs, met het doel de werkdruk op oudere leeftijd wat 

te beperken. 

Deze lesvrije dagen worden op jaarbasis opgenomen, dan wordt de betrokken leerkracht 

vervangen in de eigen groep. 

 

6.3.  Leertijd, lesuitval en verlofregeling 

 

In geval van ziekte van een leerkracht wordt de betreffende groep veelal overgenomen 

door een invalkracht. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt  binnen de school 

zelf naar een goede oplossing gezocht. Sommige leerkrachten bij ons op school hebben 

op bepaalde dagen geen lesgevende taken en zullen in het uiterste geval worden ingezet 

voor de vervanging van een zieke leerkracht.  Alles zal in het werk worden gesteld om 

de lessen te laten doorgaan. Tot op heden is het steeds gelukt voor vervangings-

problemen een oplossing te vinden. Het schoolbeleid is gericht op het voorkomen van 

lesuitval, waardoor de leertijd volledig wordt benut. 

Soms moeten leerkrachten buitengewoon verlof opnemen. Daarnaast kunnen 

leerkrachten afwezig zijn in verband met het volgen van een nascholingscursus.  

In dergelijke gevallen wordt de betreffende leerkracht eveneens vervangen.  

Mocht de vaste invalkracht een keertje niet beschikbaar zijn, dan wordt gehandeld als 

hierboven staat beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisonderwijs_(algemeen)
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6.4.  Arbo - wet 

 

Ook binnen het onderwijs is de Arbo - wetgeving van toepassing. Deze wet heeft als 

doel: het waarborgen van veiligheid, gezondheid en welzijn in arbeidssituaties.  

Het betreft niet alleen het onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel, maar het 

gaat ook om de kinderen op onze school. In het kader van de Arbo - wetgeving zijn een 

aantal leerkrachten geschoold tot bedrijfshulpverlener.  

Deze mensen hebben specifieke kennis op het gebied van hulpverlening, 

veiligheidszaken en brandbestrijding. Het zijn allemaal maatregelen om de veiligheid in 

school te vergroten. Het Arbo-plan ligt voor ouders ter inzage op school. 

De school is wettelijk verplicht een Plan van Aanpak op te stellen, waarin wordt 

aangegeven hoe gewerkt zal worden aan het oplossen van geconstateerde Arborisico’ s.  

Het Plan van Aanpak voor de komende jaren ligt voor ouders ter inzage op school. 

 

6.5.  Taakverdeling en specifieke onderwijskundige taken 

 

De leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in de 

school. Er is een goede taakverdeling opgesteld en vastgelegd.  

Het gaat om de verdeling en toewijzing van taken en verantwoordelijkheden aan alle 

leerkrachten, waarbij rekening wordt gehouden met de betrekkingsomvang, specifieke 

vaardigheden, interesse en individuele draagkracht.  

Het gaat niet alleen om lesgevende taken, maar het betreft ook de buitenschoolse 

activiteiten en de toewijzing van meer specifieke onderwijskundige taken.  

Samenwerking, verantwoordelijkheid voor elkaar en goede collegiale verhoudingen zijn 

van wezenlijk belang voor een goed functionerende school en effectieve 

schoolorganisatie. 

 

Bij ons op school hebben de volgende leerkrachten specifieke taken: 

• Juf Antoinet is de interne begeleider.  

o Zij coördineert de  aanpak op het gebied van zorgverbreding.  

o Deze leerkracht  biedt ondersteuning aan het onderwijzend personeel, waar 

het gaat om de hulp aan zorgleerlingen en beheert het leerlingvolgsysteem. 

Zij maakt deel uit van het managementteam van onze school. 

• Juf Hinke/juf Maaike zijn onze ICT – coördinatoren en ondersteunen collega’s en 

leerlingen op het gebied van computers/ tablets/ digibord en alles wat daarmee 

samenhangt.   

• Meester Jacob is Arbo - coördinator en houdt zich bezig met alles op het gebied 

van het Arbo - beleid, bedrijfshulpverlening en de veiligheid in onze school. 

• Juf Hennie is onze coördinator Cultuur, zij draagt zorg voor het cultuurbeleid 

binnen de school. 

• Juf Bea is onze taalcoördinator zij stelt jaarlijks het taalbeleidsplan op voor de 

school. 
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6.6.  Personeelsvergadering en leerlingbespreking 

  

Bij ons op school wordt regelmatig een personeelsvergadering gehouden. In principe 

worden alle vergaderingen na schooltijd gehouden. Er wordt  om en om op de 

dinsdagmiddag en de donderdagmiddag vergaderd.  

Hier worden organisatorische zaken en inhoudelijke zaken besproken.  

In de aparte onderbouw- en midden/bovenbouwvergaderingen worden specifieke zaken 

voor deze groepen besproken.  

Ook vinden er regelmatig groeps- en leerling-besprekingen plaats in een 

teambijeenkomst, maar ook tussen de leerkracht van de betreffende groep en de IB-er.  

Daarnaast heeft het team ieder jaar een aantal studiemiddagen of studiedag.  

De leerlingen hebben dan vrij. U krijgt hierover tijdig bericht via de Info en/of 

jaarkalender. 

 

6.7.  Her- en bijscholing van leerkrachten 

 

De leerkrachten van onze school volgen jaarlijks nascholingscursussen.  

Op deze manier blijft men op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het 

onderwijs, maar het gaat ook om een verdere uitbreiding van kennis, inzicht en 

vaardigheden.  

De schoolleiding stelt jaarlijks een nascholingsplan op, waarin het te voeren beleid op het 

gebied van de her- en bijscholing van leerkrachten wordt verantwoord. 

 

In het schooljaar 2019/2020 worden leerkrachten geschoold op het gebied van 

schoolontwikkeling, bewegingsonderwijs, management,  ICT ontwikkelingen 

zorgverbreding en bedrijfshulpverlening, coaching en overige kortdurende scholingen. 

 

6.8.  Stagiair(e)s  

 

De school begeleidt jaarlijks een aantal studenten van de Lerarenopleiding 

Basisonderwijs van de Chr. Hogeschool Noord-Nederland in Leeuwarden. Het kan dus 

gebeuren dat een bepaalde groep soms les krijgt van een stagiair(e) en of Lio-er (4de jaars 

student PABO), maar de eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de betreffende 

groepsleerkracht. Ook zijn er regelmatig stagiaires van andere opleidingen bij ons op 

school te vinden. Studenten van de Friese Poort komen vaak een langere periode in een 

groep praktijkervaring opdoen voor de opleiding Klassen- of Onderwijsassistent of 

opleiding dienstverlening. 

Leerlingen van de omliggende scholen voor voortgezet onderwijs komen soms een korte 

stageperiode bij ons op school voor een beroepenoriëntatie.  

 

 

 



          Schoolgids 2019- 2020 C.B.S. ‘De Bernebrêge’ Surhuisterveen    58                           

 

Hoofdstuk 7 Ouders en verzorgers 

 

7.1.  Contacten tussen school en thuis 

 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk, daarom zijn ouders altijd van 

harte welkom bij ons op school. De ouders worden geïnformeerd over alle belangrijke 

gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van de kinderen.  

De leerkrachten worden zelf ook graag op de hoogte gebracht van belangrijke 

gebeurtenissen en ontwikkelingen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis 

komt de opvang en begeleiding van de kinderen ten goede. 

In geval van scheiding dienen beide ouders informatie over hun kind te ontvangen. 

(voor verdere informatie verwijs ik u naar het protocol – gescheiden ouders). 

Alle informatie vanuit de school gaat naar de ouder waar het kind woont. 

Als school gaan we ervan uit dat deze informatie wordt doorgegeven aan de andere 

ouder. Indien ouders een andere regeling wensen, dan horen we dat graag.  

Mochten er vragen zijn dan kan de vader of moeder contact opnemen met school. 

 

7.2.  Zindelijkheid in de kleutergroepen  

 

Wij gaan er in principe vanuit dat wanneer kleuters onze school gaan bezoeken dat zij 

zindelijk zijn. Mocht dat niet zo zijn dan is het voor de school niet mogelijk om bij 

kleuters , die niet zindelijk zijn voor verschoning zorg te dragen.  De leerkrachten hebben 

de zorg voor de groep en moeten ook toezicht op de leerlingen houden.  

Als uw zoon of dochter niet zindelijk is, dan verwachten wij dat u zelf zorg draagt voor 

verschoning op de momenten dat dat nodig is. Natuurlijk mag u dat organiseren met uw 

“sociale netwerk”. ( familieleden, buren, vrienden en dergelijke) Wanneer uw zoon of 

dochter verschoning nodig heeft nemen wij telefonisch contact met u op en verwachten 

wij dat u zelf de verschoning uitvoert of door uw “sociale netwerk” laat uitvoeren.      

 

7.3.  Ouderhulp 

 

Evenals voorgaande jaren doen we een beroep op ouders die op de één of andere manier 

hulp willen/ kunnen verlenen. Dit kan zijn om een aantal kinderen te vervoeren naar een 

culturele gebeurtenis. Ook doen we een beroep op ouders voor hulp bij het lezen, sport- 

en speldag of de avondvierdaagse e.d. 

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers op een intekenlijst aangeven 

aan welke activiteiten ze meer willen doen. 

Veel van deze zaken organiseert de schoolraad. Stel hen niet teleur wanneer ze u vragen 

mee te helpen. 

Ouders die assistentie verlenen binnen het onderwijs dienen de doelstellingen van de 

school te respecteren en zich te houden aan de regels en afspraken die binnen de school 

van kracht zijn. 
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7.4. Decoratiecommissie 

 

De decoratiecommissie is een  groep van enthousiaste en creatieve ouders die zorgen voor de 

aanvullende inrichting van de school. Dit doen zij aan de hand van thema’s en seizoengebonden 

onderwerpen. U kunt hierbij denken aan de thema’s herfst, winter, lente en zomer maar ook  

Pasen, Pinksteren, Kerst< Kinderboekenweek , Sinterklaas en andere onderwerpen die in de 

klassen centraal staan. Het schooljaar is verdeeld in 8 periodes waarbij de 4 teams dus 2x per jaar 

aan de slag gaan. Zij maken gebruik van aanwezig materialen en knutselen daarbij ook nog vaak 

leuke dingen die in de gangen en op het schoolplein tentoongesteld worden. Voor meer informatie 

kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke leerkracht. 

 

7.5. Gebedsgroep de Bernebrêge  

 

Weet u dat er een gebedsgroep is op ‘De Bernebrêge’?  

  

Weet u dat er haast niets in het koninkrijk van God krachtiger is, dan het gebed van 

christenen die samen voor Gods troon staan? Er is praktisch niets wat zo krachtig is, als 

het gebed van kinderen van God, die met één stem de Vader aanroepen om zijn kracht 

en liefde in hun omgeving te laten stromen.  Het is krachtiger dan individueel gebed. Het 

is zoveel krachtiger! Daarom hebben we elkaar nodig. Gezamenlijk gebed bewerkt niet 

alleen grote wonderen voor  op De Bernebrêge, het is ook een bijzondere bron van 

bemoediging en versterking voor onszelf. God wil ons vrede geven, Hij wil ons geven de 

wensen van zijn hart, Hij wil ons gebruiken in Zijn machtige plan.  

 Onderstaand ziet u een overzicht van de ouders die thuis bidden voor de kinderen van 

die ingedeelde groep. De ouders weten en/of horen vaak meer wat er speelt in de klas.  

Mocht er iets zijn waarvoor u graag gebed wilt, kunt u altijd diegene vragen die 

ingedeeld staat in desbetreffende groep en/of ondergetekende.  

  

Groep 1a Lutske Poelman  

Groep 1b Suzan Postmus  

Groep 2 Nynke Jellema  

Groep 3 Hester Houwink, Wypkje Kramer  

Groep 4 Myrna Ploegh, Catriena Postma  

Groep 5 Esther Houwink, Berber Brouwer  

Groep 6 Chantal de Vries, Hester Houwink  

Groep 7 Berber Brouwer, Sjoukje de Wal  

Groep 8a Catriena Postma, Sjoukje de Wal  

Groep 8b Roelina Overwijk 

 

Daarnaast komen we wekelijks op woensdagmorgen van 09.00 – 10.00 uur  op school bij 

elkaar. Iedereen is daarbij van harte welkom. Contactpersoon : Sjoukje de Wal  Telefoon : 

0512-352055 of 06-11430230 E-mail : sensdewal@upcmail.nl  
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7.6.  Informatieavond 

 

We vinden een goed contact met onze ouders belangrijk.   

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden alle ouders verwacht op de 

informatieavond. Op deze avond worden de ouders op de hoogte gebracht van allerlei 

onderwijskundige zaken voor het nieuwe schooljaar, daarnaast  wordt gesproken over 

het reilen en zeilen in de  groepen. 

Meer informatie te zijner tijd in ons informatieblad ‘Oer de Brêge’. 

Er worden jaarlijks een aantal open ochtenden georganiseerd, waarop u als 

ouders/verzorger welkom bent een bepaalde les bij de wonen in de klas van uw kind. 

Drie keer per jaar (in november, januari en juni) organiseren we de z.g.n. 10-

minutengesprekken.  

In deze gesprekken bespreken we de resultaten en het werk van uw kind. 

 

7.7.  Oudercontacten 

 

Naar aanleiding van de rapportage van de ouderenquête hebben wij als team en leden 

van de schoolraad en MZR onze contactmomenten, over de informatievoorziening van 

de kinderen, met de ouders/verzorgers geëvalueerd.  

Een belangrijke conclusie was dat de informatievoorzienig goed was, maar dat er 

behoefte was aan meerdere momenten.  

 

We hopen op onderstaande manier daaraan tegemoet te komen: 

September/oktober   Infoavond 

November    Open ochtend 

10 minuten gesprekken facultatief 

Gesprekken voorlopige schoolkeuze leerlingen groep 8 

Doel van deze gesprekken : 

De leerkrachten laten zich informeren over de opvattingen en 

de bevindingen over de ontwikkeling van hun kind.  

De leerkrachten informeren de ouders over de eerste 

indrukken van de kinderen. 

Een handelingsplan kan worden doorgesproken. 

Januari        Voorlichtingsavond groep 8 

Februari        Rapportgesprekken voor alle ouders m.u.v. groep 8 

Maart     Definitieve gesprekkenschoolkeuze leerlingen groep 8   

April     Open ochtend 

Mei    Pake en beppe dei en open dagen ouders ( twee jaarlijks ) 

Juni/juli            Rapportgesprekken m.u.v. groep 8    
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Kinderen vinden het erg fijn wanneer ouders belangstelling hebben voor hun werk.  

Op de praat- en kijkavonden en de open middag kunnen ouders het werk komen 

bekijken, maar ook kan worden gesproken met de leerkrachten. Deze praat- en 

kijkavonden worden bij ons op school drie keer per jaar gehouden, waaronder twee 

spreekavonden over de rapporten. De juiste data voor de praat- en kijkavonden in het 

komende schooljaar zullen te zijner tijd worden vermeld in ons informatieblad ‘Oer de 

Brêge’. De praat- en kijkavonden van februari worden niet gehouden voor de ouders  

van groep 8, want die worden tussentijds geïnformeerd over de Cito-toetsresultaten, de 

leervorderingen en de schoolkeuze van hun kind(eren).  

 

7.8.  Vieringen / afscheidsavond voor schoolverlaters 

 

Elk jaar bekijken we welke vieringen in welke vorm we zullen houden.  

We hebben daarvoor aparte commissies. Via de info’s wordt u op de hoogte gehouden.  

U kunt  hierbij denken aan Kerst, Pasen, de ouderavond en de feestelijke afsluiting van 

het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar wordt een feestelijke afscheidsavond 

gehouden voor groep 8. Alle betrokken ouders ontvangen  te zijner tijd een uitnodiging.  

 

7.9.  Afspraken met schoolleiding  

De schoolleiding houdt geen officieel spreekuur, maar ouders kunnen altijd contact 

opnemen met de directeur. Wanneer ouders eens willen spreken over de dagelijkse gang 

van zaken bij ons op school kan heel gemakkelijk een afspraak worden gemaakt.  

Er kunnen ook dergelijke afspraken gemaakt worden met de leerkrachten.   

          

7.10. Vrijwillige oOuderbijdrage 

 

Elk schooljaar worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen, waarvoor 

geen vergoeding wordt verkregen van de rijksoverheid. Hierbij kan worden gedacht aan 

de verschillende feesten, de vieringen, de uitstapjes en het schoolzwemmen. Er wordt 

daarom een ouderbijdrage gevraagd, die volledig zal worden gebruikt voor de 

bekostiging van de hierboven vermelde activiteiten. In de vastgestelde bedragen zijn dus 

ook de kosten voor het kleuteruitstapje, de schoolreisjes en de kampweek opgenomen.  

Scholen moeten volgens de wetgeving heel beslist vermelden, dat het gaat om het betalen 

van een vrijwillige ouderbijdrage. In het geval ouders niet willen betalen, dan kunnen de 

betreffende kinderen helaas niet deelnemen aan een aantal activiteiten. Er wordt slechts 

gevraagd de daadwerkelijke kosten per kind te willen betalen, wanneer wordt 

deelgenomen aan niet door de rijksoverheid te vergoeden activiteiten.  

De toelating van kinderen op onze school wordt niet afhankelijk gesteld van een 

geldelijke bijdrage van de ouders.  

Afspraken over het willen betalen van deze bijdrage worden pas gemaakt na de 

definitieve inschrijving. De gemaakte afspraken en de wijze van betaling worden 

schriftelijk vastgelegd.  
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Deze bedragen worden de ouders in rekening gebracht door het sturen van een factuur, 

die in meerdere termijnen mag worden betaald.            

De ouderbijdrage dient voor: Viering St. Nicolaas, Kerst, Schoolfeesten, Schoolreisjes gr. 

1 t/m 7, kamperen gr. 8 e.d.  

De ouderbijdrage is voor elk kind € 35,-.  

Als een leerling in de loop van het jaar op school komt dan geldt het volgende: tot en met 

december het volledige bedrag i.v.m. Sinterklaas en Kerst. Vanaf januari 25 euro, van dit 

bedrag wordt 95 % gebruikt voor het schoolreisje. De betaling gebeurt via automatische 

incasso. Zie hiervoor de incasso-machtiging. Voor elke leerling apart wordt een 

machtiging afgegeven. Afhankelijk van de kostprijs van de schoolreisjes kan nog een 

extra bijdrage bij de verschillende reisjes gevraagd worden. 

De ouderbijdrage is niet verplicht, wel is het zo dat het kind dan niet meedoet aan de 

activiteiten waarvoor de ouderbijdrage is bedoeld. 

 

7.11.  Ouderbezoek 

 

De leerkracht van groep 1 komt op kennismakingsbezoek bij alle ouders van leerlingen 

die voor het eerst naar school gaan. De leerkrachten van de groepen 2-8  bezoeken de 

ouders in het geval dit noodzakelijk en of gewenst mocht zijn.  

De leerkrachten komen in elk geval op huisbezoek, wanneer een kind langer ziek is dan 

één week. Bij een langdurige periode van opname in het ziekenhuis komen de 

leerkrachten ook daar op bezoek. Willen ouders een gesprek met leerkrachten, dan kan te 

allen tijde contact worden opgenomen met school. Ouders moeten zeker contact 

opnemen met leerkrachten, wanneer er problemen zijn of de kinderen niet meer met 

plezier naar school gaan. In dergelijke gevallen altijd de school informeren, want  hierbij 

gaat het om het welzijn van de kinderen. Er  bestaan niet alleen mondelinge contacten 

tussen school en thuis, maar regelmatig wordt ook de nodige schriftelijke informatie 

doorgespeeld aan de ouders van onze kinderen.  

 

7.12.  Informatieblad ‘Oer de Brêge’ 

 

Elke maand  krijgen de ouders/verzorgers ons informatieblad ‘Oer de Brêge’  via de mail. 

Ook kunt u ons informatieblad op de website van de school vinden.  

In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden betreffende onze school 

vermeld, waaronder de data voor de verschillende activiteiten in een bepaalde maand.  

 

7.13.  Schoolgids/ schoolplan 

 

Op school ligt het schoolplan ter inzage. In dit plan staan de uitgangspunten van het 

bestuur en personeel. Wat willen we met ons onderwijs en langs welke weg.  

Ook staan hierin de kerndoelen die we met ons onderwijs willen bereiken, en met welke 

methoden we werken. Aarzel niet om inzage te vragen. 
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In het kader van de invoering van de kwaliteitswet binnen het onderwijs geeft onze 

school ook een schoolgids uit. In deze schoolgids kunnen de ouders lezen over de 

schooleigen identiteit, de onderwijskundige aanpak en het gebruik  van leermethoden.  

De ouders worden geïnformeerd over de leerresultaten, de uitstroom naar het voortgezet 

onderwijs, maar ook hoe de hulp aan zorgleerlingen is geregeld. De schoolgids bevat 

vanzelfsprekend ook belangrijke informatie betreffende de schooltijden, lesroosters, 

telefoonnummers en andere school organisatorische zaken.  

De schoolgids wordt uitgereikt aan de ouders bij de inschrijving van hun kind(eren) en 

jaarlijks na vaststelling.   

 

Het schoolplan en de schoolgids vindt u ook op onze website. Op aanvraag kunt u een 

papieren exemplaar van de schoolgids ontvangen 

 

7.14.  Onderwijsgids 

 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft jaarlijks een 

onderwijsgids uit voor de ouders van leerlingen in het basisonderwijs.  

Deze gids geeft informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het onderwijs. 

De onderwijsgids is op school verkrijgbaar bij de schoolleiding. 

 

7.15.  Schoolverzekering  

 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten                 

(leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.  

Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor 

zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 

risico).  

Materiele schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking. 

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

actief zijn (bestuursleden personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten 

gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, 

die vaak aanleiding zijn tot misverstand.                                                                                                                                           

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 

alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  

Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat 

door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, 

maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.  
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De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in 

hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 

van enige onrechtmatigheid.  

Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet 

onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school 

vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag 

van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren 

of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 

verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 

particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

Tevens zijn de twee volgende verzekeringen afgesloten. 

• Autocasco 

Wanneer personeelsleden/vrijwilligers op verzoek van school met hun eigen auto 

rijden is een schadeverzekering afgesloten tot € 15.000,-- Tevens dekt de verzekering 

de financiële gevolgen van de gehele of gedeeltelijke no-claim korting. 

• Schadeverzekering inzittenden 

Wanneer een personeelslid / vrijwilliger op verzoek van de school met eigen auto 

rijdt en een ongeluk veroorzaakt is hij/zij voor letsel en/of arbeidsongeschiktheid 

verzekerd. Met deze verzekering is de vergoedingsplicht van de werkgever 

verzekerd. 

N.b.: De regelgeving voor het vervoeren van kinderen is als volgt: 

Kinderen kleiner dan 1.35 m. moeten voorin en achterin de auto in een goedgekeurd 

autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1.35 m. moeten voorin en 

achterin de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger 

gebruiken.                                                                                           

 

7.16.  Reclamemateriaal 

 

De school legt regelmatig folders in de gangen klaar om mee te nemen.  

Dit gaat om verschillende jeugdbladen, boekenpakketten en computerprogramma’s.  

Ouders zijn helemaal niet verplicht om ergens aan mee te doen, want alles is beslist op 

vrijwillige basis.  
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7.17  Sponsoring 

 

Sponsoring is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt in het basis- en voortgezet 

onderwijs.  

De Tweede Kamer en diverse onderwijsorganisaties en belangenorganisaties hebben hun 

zorg geuit over sponsoring binnen het onderwijs aan leerplichtige leerlingen.  

Het moet zo zijn dat scholen op een verantwoorde en zorgvuldige manier met 

sponsoring omgaan als ze daarmee te maken krijgen. 

 

Wat valt er onder sponsoring? 

 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan  

een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen waarvoor 

de sponsor een tegenprestatie verwacht waarmee leerlingen of hun ouders in 

schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip 

sponsoring. Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

• Gesponsorde lesmaterialen 

• Advertenties. Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren  

▪ (bijvoorbeeld in hun schoolkrant) 

• Uitdelen van producten. 

▪ Winkels, bedrijven en instituten delen op school producten uit om 

leerlingen of hun ouders deze producten te 

laten proberen 

▪ Ook het aanprijzen van goederen komt voor 

• Sponsoren van activiteiten.,  

▪ Voor het organiseren van schoolfeesten sportdagen, schoolzwemmen 

en schoolreisjes 

• Sponsoren van gebouw/inrichting/computerapparatuur 

▪ Er zijn scholen die via sponsoring een extra lokaal laten bouwen,  

apparatuur aanschaffen of een deel van de exploitatie bekostigen 

 

Afspraken vastleggen 

 

Hoewel er op dit punt geen voorschriften zijn zullen wij een beleid voeren waarbij de 

afspraken tussen sponsor en ons op papier worden gezet, zodat helder omschreven 

staat wat er wederzijds van elkaar verwacht wordt.  

In de bijlage kunt u zien hoe hieraan uitvoering wordt gegeven. 
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7.18. Voor- en naschoolse opvang 
 

Als  scholen van Noventa  hebben we de opvang uitbesteed aan SKA-Achtkarspelen. 

Voor  De Bernebrêge geldt: 

• De kinderen voor De Kindertuin in Surhuisterveen worden door de 

groepsleidsters ’s ochtends naar school gebracht en na schooltijd door de 

groepsleidsters van school  gehaald  

• Op de BSO wordt er eerst samen wat gedronken en daarna zijn de kinderen vrij 

om aan verschillende activiteiten deel te nemen 

• ’s Avonds om uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen door de ouders/verzorgers 

worden opgehaald 

• In alle schoolvakanties, maar ook op extra schoolvrije dagen, kan het kind van  

• 7.30 – 18.30 uur op de BSO worden opgevangen 

 

Adresgegevens: Stichting Kinderopvang Achtkarspelen 

     Kerkstraat 11 

     9285 TA Buitenpost 

     Tel: 0511-543017  

De kostenregeling: 

• De financiën worden geregeld door de ouders en de SKA is hierbij behulpzaam.  

o De tegemoetkoming hangt af van het belastbaar inkomen 

• De ouder/verzorger  krijgt advies bij het zelf aanvragen van de bijdrage bij de 

belastingdienst door middel van een duidelijke offerte en jaaropgave 

• De financiële zaken worden met de gastouder helemaal geregeld door SKA 

• De gastouder kan naast de begeleiding en het volgen van een cursus, gebruik 

maken van allerlei speelgoed en materialen die nodig zijn voor een goede opvang 

(via SKA.) 
 

Adresgegevens: Stichting Kinderopvang Achtkarspelen: 

   Kerkstraat 11 

   9285 TA Buitenpost 
   Tel: 0511-543017                                                                                                       
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7.19.  Klachtenregeling  
 

Klachten  

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat 

we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte 

uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. 

 

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening 

niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een 

klacht indienen bij de klachtencommissie. 

 

Schoolbestuur 

• Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Harrie Steenstra  

• 0511-542540 

• E-mail:h.steenstra@noventa.nl 

 

of 

 

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs 

• Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

• E-mail:info@gcbo.nl 

• 070-3861697 

 

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, 

ligt ter inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.Noventa.nl) 

 

Klachten ongewenst gedrag 

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, 

discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een natuurlijk altijd eerst 

contact opnemen met de directeur van de school maar zij kunnen ookberoep doen op de 

ondersteuning door de vertrouwenspersoon van de stichting Noventa op op de 

vertrouwenspersoon voor kinderen die elke school van Noventa heeft. De 

vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en 

brengt u eventueel in contact met de juiste persoon of instantie voor verdere begeleiding 

in de klachtprocedure. 

 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 

• Dhr. Jan Kuipers 

• Tel: 0511-543060 of 06-54692754 

 

 



          Schoolgids 2019- 2020 C.B.S. ‘De Bernebrêge’ Surhuisterveen    68                           

 

Interne vertrouwenspersoon voor kinderen 

Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van 

onze scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze 

vertrouwenspersoon melden. De vertrouwens zal in gesprek gaan met het kind en zo 

mogelijk samen met het kind het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor 

kinderen kan op basis van de klacht ook besluiten melding te doen bij de directeur van 

de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon. 

Op onze school zijn juf Mariska Pen en juf Tiny Meerstra de vertrouwenspersonen voor 

kinderen. 

   

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met 

de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 

0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  

 

Onafhankelijk onderzoek 

Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is 

opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in 

het klachttraject begeleiden. 

 

Meldplicht seksueel geweld 

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is 

van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens 

een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te 

informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie. 

 

7.20. Kledingvoorschriften 

 

Elke school is vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven.  

Er zijn echter wel voorwaarden waaraan deze voorschriften moeten voldoen. 

• De voorschriften mogen niet discriminerend zijn 

• De voorschriften moeten passen binnen de cultuur van de school 

• De voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids 

• De maatregel op het overtreden van een kledingvoorschrift mag niet onevenredig 

zwaar zijn 

• De identiteit moet ten allen tijde gewaarborgd blijven 
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De voorschriften moeten passen binnen de cultuur van de school 

• voor het dragen van kledingstukken niet passend bij de cultuur van de school 

geldt een verbod. Het verbod kan betreffen: 

• het dragen van een (baseball)pet of muts, tenzij om medische redenen dit 

noodzakelijk wordt geacht 

• het zitten in de klas met een ontbloot bovenlichaam 

• het dragen van kleding of schoeisel, waardoor anderen zich beledigd of 

uitgesloten voelen. 

De kledingvoorschriften gelden voor leerlingen, leraren en voor personen die zich in de 

school bevinden en zijn hen bekend. Het protocol “kledingvoorschriften” ligt op school 

ter inzage. 

 

7.21.  Beleid energiedrankjes / mobiele telefoons en audio apparatuur    

 

We worden op school geconfronteerd met drietal nieuwe ‘fenomenen’.  

Er zijn ‘energiedrankjes’ te koop. Het blijkt dat dergelijke drankjes schadelijk kunnen zijn 

voor kinderen en kunnen leiden tot hyperactiviteit. De Europese Commissie heeft dit in 

een schrijven bevestigd en de producenten opgeroepen bij de ingrediënten te vermelden 

dat de drankjes een cafeïnepercentage van meer dan 150 mg per liter bevatten.  

Het is logisch dat deze energiedrankjes niet op school mogen worden genuttigd 

Daarnaast is het gebruik van mobiele telefoons en audioapparatuur in de school niet 

toegestaan. Bij overtreding wordt de telefoon en audioapparatuur voor de duur van één 

week ingenomen. In specifieke gevallen kan van deze regel worden afgeweken  Dit in 

overleg met de ouder(s). 

 

7.22.  Leerlingenraad   
 

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en 

door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van 

zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. 

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingen -

raad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school 

over onderwerpen die voor allen van belang zijn. Het protocol ligt op school ter inzage. 
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Hoofdstuk 8 School-  en vakantietijden 

 

8.1.  Schooltijden 

 

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen ’s morgens van 8.20 uur naar binnen.  

De schooldeuren worden  op bovengenoemde tijdstippen geopend. 

De leerkrachten op school dragen een kwartier voor de school begint de 

verantwoordelijkheid voor de kinderen op het schoolplein. Zij lopen vanaf 8.15 uur en in 

de pauzes pleinwacht. 

De groepen 3 t/m 8 mogen daarom vanaf 8.15 uur op het plein komen.  

Wilt u als ouder helpen om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan? 

 

Groep 1    maandag t/m donderdag 

Groep 2 t/m 8  maandag t/m vrijdag 

Schooltijden                          8.30 u t/m 14.00 uur 

 

De groepen 3 t/m 8 hebben pauze van 10.00 uur – 10.15 uur. Bij slecht weer blijven deze 

groepen in hun lokaal. De groepen 1 en 2 hebben altijd pauze/fruit eten in hun lokaal. 
 

8.2. Maatregelen ter voorkoming van lesuitval 

 

Bestrijding lesuitval: 

Groepsleerkrachten hebben een jaar- en weekoverzicht in hun groepsmap en tevens 

hebben zij voor 1 dag de zgn. "noodlessen". Dit laatste kan worden gebruikt in het geval 

dat er op het laatste moment een invaller wordt gevonden. 

Op  deze manier heeft de afwezigheid van de groepsleerkracht geen gevolgen voor de 

voortgang van het klassengebeuren.  

Vooral voor de bovenbouw is het lastig om invallers te vinden. Via het bestuur zijn we 

aangesloten bij een vervangingspoule, welke beschikt over  potentiële invallers. 

Helaas komt het een enkele keer voor dat er geen invaller te vinden is. In dat geval kan 

het voorkomen dat we binnen de school moeten improviseren. De leerlingen kunnen 

over andere groepen worden verdeeld. Ook kan het voorkomen dat de leerlingen naar 

huis worden gestuurd. In dat geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis 

opgevangen kunnen worden. Het spreekt voor zich, dat we het uiterste zullen doen om 

dit te voorkomen. 
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8.3.  Vakanties en vrije dagen 

 

Vakantieregeling schooljaar 2019 - 2020  

Herfstvakantie:     19 oktober tot en met 27 oktober 2019    

Kerstvakantie:     21 december 2019 tot en met 05 januari 2020  

Voorjaarsvakantie:    15 februari 2020 tot en met 23 februari 2020  

Goede Vrijdag:     10 april 2020  

Pasen:        zondag 12 en maandag 13 april 2020  

Koningsdag:      maandag 27 april 2020  

Meivakantie:     25 april tot en met 10 mei 2020  

Bevrijdingsdag:     dinsdag 5 mei 2020  

Hemelvaart:      donderdag 21 mei 2020 + vrijdag 22 mei 2020 (extra vrije dag)   

Pinksteren:      zondag 31 mei en maandag 1 juni 2020    

Zomervakantie:     3 juli tot en met 16 augustus 2020  

  

Vrije uren:  

  

Er zijn een aantal studiedagen voor het team gepland op:  

Maandag 28 oktober, vrijdag 14 februari, donderdag 9 april en vrijdag 2 juni      

Begin van het schooljaar:    maandag 26 augustus 2019 om 8.30 uur    

Einde van het schooljaar:    vrijdag 3 juli 2020 om 12.00 uur    

  

8.4.  Schoolverzuim en verlofregeling 

 

De Leerplichtwet 

De Leerplichtwet 1969, aangescherpt in 1994, biedt aan elk kind bescherming van het 

recht op onderwijs. Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen leren om goed 

met het "naar school gaan" om te gaan. U bent er als ouders verantwoordelijk voor, dat 

uw leerplichtige kind staat ingeschreven op een school en dat de lessen worden gevolgd. 

 

Ziekte 

Als een kind ziek is of om andere redenen de lessen niet kan volgen, dan moeten de 

ouders de school daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Op school moet in alle 

groepen een nauwkeurige afwezigheidregistratie worden bijgehouden. De ouders wordt 

dringend gevraagd de afwezigheid van hun kind(eren) door te geven voor schooltijd. 

 

Indien een kind zonder opgaaf van redenen thuis blijft, dan wordt contact opgenomen 

met de ouders om na te gaan wat er aan de hand is. Leidt dit niet tot een oplossing, dan 

moet de schoolleiding dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim dient in 

het belang van de kinderen zoveel mogelijk te worden voorkomen, want dit heeft een 

negatieve uitwerking op de leerprocessen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld 

aan de leerplichtambtenaar. 
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Een vierjarig kind mag thuis worden gehouden, wanneer de ouders dat wensen.  

Het betreffende kind is nog niet leerplichtig. Zodra een kind vijf jaar is geworden, is dat 

niet meer toegestaan. Het kan echter voorkomen, dat een normale schoolweek nog een te 

zware belasting is voor een vijfjarig kind, daarom is er een bijzondere verlofregeling 

getroffen voor deze reeds leerplichtige kinderen.  

Ouders mogen een vijfjarig kind ten hoogste tien uur per week thuis houden, maar het 

dient in alle gevallen tijdig te worden doorgegeven aan school. Zodra een kind zes jaar is 

geworden, houdt deze regeling op. Een kind mag dan uitsluitend nog thuis worden 

gehouden, wanneer het echt niet naar school kan gaan door ziekte en of bijzondere 

omstandigheden.  

Vrijaf voor bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis. 

Afspraken met huisarts, tandarts en het ziekenhuis graag zoveel mogelijk plannen 

buiten schooltijd om. In het geval dit beslist niet mogelijk is, dan bij voorkeur  aan het 

begin of tegen het einde van de schooltijden. Indien een afspraak onder schooltijd valt, 

zijn de ouders verplicht om hun kind op school te komen ophalen. Er worden geen 

kinderen alleen naar  huis gestuurd, dit in het belang van de veiligheid van het kind. 

Wanneer vrijaf wordt gevraagd / gegeven voor bezoek aan huisarts, tandarts en 

ziekenhuis, dan worden de kinderen zo snel mogelijk weer terug op school verwacht.  

Kinderen moeten eerst ook gewoon naar school, wanneer een dergelijke afspraak wat 

later op de morgen / in de middag staat gepland. In dergelijke gevallen wordt de ouders 

gevraagd hun kinderen op een vooraf afgesproken tijdstip van school te komen halen. 

Wanneer ouders vragen om hun kind(eren) wat eerder van school op te mogen halen 

voor bijvoorbeeld een vakantieweekend, dan wordt geprobeerd met hen de afspraak te 

maken eerst na schooltijd te vertrekken. De ouders wordt in alle gevallen medegedeeld, 

dat de kinderen alle lessen moeten volgen. 

Extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden 

Uw leerplichtige kind hoort tijdens de vastgestelde schooltijden op school de lessen te 

volgen. Er zijn echter een aantal bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof 

kunt aanvragen: 

 

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Eén en ander voor zover dit 

niet buiten de lesuren kan geschieden 

• In het geval van verhuizing voor ten hoogste één dag 

• Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad 

• Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad. 

• Overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad 

• Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes 

• Het 12½-, 25-, 40-, 50-  en 60 jarig ambt- of huwelijksjubileum van bloed- of 

aanverwanten tot en met de vierde graad 

• Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of 

levensovertuiging 

• Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen 
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U moet de aanvraag minstens twee dagen van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding 

indienen. In het geval van overmacht kan de schoolleiding alsnog verlof verlenen, als 

binnen twee dagen na de afwezigheid de reden wordt gemeld. De schoolleiding kan 

slechts voor maximaal tien schooldagen per schooljaar verlof verlenen. Mocht er sprake 

zijn van een noodzakelijk langere periode, dan is toestemming nodig van de 

leerplichtambtenaar.  

Bij weigering is een beroepsmogelijkheid aanwezig.  

 

Verlof voor extra vakantie 

In principe kan er geen verlof worden gegeven voor een vakantie. U moet zich houden 

aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt dus ook in het geval van bijvoorbeeld een 

wintersportvakantie of voor een lang weekend er tussenuit. In heel bijzondere gevallen 

mag de  schoolleiding een kind vrij geven om met zijn / haar ouders op vakantie te gaan. 

Dat kan hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen.  

Dit geldt alleen als het gezin, wegens de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders, niet in de schoolvakanties vakantie kan opnemen. U moet dan een verklaring 

van de werkgever laten zien, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie 

kunt.  

De schoolleiding mag in geen enkel geval extra verlof verlenen in de eerste twee weken 

na de grote vakantie. Verzoeken hiertoe moeten acht weken van tevoren schriftelijk 

aangevraagd worden bij de directeur. De betreffende aanvraagformulieren zijn op school 

aanwezig.  

 

De schoolleiding zal u schriftelijk berichten of het verzoek al dan niet toegestaan wordt.  

Bij afwijzing door de school kunt u bezwaar maken bij de schoolleiding.  

Tegelijkertijd kan, als er sprake is van spoed, aan de president van de rechtbank een 

voorlopige voorziening worden gevraagd. Hiervoor moet griffierecht worden betaald. 

Blijft de schoolleiding bij de beslissing, dan kunt u daarna in beroep gaan bij de 

rechtbank (lange procedure).  

Ook hiervoor zult u griffierecht moeten betalen.  

Wanneer geen toestemming kan worden gegeven en wanneer de ouders toch hun kind / 

kinderen  thuis houden, dan wordt dit “ongeoorloofd schoolverzuim” doorgegeven aan 

de leerplichtambtenaar. Er kan proces-verbaal worden opgemaakt. Het proces verbaal 

wordt naar de Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging over kan gaan.  

Procedure bij het aanvragen van extra verlof voor meer dan tien dagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 

schooldagen per jaar dient minimaal 8 weken van tevoren aan de leerplichtambtenaar te 

worden voorgelegd. Ook hier is bij weigering een beroepsmogelijkheid aanwezig. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de 

school, of met de leerplichtambtenaren van de gemeente Achtkarspelen. Zij zijn 

doorgaans van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur - 10.00 uur bereikbaar op 

het volgende telefoonnummer: 0511 -  54 86 09. 
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8.5. Ziekte of ander noodzakelijk verzuim 

 

Wanneer een kind ziek is verwachten we telefonisch of schriftelijk bericht. Graag voor 

schooltijd en niet onder de lessen.  362800. Indien een kind afwezig is, zonder dat 

daarvan enig bericht is ontvangen, proberen we zo snel mogelijk telefonisch contact met 

de ouders/verzorgers op te nemen.  
 

8.6.  Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes/kerstkaarten 

 

Langs deze weg willen we de ouders van de kinderen in de onderbouw vragen of ze de 

uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en kerstkaarten  niet via school willen uitdelen.  

Sommige kinderen worden vaak uitgenodigd voor een feest, terwijl andere kinderen 

bijna nooit een uitnodiging krijgen. Op deze manier kunnen we hopelijk onnodig 

(kinder) verdriet voorkomen.       
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Hoofdstuk 9 Praktische informatie 

 

9.1.  Goede doelen  

 

Op maandagmorgen mogen de kinderen in alle groepen geld meenemen voor goede 

doelen. Er wordt geld gespaard voor projecten, die in overleg met de kinderen worden 

uitgezocht. De mogelijkheid bestaat om waar nodig financiële hulp te bieden bij 

spontane acties. De ondersteuning van projecten en acties mag niet in strijd zijn met de 

schooleigen identiteit. 

     

9.2.  Bewegingsonderwijs 

 

Bij slecht weer hebben de kleuters uit de groepen 1-2 spelles of kleutergymnastiek in het 

eigen speellokaal. Deze kinderen zijn dan gekleed in hun hemdje en broekje.  

Vanwege hygiëne en het gaan naar de wc door de gang moeten de kinderen gymnastiek-

schoentjes dragen. Het liefst gymnastiekschoentjes zonder veters en met rubberzolen.  

In de wintermaanden kunnen deze schoentjes ook worden gebruikt als pantoffeltjes.  

De kinderen in de groepen 3-8 gaan onder begeleiding van de leerkracht lopend / 

fietsend naar het gymnastieklokaal. Om niet veel tijd te verliezen bij het aan- en 

uitkleden moeten de kinderen kleding dragen, die heel gemakkelijk aan- en uitgetrokken 

kan worden. Het dragen van gymkleding en sportschoenen wordt dwingend 

voorgeschreven.   

We streven ernaar de lessen bewegingsonderwijs te plannen op de middag. Wanneer een 

groep zwemles heeft vervalt er een gymles. Regel is dat de groepen 5 t/m 8 twee 

gymlessen hebben per week. Soms worden gymlessen geclusterd i.v.m. de reistijd (groep 

3 en 4). Het dragen van gymkleding is verplicht. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar 

de sportzaal en sporthal. 
We streven ernaar de lessen bewegingsonderwijs te plannen op de middag. Wanneer een groep 

zwemles heeft vervalt er een gymles.  Regel is dat de groepen 5 t/m 8 twee gymlessen hebben. 

Soms worden gymlessen geclusterd i.v.m. de reistijd (groep 3 en 4).  Het dragen van gymkleding 

is verplicht. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de sportzaal en sporthal.  

  

Rooster bewegingsonderwijs:  

Gr 1 en 2: elke dag in het eigen speellokaal of speelplaats   

Gr 3 : dinsdagmiddag van 12.30 - 14.00 uur in de sporthal (hal 2+3)  

Gr 4 : dinsdagmiddag van 12.30 - 14.00 uur in de sporthal (hal 2+3)  

Gr 5 : maandagmorgen van 10.15 - 11.30 uur (hal 2) en vrijdagmorgen van  10.15 - 11.30 u in de  

           sporthal (hal 3)  

Gr 6 : maandagmorgen van 8.30 - 10.00 uur (hal 2) en dinsdagmorgen van 10.15 - 11.30 uur in de  

           sporthal (hal 3)  

Gr 7 : maandagmiddag van 12.30 - 14.00 uur (hal 1+2)en dinsdagmorgen 12.30 - 14.00 uur in de  

           sporthal (hal 3)  

Gr 8 A + 8 B:  donderdagmiddag van 12.30 - 14.00 uur (hal 2 +3) vrijdagmiddag 12.30 - 14.00 uur  

          in de sporthal (hal 2+3) 
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9.3.  Verkeersexamen 

 

Alle kinderen van groep 8 doen mee aan het verkeersexamen, dat wordt georganiseerd 

door 3VO (Verenigde Verkeersveiligheids Organisatie) afdeling ‘de Wâlden’.  

Dit examen bestaat uit een praktisch en  theoretisch gedeelte.  

Het praktisch verkeersexamen gebeurt in Surhuisterveen.  

Hierbij moeten de kinderen een bepaalde route afleggen per fiets.  

Het theoretisch verkeersexamen zal worden afgenomen op onze school.  

Wanneer de kinderen slagen voor het verkeersexamen wordt het landelijk 

verkeersdiploma verkregen. 

 

9.4.  Schoolreisjes, kleuteruitstapje en schoolkamp 

 

De groepen 1 t/m 7 gaan elk jaar een dag op schoolreis. Vaak combineren we een aantal 

groepen om de kosten te drukken. Een gedeelte wordt uit de ouderbijdrage betaald.  

Is het reisje duurder dan vragen we bijbetaling van de ouders. 

Groep 8 gaat drie dagen op kamp naar Schiermonnikoog. 

Evenals de schoolreisjes, wordt een gedeelte vergoed uit de ouderbijdrage.  

De meerkosten verwachten we van de ouders te ontvangen. U kunt dit ook in gedeelten 

betalen vanaf de maand januari. We schatten de kosten op € 75,- 

Nadere gegevens verstrekken we in de loop van het jaar. 

 

Wie mogen er als begeleiding mee op schoolreisje? 

Het lukt helaas niet om iedereen, die graag mee zou willen als begeleiding, ook mee te 

nemen.  

We hebben daarom een aantal regels bedacht voor het inzetten van ouders als 

begeleiding. (met uitzondering van groep 8 bij kamp). 

1. Eerst wordt er natuurlijk gekeken naar leerkrachten, onderwijs- en  klassenassistenten,  

    stagiaires.  

2. Een ouder gaat in principe nooit twee jaar achterelkaar mee. (We kijken naar het  

    voorgaande schooljaar). 

3. Ouders worden gevraagd om mee te gaan door de groepsleerkracht. Een ouder kan 

    dus alleen mee gaan met het eigen kind. 

4. De leerkracht kijkt op de lijst welke ouders er niet gevraagd kunnen worden. 

5. De groepsleerkracht houdt zich bij het vragen van een ouder altijd aan de 

    onderstaande volgorde: leden van de MR , leden van de schoolraad en hulpouders 
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9.5.  Avondvierdaagse   

 

In de maand juni wordt door de Avondvierdaagsecommissie de jaarlijkse 

avondvierdaagse georganiseerd. De deelname is geheel vrijwillig en onder 

verantwoordelijkheid van de ouders. Wel willen we de deelname warm aanbevelen en 

ondersteunen we de inschrijving. De organisatie van het wandelevenement is in handen 

van bovengenoemde avondvierdaagsecommissie en leden van de Schoolraad 

verzamelen de opgave van deelnemers en begeleiders. 

 

9.6.  Schoolsportdag 

 

De gemeentelijke sportcommissie organiseert jaarlijks een schoolsportdag voor de 

kinderen van de groepen 7-8.  

Deze schoolsportdag zal worden gehouden op het sportcomplex ‘de Bosk’ in Harkema.   

De organisatie berust bij de leerkrachten, maar voor begeleiding kan de hulp van ouders 

worden gevraagd. 

De schoolsportdag voor de kinderen van de groepen 3 t/m 6  wordt in samenwerking 

met de leerlingen van het Lauwerscollege en de leerkrachten georganiseerd.  

Deze schoolsportmorgen wordt gehouden in het zwembad ‘de ‘Wettervlecke in 

Surhuisterveen 

 

9.7.  Sinterklaas 

 

Sinterklaas en zijn Pieten brengen voor de kinderen  van  de groepen 1 t/m 4 een 

cadeautje mee. Dit wordt betaald uit de ouderbijdrage. Het bezoek van de goed 

heiligman speelt zich vooral af in de lagere groepen. Vanaf groep 5 moeten de leerlingen 

genoegen nemen met een kort bezoekje en er wordt middels lootje trekken voor elkaar 

een cadeautje gekocht. 

 

9.8.  Fruit eten  

 

Omdat fruit gezond is, willen wij heel graag dat de leerlingen in de pauze fruit eten.  

Zijn er toch kinderen die echt geen fruit lusten, dan mogen ze een boterham mee, maar 

beslist geen koekjes of chips. Uw kind mag zelf zijn of haar drinken kiezen. En het is nog 

altijd zo: jong geleerd, oud gedaan!  
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9.9. Typeles  

 

Er bestaat voor kinderen van groep 7 en 8 de mogelijkheid om een officieel  typediploma 

te halen. 

Instituut ‘Noord’ te Joure verzorgt deze lessen, aan het begin van ieder schooljaar krijgen 

de kinderen een aanmeldingsformulier mee. 

 

Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 

 
Instituut ‘Noord’ 

Pastorielaan 25/27 

8501 EW JOURE 

Telefoon: 0513-412021 

Fax: 0513-419821 

E-mail: info@instituutnoord.nl 

                                                                                        

9.10.  Schoolfotograaf 

 

Ieder schooljaar komt de fotograaf op onze school langs voor het maken van een 

groepsfoto.  

Eén keer in de twee jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om foto’s te maken 

van alle kinderen. Kinderen kunnen ook met broertjes en zusjes op de foto. Ouders zijn 

niet verplicht deze foto’s te kopen.  

Voor groep 8 wordt elk jaar een gratis groepsfoto gemaakt dit i.v.m. het afscheid van de 

basisschool. 

Komt de schoolfotograaf op school, dan staat de datum vermeld in de jaarplanning. 

 

9.11.  Schoolvoetbal/schoolkorfbal 

 

Het schoolkorfbaltoernooi is voor de kinderen van de groepen 5 en 6. 

Het schoolvoetbaltoernooi is er alleen voor de leerlingen groep 8.  

Mochten er  te weinig spelers zijn, dan  mogen de  kinderen uit groep 7 meedoen. 

Een loting kan bepalen wie uit groep 7 mee  mogen doen aan het voetbaltoernooi. 

                                                                                 

9.12. Adopteer een Monument 

 

De Stichting Februari 1941 heeft de school benaderd om mee te doen aan het project 

Adopteer een Monument. Wij hebben onze medewerking daarin toegezegd.  

Van de Stichting ontvangen we ook een bijdrage in de kosten.  

Elk jaar legt een tweetal leerlingen van groep 8 op 4 mei een bloemstuk bij het monument 

aan de toren. Tevens besteden we elk jaar aandacht aan de periode 1940-1945. 

http://www.noord-computers.nl/cursussen.php?file_to_load=contactinstituut.php
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9.13. Hoofdluis 

 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem.  

Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is er een aantal ouders dat na 

iedere vakantie (zie jaarkalender) de kinderen op hoofdluis controleert.  

Op deze wijze kan hoofdluis zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en goed worden 

behandeld. Als school zijn we verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen, maar 

de uiteindelijke verantwoording ligt bij u als ouder/verzorger. 

Indien u hoofdluis constateert bij uw kind, meld dat aan de groepsleerkracht.  

Er wordt met het volgende stappenplan gewerkt: 

1. Bij melding van hoofdluis krijgen alle ouders uit de betreffende groep een brief, 

waarin de ouders geattendeerd worden op de aanwezigheid van hoofdluis. 

2. Alle kinderen uit de groep worden vervolgens op school door de "luizenouder" 

gecontroleerd. 

3. Indien er dan bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u door de 

groepsleerkracht op de hoogte gesteld, zodat u direct tot behandeling over kunt 

gaan.  

4. In de groep waar hoofdluis heerst, zal na 2 weken een her -controle plaatsvinden. 
 

9.14. Verjaardagen 

 

Het jarige kind mag in eigen klas trakteren. De eigen leerkracht zorgt voor een geschenk: 

een mini-poster naar eigen keus.  

Verder geven we de raad: houd het gezond, klein en lekker. 

Dit is ook voor de pauze van toepassing. Te groot of te veel komt vaak voor de helft of 

meer bij het vuilnis terecht. 

 

9.15. Beleid verspreiding folders en briefjes met mededelingen van derden 

 

Folders en briefjes met mededelingen van derden liggen op een vaste plek in de hallen. 

Belangstellenden kunnen een exemplaar meenemen. De leerkracht zal in de klas er ook 

de nodige aandacht aan schenken.  

Belangstellenden die folders of briefjes willen uitdelen dienen zich eerst te melden bij de 

directie. Directie beslist over wel of niet verspreiden van dit materiaal. 
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Hoofdstuk 10 Afspraken en schoolregels 

 

10.1. Regels in school, op het plein en in de  groepslokalen 

 

Om de school een fijne en veilige plek voor iedereen te laten zijn, hebben we kritisch 

onze huidige schoolregels onder de loep genomen. Wij streven ernaar de kinderen zich 

thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste.  

We zorgen voor een ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor gedragsregels.  

We hebben respect voor elkaar en we gaan zuinig met de spullen van jezelf en van een 

ander om. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het 

waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf. 

Afspraken of regels zorgen er voor dat de groep en leden van de groep goed kunnen 

functioneren.  

Ook in onze school is het noodzakelijk dat er regels worden afgesproken, zodat de 

kinderen, de leerkrachten maar ook de ouders/ verzorgers zich prettig voelen.  

Met name de kinderen hebben behoefte aan bepaalde orde, regelmaat en soms 

bescherming. Dat moet ze een gevoel van geborgen- en veiligheid geven.  

Hieronder vindt u een overzicht van de op school geldende basisregels. 

Deze regels hangen met pictogrammen op verschillende plaatsen in de school.  

1: Samen belangrijk zijn…dát is pas fijn! 

Belangrijk dat is iedereen  

Al ben je groot of klein  

Iedereen is hier gelijk  

Je kunt jezelf echt zijn 

2: Zorgen voor elkaar is goed, laat zien dat je dat doet 

Ik zorg voor jou, 

Jij zorgt voor mij 

Wij zorgen voor elkaar  

Een ander heel goed helpen  

Is een super mooi gebaar 

3: Wij ruimen alles keurig op, want een nette school is top! 

Samen houden wij het netjes, 

de klas, de school, het plein, 

alles heeft hier z’n vaste plek 

en het hoort ook schoon te zijn 
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4: Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze morgen weer gebruiken moet. 

Wees zuinig op je eigen spullen, 

geleende spullen uit de klas 

zo blijft alles erg netjes 

eigenlijk zoals het was 

5: Laat je niet hard horen, anders kun je een ander storen  

Iedereen moet kunnen leren  

Kunnen werken zonder last  

Probeer te helpen, niet te storen  

Dat is namelijk ongepast! 

 

Regels voor op de fiets 

 

Ons dringend advies is: Laat uw kind niet op de fiets naar school gaan, behalve als de 

afstand naar school te groot is (voorbij de Langelaan en verder en het industrieterrein). 

Wanneer de groepen 5 t/m 8 bewegingsonderwijs hebben is de fiets wel nodig. 

De kinderen die wel op de fiets zijn, moeten de fiets op de hun aangewezen plek 

plaatsen. 

Er mag niet op het schoolplein worden gefietst. 

Wanneer u uw kind met de auto brengt, adviseren we te parkeren aan de zijde van de 

woonhuizen. 

Attentie: de politie controleert regelmatig het dragen van de gordels e.d. 
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Hoofdstuk 11    Namen, adressen en telefoonnummers 

 

11.1. Bestuur  Noventa  

 

Samenstelling en taakverdeling van het bestuur van Noventa Raad van Toezicht: 

Jappie Hooisma - Financien en Huisvesting;  

Boukje de Boer - Onderwijs; 

Lydeke Zandbergen - Voorzitter;  

Jewan de Goede - Juridisch;  

Jenne Wierstra - Bedrijfsvoering;  

Wichard Faber -  Huisvesting (zitting vanuit de GMR).    

 

Kantoor Noventa   Noventa Christelijk Primair Onderwijs  

Bezoekadres:    Ried 11, 9285 KK Buitenpost   

Tel.:        0511 - 542540  

E-mail:      info@noventa.nl               

Website:                               www.noventa.nl  

  

Medewerkers kantoor Noventa  

Harrie Steenstra - Directeur bestuurder; 

Gerrit Visser - Beleidsmedewerker P&O;  

Ieteke Bosma - Medewerker P&O;  

Hanneke de Jong - Medewerker P&O;  

Mascha de Hek- Officemanager;  

Louis Douma - Administratief ondersteuner (geen dienstverband);  

Henk Visser - Beleidsmedewerker ICT;  

Doutzen Oppers - Orthopedagoog/bovenschools specialist Gedrag en Leren 

 

Samenstelling GMR 

Samenstelling GMR Personeelsgeleding 

Sytze Kloosterman       (CBS De Bernebrêge, Surhuisterveen)  

Vacature                       (CBS De Hoekstien, Surhuisterveen)  

Fenje Koksma      (CBS De Merlettes, Kootstertille)  

Petra Veenstra-Broos    (CBS De Tarissing, Drogeham)  

Vacature               (CBS De Claercamp, Gerkesklooster)  
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Oudergeleding  

Lammert van der Veen   (CBS De Oanrin, Twijzel)  

René Bethlehem     (CBS De Lichtbron, Buitenpost)  

Vacature              (CBS Johannes Looijengaskoalle, Surhuizum)  

Jacob Boorsma                     (CBS De Reinbôge, Twijzelerheide)  

Thea Pitstra       (CBS De Wynroas, Harkema)  

Feike-Jan de Bruin     (De Twa-ikker, Augustinusga)   

 

 11.2. C.B.S. ‘Bernebrêge’ 

 

Adresgegevens C.B.S. de Bernebrêge 

   De Merel 12-14    0512-362800 

   9231 JJ Surhuisterveen   

   Postadres: Postbus 19, 9230 AA 

   Email: bernebrege@noventa.nl 

 

Bestuur  Vereniging Noventa 

   Achtkarspelen 

                                   Ried 11 

   9285 KK Buitenpost    0511-542540 

   E-mail: info@noventa.nl  fax       0511-541355 

   

Schoolraad   C.B.S. De Bernebrêge 

   p/a De Merel 12-14        

   

                                    9231 JJ Surhuisterveen     

                                    Postadres: Postbus 19, 9230 AA   

   Tel: 0512-362800  

 

Voorzitter: Dhr. L. Postma                                                                                                                              

  

Leden: Mevr. M. Bouma                    Mevr. S. de Wal  

Mevr. B. Brouwer                               Mevr. A. Zijlstra 

  

MZR  

Mevr. L. Poelman (ouder)                 Juf Annechien Reitsma (personeel) 

Mevr. M. van der Sluis (ouder)        Juf Maaike Wijma (personeel)  
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Verdeling personeel over de groepen: 

   

Juf Jelly de Vries      Groepsleerkracht groep 1A             ma t/m do                    

  

Juf Henny v.d. Vee-v.d. Meulen Groepsleerkracht groep 1B       ma en di 

Juf Foppie Alma      Groepsleerkracht groep 1B       wo en do  

Juf Antje Tjalsma vervangt juf Foppie tijdens haar zwangerschapsverlof  

(periode augustus t/m december)  

  

Juf Maaike Wijma      Groepsleerkracht groep 2       ma t/m vr 1e halfjaar 

LIO – stagiaire Kimberley de Vries                                                           ma t/m wo  

Juf Bea de Boer      Groepsleerkracht groep 2                vr  2e halfjaar 

(periode februari t/m juli)                

 

Juf Nienke Beerda      Groepsleerkracht groep 3                 ma en di Juf  

Lisa Schurer                Groepsleerkracht groep 3                 wo t/m vr  

  

Juf Iskje Pama      Groepsleerkracht groep 4                 ma en di  

Juf Mariska Pen              Groepsleerkracht groep 4                 wo t/m vr  

juf Iskje vervangt juf Mariska tijdens haar zwangerschapsverlof  

(periode augustus t/m december)  

  

Juf Hennie de Jong-Cnossen  Groepsleerkracht groep 5               ma t/m wo + vr  

Juf Anneke Bijma vervangt 1e halfjaar zwangerschapsverlof juf Hinke  

(periode augustus t/m januari)  

Juf Hinke Hoiting                            Groepsleerkracht groep 5               do 2e halfjaar 

(periode februari t/m juli)  

  

Juf Tiny Roorda      Groepsleerkracht groep 6               di t/m vr (1e halfjaar)     

                                                                                                                      ma t/m do (2e halfjaar)  

Meester Sytse Boscsha 1e halfjaar (periode augustus t/m januari)     ma 

Juf Elina van der Goot                    Groepsleerkracht groep 6               vr  

2e halfjaar (periode februari t/m juli)     

  

 Juf Janina Reinsma      Groepsleerkracht groep 7       ma, di en do                                  

Juf Eelkje Groen                             Groepsleerkracht groep 7               wo en vr  

  

Juf Clazien de Bruin               Groepsleerkracht groep 8 A    ma en di  

Juf Annechien Reitsma    Groepsleerkracht groep 8 A        wo    

Meester Sytze Kloosterman  Groepsleerkracht groep 8 B            ma t/m wo        

Juf Clazien de Bruin              Groepsleerkracht groep 8 A + 8 B  do  

Juf Annechien Reitsma   Groepsleerkracht groep 8 A + 8 B  vr   
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Juf Antoinet Annema    Interne begeleiding      di t/m do  

Juf Annagreet Hoekstra    Locatieleider                                     di - do - vr Meester 

Jacob Raap                          Directeur                                    ma t/m vr                              

  

Samenstelling en taakverdeling ondersteunend personeel: 

Meester Wietse Cuperus   Conciërge                                            ma t/m vr                             

Helena Westerhof                 Administratief medewerkster          vr mo                         

Louis Douma                                    Administratief ondersteuner/vrijwilliger     do 

 

Schoonmaak:   

Schoonmaakbedrijf v.d. Veen 
  

11.2. Diensten en instellingen 

 

Onderwijsinspectie 

info@owinsp.nl  /  www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs:  telefoon  0800  -  8051 (gratis) 

 

Openbare Bibliotheek Buitenpost 

Kerkstraat 51, 9285 TA Buitenpost 

Telefoon  0511  -  54 15 58 

 

Openbare Bibliotheek Surhuisterveen 

B.J. Schurerweg 14, 9131 CE Surhuisterveen 

Telefoon  0512  -  36 85 50 

 

Vertrouwenspersoon Noventa 

Dhr. Jan Kuipers - tel. 0511-543060 

De vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen (ouders en medewerkers). 

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld wanneer een klacht niet met een 

leerkracht of directeur kan worden opgelost.  

De taak van de vertrouwenspersoon is: nagaan of door bemiddeling een oplossing kan 

worden bereikt. 

Op onze school zijn juf Mariska Pen en juf Tiny Meerstra de vertrouwenspersonen voor 

de kinderen. 
       

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld:  Meldpunt Vertrouwensinspecteurs  Telefoon  0900  - 111 3 111  (lokaal 

tarief) 
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Vertrouwenspersoon: GGD “Fryslân” 

Ongewenste intimiteiten Postbus 612 

    8901 BK Leeuwarden    088-2299222 

 

Leerplichtambtenaar: Mevr. A. Monsma 

    p/a Gemeentekantoor ,Postbus 2 

    9285 ZV Buitenpost                0511-548606 

        

Schoolarts:              Mevr. P. Meijer, Postbus 1019 

    8900 CA Leeuwarden   06-553 87446 

 

Zwembad   De Wettervlecke 

                           Badlaan 2 

    9231 BA Surhuisterveen              0512-361507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Schoolgids 2019- 2020 C.B.S. ‘De Bernebrêge’ Surhuisterveen    87                           

 

Bijlage 1: 

Sponsoring 

 

SPONSORINGSCONTRACT 

 Vertegenwoordigers van  

 

             Christelijke Basisschool ‘de  Bernebrêge’ en ___________________________ 

  

 leggen middels het ondertekenen van dit contract vast welke inspanning beide     

            partners van elkaar verwachten inzake de sponsoring.  

            Hierbij wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 

onderwijskundige taak en doelstelling van de school.  

• Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of 

lichamelijke gesteldheid van leerlingen.    

• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het 

fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de 

scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het 

onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn  met het onderwijsaanbod 

en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het 

primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 

sponsormiddelen. 

 

 Omschrijving van de sponsoring, wat wordt de school aangeboden: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

              

Omschrijving van de verplichtingen voor de ‘school’ die uit deze sponsoring 
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voortvloeien: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Datum : _______________________ 

 

 

 Namens het bevoegd gezag van  CBS ‘De  Bernebrêge’ 

 

 Namens:__________________________ 

 

 Naam:____________________________ Naam:   _______________________ 

 

 Handtekening: ____________________Handtekening:  _________________ 
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Bijlage 2:  

Formulier vaststelling schoolgids. 

 

 
 

 

FORMULIER “VASTSTELLING SCHOOLGIDS ” 

 

 

School:       de Bernebrege                                                                              

brin:           11XH                       

 

 

Op voorstel van bovenvermelde school incl. schoolraad, 

 

met instemming van de medezeggenschapsraad,   

 

vastgesteld door het bevoegd gezag. 

 

     voor de periode: 2019 - 2020                                                                     

 

 

 

 

school, mede namens de schoolraad, 

 

 

datum:       Juli 2019                                     

 

 

de directeur: Jacob Raap    

 

 

 

 

datum:     Juli 2019                                      

 

 

namens de medezeggenschapsraad: Annechien Reitsma 

  

 

 

 

datum:    Juli 2019                                          

 

 

namens het bestuur van Noventa: Harrie Steenstra  

 

 

functie:      Algemeen Directeur                        


