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Voor u ligt de schoolgids van KBS De Tarissing In de schoolgids leest u informatie over onder andere de 
uitgangspunten van de school, het onderwijs, de organisatie, de kwaliteitszorg en over praktische 
zaken.  Daarnaast is de schoolgids bedoeld als informatiebron voor alle ouders met kinderen op KBS de 
Tarissing. In principe ontvangt u de schoolgids eenmalig. Op de website van de school staat altijd de 
meest actuele versie van de schoolgids. 

De directeur heeft de schoolgids in samenspraak met de teamleden geschreven. De 
medezeggenschapsraad (MR), het bevoegd gezag van Noventa stellen de schoolgids vast.   We wensen 
u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids. Heeft u vragen over de schoolgids, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school.   Graag tot ziens op KBS de Tarissing!

Mirjam Visser 

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

De Tarissing
Ds. van Velzenstrjitte 17
9289JB Drogeham

 0512331940
 http://tarissing.noventa.nl
 tarissing@noventa.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Mirjam Visser tarissing@noventa.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

123

2021-2022

Op de Tarissing starten we in het schooljaar 2022-2023 met 114 leerlingen. De leerlingen worden eerst 
verdeeld over 6 groepen. 

We streven naar goede onderwijskwaliteit de komende jaren en dat maakt dat we als team in 
ontwikkeling en in beweging blijven. Er is bewust gekozen voor een enkele groep 3, waarbij de focus 
volledig zal liggen op de taal/leesontwikkeling.

We werken op KBS de Tarissing in  2 units. Unit groep 1 t/m 3 en unit 3 t/m 8. Deze units worden ingezet 
bij vakinhoudelijk overleg &  thematiserend werken

Er is gekozen voor de volgende verdeling.

groep 1A/2A 

groep1B/2B

groep 3

Schoolbestuur

Stichting Noventa Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.431
 http://www.noventa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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groep 4/5a

groep 5b/6

groep 7B/8

Tevens zal er door de inzet van de NPO gelden aandacht zijn voor een kwaliteitsimpuls in de groepen 4 
t/m 8 door middel van 2 extra onderwijsassistenten.

Kenmerken van de school

Christelijk

Professioneel & AmbitieusSamen leren

Ouders & School Rust, regelmaat en reinheid

Missie en visie

Wij helpen kinderen zich zodanig te ontwikkelen dat zij nu en later een waardevolle bijdrage aan de 
maatschappij kunnen leveren. 

Onze missie is om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis/fundament 
te bieden waarin ze als verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel 
kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. 

We zijn als team ambitieus en stellen doelen, net zoals we dit verwachten bij de leerlingen. Het samen 
leren staat bij ons centraal. 

“ Alleen ga je sneller, samen kom je verder “ 

We koersen ernaar dat de leerlingen op onze school een kompas meekrijgen dat richting geeft aan 
gedrag, aan goed en kwaad, aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en zorg voor de wereld. 
Ontmoeting met de ander en zijn omgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

““ Heb je naaste lief, net zoals jij jezelf lief hebt “ Help elkaar, je hebt elkaar nodig” 

1.2 Missie en visie

Identiteit

De Tarissing is een Christelijke basisschool. Deze identiteit geven we vorm door het dagelijks vertellen 
van de verhalen uit de Bijbel en door hierover met de kinderen in gesprek te gaan. Daarnaast vieren wij 
de belangrijkste momenten in het Christelijk jaar, samen met de kinderen. Deze vieringen willen wij, 
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waar mogelijk ook samen vieren met de ouders van onze kinderen. Naast het vertellen en bespreken 
van de verhalen uit de Bijbel, neemt ons gedrag, in woord en gebaar, natuurlijk ook een belangrijke plek 
in binnen ons onderwijs op De Tarissing. We zijn een dorpsschool, waarbij iedereen welkom is
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Onze school maakt gebruik van vakleerkrachten van muziekschool De Waldsang (muzieklessen in de 
vorm van AVM en Koper Blaasinstrument leren bespelen). 

Voor projecten worden soms vakleerkrachten uitgenodigd om (gast) lessen te verzorgen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

beginnende 
gecijferdheid 2 uur 3 uur 

beginnende 
geletterdheid 3 uur 3 uur 

(voor)lezen
2 uur 2 uur 

woordenschat
2 uur 3 uur 

sociaal-emotionele-
ontwikkeling 2 uur 2 uur 

bewegingsonderwijs
5 uur 6 uur 

kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 4 uur 

levensbeschouwing
2 uur 2 uur 

anders:
2 uur 2 u 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Met name in de onderbouw leggen we de nadruk op lezen en taal/spelling. Ook het rekenen krijgt een 
meer prominente plek in  het lesrooster. Daarmee leggen  we voor de kernvakken een stevig 
fundament.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 uur 6 uur 6 uur 4 u 15 min 4 u 15 min 4 u 15 min

Taal
7 uur 8 uur 8 uur 7 uur 7 uur 7 uur 

Rekenen/wiskunde
5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• gymlokaal is op loopafstand

Extra faciliteiten

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
PSZ de Hamsterkes.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Vervanging bij verlof wordt voor KBS De Tarissing centraal geregeld via de organisatie Noventa. 
(Koepel in Achtkarspelen voor Christelijk onderwijs waarbinnen 11 scholen aangesloten zijn). 

Uitgangspunt: Wij streven naar stabiliteit en rust m.b.t. de inzet van invalkrachten. Daarom maken we 
graag gebruik van leerkrachten die bekend zijn op onze school en daardoor de schoolorganisatie 
kennen. Tegenwoordig is er een groot tekort (inval)leerkrachten en zal het steeds moeilijker worden om 
vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. KBS De Tarissing stuurt bij hoge uitzondering 
een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht via een bericht in Social 
Schools en we bieden daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te 
regelen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

We nemen deel een het schooljudo project. Dit project heeft de duur van 3 jaar (8 weken), waarbij sport 
en sociale aspecten tijdens de judolessen samenkomen. De start van dit project is in april 2022 geweest 
en het loopt af  in 2024.

2.2 Het team
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De gemeente Achtkarspelen werkt aan de hand van de beleidsnota Koersop Kansen 2. De Voor- en 
Vroegschoolse educatie is gericht op het verminderen van onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij 
jonge kinderen van 2 t/m 6 jaar. De Voorschoolse educatie is gericht op de peuteropvang in ons geval 
zijn dit de kinderen van PSZ de Hamsterkes. De vroegschoolse educatie gebeurt op de basisschool. 

Kbs de Tarissing en  Psz de Hamsterkes hebben regelmatig contact mbt overdracht-leerlingen en ook 
als het gaat om zorgleerlingen. 

Gesprekspunten zijn:

- ouderbetrokkenheid, doelgericht werken, leesstimulering school en thuis, sociaal emotioneel 
welbevinden

Visie op het werken met jonge kinderen op KBS de Tarissing.      

Wij willen op de Tarissing tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. De 
bewegings- en experimenteerdrang van een kleuter vraagt om een omgeving waarin spel centraal 
staat. Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Zowel de cognitieve, taal & 
spraak-, (senso)motorische en, persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vaardigheden worden 
aangesproken. Zij krijgen door middel van spel grip op de wereld om hen heen. Juist door deze sociale 
vaardigheden.   

Wij bieden de kleuters een rijke leeromgeving die uitdaagt tot spel. Daarbij onderscheiden wij 3 
verschillende soorten spel:   

- Vrij spel, waarbij kinderen met hun eigen fantasie het spel vormgeven, de leerkracht observeert. 

- Begeleid spel, waarbij kinderen zelf spelen en de leerkracht het spel verrijkt door middel van kleine 
interventies.  

- Geleid spel, waarbij kinderen samen met de leerkracht het spel vormgeven en de leerkracht een 
sturende rol heeft.    

De spelontwikkeling van kinderen doorloopt verschillende fases. Zo ontwikkelt het spelen naast elkaar, 
zich tot samenspel met oog voor verschillende rollen.   Dit spel vindt plaats in verschillende hoeken in 
de klas maar ook buiten en in de speelzaal. De hoeken worden samen met de kinderen gemaakt, 
passend bij het thema.  De kinderen denken en beslissen mee.  Wij spelen in op de belevingswereld van 
het jonge kind door thematisch te werken aan onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Wij maken 
een thema zo realistisch mogelijk en creëren zo een betekenisvolle leersituatie.    

Wij vinden het belangrijk dat het leerproces boven het resultaat staat. De kinderen krijgen de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij bieden de 
kinderen, naast gezamenlijke activiteiten in de grote groep, ook activiteiten aan die specifiek passen bij 
hun niveau. Dit doen wij in de kleine kring. We werken met een themaplanning waarin de doelen 
leidend zijn voor het onderwijsaanbod. Na elk thema wordt er geëvalueerd aan het einde van een 
periode. We streven ernaar om thematiserend werken stevig vorm te geven.  Deze evaluatie op doelen 
geeft weer input voor het volgende thema.    

Tijdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen. De kinderen 
leren hierbij veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt 
bij aan een fijne sfeer in de groep. Wij willen de kinderen meegeven dat je goed bent zoals je bent en 
dat wij samen een fijne groep zijn. Naast coöperatief leren draagt ook Fides Noord hieraan bij. Fides 
Noord een preventief, school breed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid op 
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de basisschool. Fides Noord zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden 
en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het 
pedagogisch klimaat op school verbeterd. In de onderbouw groepen werken we met de leerlijnen en 
doelen Jonge Kind van Parnassys.

Wij maken op school gebruik van lesgeven en uitleggen volgens EDI, wat staat voor expliciete directe 
instructie. Het uitgangspunt bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het 
onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Voor 
het kleuteronderwijs geldt dit zeker niet voor alle situaties. We hanteren een genuanceerde kijk op het 
EDI bij kleuters. Kleuters leren, zoals eerder genoemd, vanuit spel en hun eigen ervaringen.  Wij vinden 
deze manier van werken echter wel toepasbaar bij het aanleren van nieuwe vaardigheden die gericht 
zijn op taal en rekenen.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wij verwachten dat de leerkrachten op De Tarissing lesgeven, middels het goed kijken, volgen van 
leerlingen. Goed leren afstemmen in leer- en lestijd en loslaten waar het kan. Sommige lessen worden 
via de EDI-methode gegeven.Op deze manier is een les opgebouwd uit vaste stappen. Het bespreken 
van het doel van de les (waarom leer je dit?) en het evalueren van de les (kun je het geleerde nu 
toepassen?) zijn een paar van de vaste onderdelen uit een les.

Ten slotte zal de komende periode de monitoring van de resultaten van groep 1 t/m 3 en het leerkracht 
handelen (en de daaraan gekoppelde interventies) in de periode 2020-2023 extra aandacht krijgen. Hier 
ligt een diepte-investering aan ten grondslag naar de resultaten die de gehele schoolloopbaan een 
sleutelrol hebben. Door extra te monitoren in de onderbouw moet het zo zijn dat de eindresultaten van 
groep 8 omhoog gaan.

Onze streefdoelen voor 22-23:

• Op onze school zijn de leerkrachten geschoold in de nieuwste rekenontwikkelingen met de 
daarbij behorende leerlijnen

• Onze school is in 2023 een school waar een vakbekwaam team werkt, dat elkaar vertrouwt, 
respecteert en veiligheid biedt.

• We streven naar betrokken leerlingen, waarin kwalitatieve goede lessen en en activerende 
werkvormen een vaste plek hebben.

• We streven ernaar om het team vakinhoudelijk te versterken
• We leren goed af te stemmen op tijd en lesstof.
• Op onze school wordt structureel aandacht geschonken aan burgerschap.
• Op onze school worden kwaliteitsvolle instructies verzorgd, waarbij leerdoelen helder op onze 

netvlies staan.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Om te waarborgen dat er conform de afspraken les gegeven wordt, komen de directeur en ICZO in de 
klassen op bezoek. Tijdens deze klassenconsultaties wordt onder andere gekeken naar de manier van 
lesgeven, de sfeer in de klas en de interactie tussen leerkracht en leerlingen. Deze bezoeken worden op 
papier vastgelegd en besproken met de leerkracht. Dit kan leiden tot aandachtspunten of 
verbeterpunten. 

Er worden elk jaar 2 collegiale consultatierondes gehouden om te kijken bij elkaar in de klas. 
Leerkrachten kunnen met een eigen hulpvraag kijken hoe er wordt gedifferentieerd, afgestemd wordt 
en hoe de instructie wordt gegeven. Vervolgens vinden er na gesprekken plaats om te leren van elkaar. 
Op studiemomenten worden deze items verder uit gediept, zodat het leren van elkaar gedeeld wordt. 
Tevens vinden er ook lesbezoeken plaats van de directie en inhoudelijke experts.

Naast deze klassenbezoeken is er op Noventa niveau gekozen om de competentie thermometer in te 
zetten. Leerkrachten krijgen hierdoor beter zicht op het eigen handelen. Indien gewenst kan een coach 
worden ingezet.

Studiemomenten worden ingepland rondom inhoudelijke expertise jonge kind, rekenen, taal en 
spelling + extra aandacht voor het lezen en begrijpend lezen, kwalitatief sterke instructies structureel in 
te zetten. We huren hiervoor onderwijsexperts uit, die per vakgebied kennis overdragen en waar nodig 
groepsbezoeken met nagesprekken voeren. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

De doelgroep die KBS De Tarissing bedient kan als volgt omschreven worden:

Leeftijd vanaf 4 t/m 13 jaar. Kinderen mogen minimaal 8 jaar op school komen. 

We zijn een reguliere basisschool met een christelijke identiteit. KBS De Tarissing is een dorpsschool, 
waardoor er ook kinderen op school komen die geen christelijke achtergrond hebben.

We bieden in principe onderwijs aan alle kinderen, en streven ernaar om het onderwijs zo passend 
mogelijk te maken. Voor leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal kunnen 
ontwikkelen, wordt in overleg met ouders gekeken naar een best passende oplossing.  We hebben 
goede contacten met externe partijen en speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

Op KBS De Tarissing maken we gebruik van een onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner, NT2 
docent (Noventabreed), diverse ambulante begeleiders, een leesconsulent en intern begeleider (ICZO) 
van de eigen school.

Binnen Noventa beschikken we over een netwerk van ICZO'ers en tevens een orthopedagoog.

Het schoolondersteuningplan is door de ICZO en Directeur opgesteld en dateert van 2021.
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Taalspecialist

Er is een taalspecialist aanwezig. In 22-23 zal gestart worden met een HBO+ opgeleide taalspecialisten 
opleiding.

Rekenspecialist is nog niet aanwezig

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Het team laat zich scholen door Fides Noord, waarbij het accent ligt het sociaal emotionele aspect.

Daarnaast is de ICZO geschoold in meer- en hoogbegaafdheid.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er is een gediplomeerde hoogbegaafdheidsspecialist op school en een een gediplomeerde specialist 
Jonge kind.

De hoogbegaafdheidsspecialist begeleid kinderen, geeft gerichte handelingsadviezen aan collega's en 
stemt af met de ICZO en eventueel de orthopedagoog.

De specialist Jonge Kind draagt zorg voor de doorgaande lijn groep 1-2-3. Coacht en begeleidt 
leerkrachten mbt thematiseren en spel gekoppeld aan onderwijsinhoud ook richting groep 3. Zorgt 
voor de inhoudelijke vergaderingen of regelt experts in de school in overleg met de directeur. Tevens 
bewaakt zij processen zoals het volgen van leerlingen in Parnassys Leerlijnen/doelen Jonge Kind.

Heeft een signalerende functie bij de screening van jonge kinderen. Is aanspreekpunt voor de 
voorschoolse contacten en sluit aan bij de kinderen met zorgbehoeftes in overleg met de ICZO'er. 
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

Er is stichtingsbreed een orthopedagoog aanwezig. 

De intern begeleider is geschoold op gedrag, taakaanpak en werkhouding.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op KBS De Tarissing wordt gebruik gemaakt van “Fidesnoord ." Deze zienswijze is dusdanig opgezet 
dat kinderen leren dat wij allemaal anders zijn en anders kunnen reageren op een situatie.

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-
methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat 
erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de 
methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse "symbolen".

Samen met de leerkracht werken we, o.a. door het gebruik van de symbolen, met de kinderen aan 
zelfvertrouwen en betrokkenheid. Vooral inzicht in groepsprocessen, je eigen aandeel daarin en dat van 
een ander, spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken we samen aan meer verbondenheid in de klas.

Tevens zetten we in op schooljudo door het project Hiro de komende 2 jaren.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.
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De uitkomsten hiervan worden o.a. besproken in de groepsbesprekingen (leerkracht en Intern 
Begeleider) en indien nodig met de leerling persoonlijk. Als blijkt dat er dusdanig zorgen zijn over het 
welbevinden en veiligheidsbeleving van de leerling, legt de Intern Begeleider contact met het 
Gebiedsteam van de gemeente Achtkarspelen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Visser Mirjam.visser@noventa.nl

vertrouwenspersoon J. Kuipers kuipers-pasma@kpnmail.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geinformeerd door middel van:

- Social Schools

- Startgesprek begin van het schooljaar

- 10 minuten gesprekken

- Individuele gesprekken op uitnodiging van school

- Informatieavond begin van het schooljaar

- Nieuwsbrief (maandelijks) vanuit directie

Daarnaast willen een laagdrempelige school zijn. Onderwijs maak je samen! Bij de jonge kinderen 
organiseren we 2x in de week een geplande spel-inloop, koffieochtend nav bibliotheek promoties. 

We werken graag met ouders samen, hierdoor is het voor ons mogelijk om excursies, projecten beter 
vorm te geven. Er is een actieve schoolraad die helpt en bij vieringen kan coördineren, ook streven we 
ernaar om samen met de kerken christelijke feesten vorm te geven. Juist is een dorp bouw je aan een 
Mienskip.

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen 
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we 
daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders 
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed 
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. De belangrijkste kenmerken (eigen 
kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 

Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 

Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken 

Ouders worden betrokken bij (extra) zorg 

Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs 

Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• andere schoolactiviteiten

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad

Meerdere momenten per jaar is er een MR vergadering. Op KBS De Tarissing is deze vergadering samen 
met de SR (schoolraad.)

De MR heeft advies- en instemmingsrecht en de SR helpt en denkt mee met feesten, vieringen en 
andere momenten waarbij hulp van ouders gewenst is.

Klachtenregeling

https://www.noventa.nl/informatie/klachtenregeling/
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vrijwillige ouderbijdrage per gezin: €20,00

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

schoolreisjes/schoolkamp:

- groep 1-2 : €20,--

- groep 3/4 : €32,50

- groep 5 t/m 7: €37,50

- groep 8 : €65,--

In de wet is vastgelegd dat er een ondertekende overeenkomst tussen school en ouders moet zijn. In  de 
inschrijvingsformulierenset is een schriftelijke overeenkomst bijgevoegd.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij verzuim/ziektemelding dienen ouders tussen 8.00-8.30 uur telefonisch contact te leggen met school. 
Men kan dan doorgeven om welke leerling en welke groep dit gaat. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Indien u schoolverlof aan wilt vragen, dan dient u een formulier via de website van school te 
downloaden. De directeur beoordeeld de aanvraag conform richtlijnen volgens de Rijksoverheid. U 
krijgt via de mail of telefonisch een terugkoppeling van de aanvraag.

Alle kinderen zijn welkom. We hebben in ons schoolondersteuningsprofiel beschreven wat wij als 
dorpsschool kunnen bieden. Waar het echt niet anders kan, zoeken we samen met ouders/verzorgers 
naar de best passende oplossing voor het kind.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

In navolging van onze toetskalender worden de leerlingen van onze school, naast de methode 
gebonden toetsen, halfjaarlijks getoetst met een methode-onafhankelijke toets. Hiervoor maken wij op 
dit moment gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem en bevat toetsen voor ‘rekenen’, ‘begrijpend lezen
’, ‘technisch lezen’ en ‘taalverzorging’. Deze toetsen vinden plaats in januari en mei/juni van het 
schooljaar. De resultaten worden per leerling ingevoerd en geanalyseerd. Na de toetsanalyse schrijven 
de leerkrachten een IEP-analyse op groepsniveau en indien nodig op leerlingniveau. Deze worden 
tijdens de groepsbespreking doorgenomen met de Intern Coördinator Zorg en Onderwijs en vormen de 
leidraad voor de periode die daarop volgt. Dit maakt dat de leerkrachten de leerlingen nauwgezet 
kunnen volgen en hiaten kunnen aanpakken, zowel op groepsniveau als op leerlingniveau. Op 
leerlingniveau wordt een Plan van Aanpak geschreven, waarin beschreven wordt wat het probleem is, 
wat het doel gaat worden en hoe dit gerealiseerd zal worden (interventies). De evaluatie geeft aan of 
het doel behaald is en wat de evt. vervolgstappen zullen gaan worden.

De tussenresultaten worden altijd besproken met de ouders en opgenomen in het halfjaarlijkse 
schoolrapport. Het Plan van Aanpak wordt ook met ouders doorgenomen en daarna ondertekent, ter 
kennisname, door de ouders.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 

5 Ontwikkeling en resultaten
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‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Tarissing
97,6%

93,8%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Tarissing
57,9%

54,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (41,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 26,7%

vmbo-(g)t 40,0%

havo 33,3%

Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs in groep 8 wordt gegeven in de periode na de IEP-
toetsen die in januari zijn afgenomen (bij voorkeur voor de voorjaarsvakantie, maar in ieder geval voor 
15 maart). Het advies wordt gegeven met behulp van de Plaatsingswijzer. In de Plaatsingswijzer worden 
de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen van groep 7 en 8 opgenomen. De scores van deze 
schooljaren worden bekeken en geven samen met de observaties van de leerkracht een advies voor het 
VO. Dit advies wordt besproken met de ouders en de leerling en op basis van dit advies wordt een 
passende VO-school gekozen. Dit schooladvies is leidend. De Eindtoets (IEP) wordt gezien als 
bevestiging van het advies n.a.v. de Plaatsingswijzer. De uitkomst van de IEP (in mei) kan leiden tot een 
bijstelling van het schooladvies naar boven, maar kan nooit leiden tot een bijstelling van het advies naar 
beneden. Deze afspraak is landelijk vastgelegd. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Verantwoordelijk zijn

SamenwerkenRespect vol met elkaar omgaan

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect tonen, mee doen en verantwoordelijkheid nemen: het helpt enorm als je door de hele school 
het zelfde gedrag stimuleert. Wij leven vanuit de waarden die geïnspireerd zijn vanuit onze identiteit. 

Naast de cognitieve vakken, hechten we ook belang aan hoe je jezelf presenteert. Juist in een 
maatschappij die volop in ontwikkeling is, vinden wij het belangrijk om het kind hierop voor te 
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bereiden.

Door een beeld te krijgen hoe kinderen zich voelen, maar ook gedrag te observeren krijgen we goed in 
beeld, wat de sociale leerbehoefte is van het kind. Mochten er problemen ontstaan in deze 
ontwikkeling, dan worden ouders ook hierin meegenomen. 

We werken sinds aug 2022 met FidesNoord, het woord vertrouwen staat hierbij centraal.  Vertrouwen 
als kind, als volwassenen en in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren 
inzicht geven in jezelf en in je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert bij te 
sturen. OM dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik van alledaagse 
"symbolen

We monitoren dit door middel van ZIEN! en 'Successpiegels' en brengen hierin de leerlingtevredenheid 
en -veiligheid mee in kaart.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag: groep 0-1 is op vrijdagen vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023
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