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Een woord vooraf ....... 

 
Voor u ligt de schoolgids van CBS de Oanrin. CBS de Oanrin is een van de scholen van 
stichting Noventa. 
 
CBS de Oanrin is voor de kinderen en voor u een stuk van het leven. Jarenlang is er de weg 
van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind zo’n acht jaar toe aan de zorg van 
de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van het kinderleven. 
 
Daarom leest u in de schoolgids informatie o.a. over de uitgangspunten van de school, het 
onderwijs, de organisatie, de kwaliteit van ons onderwijs en praktische zaken. 
 
De schoolgids wordt jaarlijks digitaal aangeleverd aan alle ouders / verzorgers en op 
aanvraag aan belangstellenden. Ook is de schoolgids te vinden op de website van de 
school. 
Bij tussentijdse inschrijving krijgen ‘nieuwe’ ouders de schoolgids mee, zodat zij zich een 
beeld kunnen vormen hoe wij samen onze school vorm en inhoud geven. 
 
Voordat de Medezeggenschapsraad de schoolgids vaststelt, legt zij deze ter instemming 
voor aan de eigen schoolraad. 
 
Hebt u suggesties tot aanvullingen, verbeteringen, of is iets nog niet duidelijk, dan stellen wij 
uw reactie zeer op prijs. 
 
Graag tot ziens op CBS de Oanrin 
 
Namens: schoolteam, medezeggenschapsraad, schoolraad van de Oanrin en stichting 
Noventa. 
 
Rianne Zuiderveld, directeur 
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1 C.B.S. "De Oanrin”  …... een eerste indruk! 

 
Onze school is een levens- en werk- gemeenschap waar het kind centraal staat. De Oanrin 
is een Christelijke basisschool. 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 naar eigen kunnen laten ontwikkelen en laten presteren, waarbij ze eigen 
verantwoordelijkheid dragen.  
 
  ‘De Oanrin:’ springplank naar een kansrijke toekomst’ 
 
Ons streven is erop gericht ervoor te zorgen dat elk kind met plezier naar onze school komt, 
er lachend werkt en er op 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 woekeren met de eigen individuele mogelijkheden. 
De christelijke basisschool “De Oanrin” 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 
ernstig aangetast. Voor “De Oanrin” 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 klassenouderavonden aan het begin 
van het schooljaar zal het pestprotocol aan de orde worden gesteld. 
 
Inhoudelijk gestalte geven aan de school betekent voor de Oanrin dat: 

• 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 
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2 Het “klimaat” op “De Oanrin” 

 
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 past bijvoorbeeld een weekopening. Tezamen staan we hierin een aantal 
malen per jaar stil bij wat komen gaat of is geweest of wat thematisch aan de orde komt in 
onze methode ‘Kind Op Maandag’.    
Elke dag wordt begonnen en afgesloten met gebed en driemaal per week staan we stil bij 
bijbel- gedeelten.  
Ook zingen we geregeld liederen en kan elk kind zijn verhaal kwijt. 
 
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. Wij willen kinderen mede-eigenaar maken van 
deze processen. 
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3 C.B.S. "De Oanrin"... een kwaliteitsschool? 

 

3.1 De organisatie van de school 

 
Onze school formeert groepen leerlingen in eerste instantie op basis van leeftijd.  
Elke groep moet jaarlijks een hoeveelheid leerstof doorwerken.  Het gezamenlijk optrekken 
als groep vinden we erg belangrijk. We stellen dan ook alles in het werk om leerlingen bij een 
groep te houden. Daartoe geven we gedifferentieerde instructie. Sommige kinderen volgen 
binnen de groep een eigen leerlijn, want we willen zo weinig mogelijk werken buiten het 
groepsverband. Zo hopen we tegemoet te komen aan de behoeften en de mogelijkheden 
van elk individueel kind.  
Een enkele uitzondering daargelaten, hebben de groepen gemiddeld ongeveer 11/12 
leerlingen. Elke groep heeft zijn vaste groepsleerkrachten. 
 
 

 
 

 
3.2 Onderwijzend personeel 

 

• Rianne Zuiderveld is onze directeur; bij haar moet u zijn voor algemene zaken. De 
drempel is erg laag! De directeur is niet altijd aanwezig op CBS de Oanrin. Soms is 
het handig om een afspraak te maken. Wanneer juf Rianne niet aanwezig is, zijn de 
andere leerkrachten van die dag aanspreekpunt. De aanwezigheid van Rianne wordt 
aangegeven via Social Schools.  

• Juf Henny is als Intern Begeleider gespecialiseerd in de begeleiding van de hulp aan 
zorgleerlingen. Juf Henny is de ene week op de maandag aanwezig en een week 
later op de donderdag. Sommige weken twee keer per week, dit wordt aangegeven in 
Social Schools. 

• Groep 1 en 2: maandag en dinsdag juf Wietske Palma en woensdag, donderdag en 
vrijdag juf Ieteke (wordt vervangen door juf Wieneke tijdens de zwangerschap). Op 
vrijdag is groep 1 vrij en zal juf Ieteke voor groep 2/3/4 staan.  

• Groep 3 en 4: maandag, dinsdag, woensdag juf Doetie en op de donderdag en 
vrijdag juf Wietske Horrel. 

• Groep 5 en 6: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend meester Cor, op 
woensdag juf Wietske Horrel en op vrijdagmiddag juf Esmiralda. 

• Groep 7 en 8: maandag en dinsdag juf Esmiralda en woensdag, donderdag en 
vrijdag juf Coriene (wordt eerst vervangen door juf Suzanne).  

• Tot de herfstvakantie is juf Wietske Horrel op maandag ochtend extra. Na de 
herfstvakantie is zij de gehele maandag extra. 

• Na de herfstvakantie zal meester Cor ons verlaten. Juf Esmiralda zal dan op 
maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 5/6 staan, juf Wietske Horrel op woensdag 
en juf Suzanne op donderdag. Juf Suzanne zal op maandag en woensdag voor groep 
7/8 staan en juf Coriene op de overige dagen.  

• Dit schooljaar, het eerste halfjaar, een LIO stagiaire in groep 3/4.  
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Verdeling over de groepen 2019-2020: 

 
groepsbezetting  
 

Groep  Ma di wo do vrij 

1/2 Juf 
Wietske 

Juf 
Wietske 

Juf 
Ieteke 

Juf 
Ieteke 
 

Juf 
Ieteke 
(combi 
2/3/4) 

3/4 Juf 
Doetie 

Juf 
Doetie 

Juf 
Doetie  

Juf 
Wietske H.  

Juf  
Wietske 
(middag 
vrij) 

5/6 Meester 
Cor 
 

Meester 
Cor 

Juf Wietske Meester 
Cor 

Meester 
Cor/Juf 
Esmiralda 

7/8 Juf 
Esmiralda 
 

Juf 
Esmiralda 

Juf 
Coriene 

Juf 
Coriene 

Juf 
Coriene 

IB Juf Henny 
 

  Juf Henny  

Opmerkingen:    
# Groep 1 vrijdags vrij  
Na de herfstvakantie andere verdeling, zie stukje hierboven ‘Onderwijzend personeel’.    
 
Aanvullende werkzaamheden bij deze groepsindeling: 
 

 
Naam leerkracht 
 

 
Aanvullende activiteit 

 
Werkdagen 

Juf Henny Interne begeleiding   Maandag en donderdag (wisselend)  

Meester Cor 
(moet na de 
herfstvakantie 
vervangen 
worden) 

Coördinator  NME 
Taalcoördinator 
Coördinator arbozaken 

X 
Wisselend qua uren 
X 

Juf Esmiralda Coördinator ICT Wisselend qua uren 
X 

Juf Rianne 
Leerkrachten 

Directietaken 
Aanwezige leerkrachten 
aanspreekpunt bij afwezigheid 
directie 

Wisselende tijden aanwezig  

 
CBS De Oanrin hanteert het vijf-gelijke-dagen-rooster. De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan 
elke dag naar school vanaf 8.30 uur tot 14.00 uur. Groep 1 is elke vrijdag vrij. Tussen de 
middag wordt samen met de leerkracht op school geluncht en wordt er pauze gehouden 
(kwartier lunch en kwartier pauze). Als leerkrachten ziek zijn of om andere redenen hun 
lessen niet kunnen verzorgen, zal er voor vervanging worden gezorgd. Wanneer ook dit niet 
mogelijk is zult u hierover bericht ontvangen via de mail.  
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Als er een teamcursus of een bijeenkomst onder schooltijd moet plaatsvinden, wordt dit u  
tijdig meegedeeld.  
Bij- en nascholing van de leerkrachten blijft noodzakelijk.  
 
 
 
3.3 Onderwijsondersteunend personeel 

 

Oeds Schippers  is onze conciërge en schoonmaakbedrijf Kuipers uit Kootstertille verzorgt 
de schoonmaak van de school, Anneke Koster is binnen onze school de schoonmaakster.  
 
Siepie Pilat is onze administratieve kracht en werkzaam op de woensdagochtend. 
 
Judith Cuperus is onze onderwijs assistent en werkzaam op vier ochtenden.  

 

 
3.4 Passend onderwijs en het BZT 

 
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Dit betekent 
dat de schoolbesturen (in ons geval de Stichting Noventa onderwijs) verantwoordelijk zijn 
voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met speciale zorgvragen. De scholen 
van Stichting Noventa zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
primair Onderwijs Friesland.  

We ontvangen een budget vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 
Fryslan om uitvoering te geven aan passend onderwijs. Dit geeft meer mogelijkheden om 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod te doen binnen 
onze eigen scholen. Dat is ook onze ambitie, maar we weten dat we niet alle leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften kunnen opvangen in onze scholen. Zoals in het verleden het 
geval was en is zullen wij kinderen waarbij de ondersteuning van de reguliere basisschool 
niet tegemoet kan komen aan hun onderwijsbehoeften verwijzen naar een school voor 
Speciaal (Basis) Onderwijs. Bij elke leerling is dat een zorgvuldige afweging, in 
samenspraak/gesprek met de 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 samen met de school bepalen welke zorg het meest passend is voor de 
leerling. Het Bovenschools Zorg Team bestaat uit mevrouw A. Hoekstra, mevrouw C. 
Notenbomer en staat onder leiding van drs. D. Oppers, allen werkzaam binnen Noventa. 
Schoolmaatschappelijk werk en de jeugdartsen sluiten ook aan bij de bijeenkomsten.  

Met ingang van 1 september 2018 zal het BZT zich minder nadrukkelijk bezighouden met het 
toekennen van budgetten t.b.v. onderwijsarrangementen. Het budget Passend Onderwijs zal 
met ingang van genoemde datum meer op schoolniveau toegekend worden. Dit zodat er 
meer preventief gewerkt wordt en de scholen binnen Noventa meer flexibel en vlotter 
(minder proces en papier) extra ondersteuning kunnen organiseren.  

Bijkomend voordeel is dat op schoolniveau bepaald kan worden dat een leerling met 
specifieke onderwijsbehoeften in aanmerking komt voor (tijdelijke) extra ondersteuning op 
leer- en/of sociaal emotioneel gebied. In specifieke gevallen kan het BZT een individueel 
budget op leerling niveau toekennen.  
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Het BZT zal elk schooljaar ongeveer 6x georganiseerd worden, waarbij de taak bestaat uit 
het geven van advies t.a.v. een passend onderwijsaanbod: ondersteuning en begeleiding 
binnen de school. Het inwinnen van advies en trajectbegeleiding bij-binnen het 
samenwerkingsverband (bijvoorbeeld het toeleiden naar een passend aanbod buiten de 
school) gaat ook via het BZT.  

Natuurlijk zal het BZT van Noventa en de school het advies (het onderwijsaanbod) altijd in 
overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bespreken en afstemmen.  

Het Bovenschools Zorg Team is te bereiken via het stafkantoor van Noventa (tel: 0511-
542540). Voor verdere informatie kunt u uiteraard ook terecht bij de school van uw 
kind(eren).  

 
 
3.5 Groep 1 en 2 

 
De aanpak in deze groepen verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de 
lokalen en de manier van werken is anders.  
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. 
We gebruiken in de onderbouw de leerlijnen/leerdoelen vanuit ParnasSys en de methode 
Kleuter Universiteit. 
Bij binnenkomst kijken de kinderen op het kiesbord wat ze moeten doen. Daarnaast wordt er 
al spelend en ontdekkend gewerkt in de hoeken, aan de tafels, in het speellokaal en op het 
schoolplein. 
In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het schoolritme. Leren gebeurt vooral door 
gericht en ontdekkend spelen, waarbij de leerkracht een sturende rol heeft. 
In beide groepen komen de meeste vakken in samenhang, aan de hand van een thema, aan 
de orde. 
 
Vooral taal- en functieontwikkeling zijn belangrijk, omdat dit de basis is voor een groot aantal 
andere ontwikkelingsaspecten. Maar ook de voorbereidende zaken voor het schrijven, lezen 
en rekenen krijgen de nodige aandacht. Belangrijk blijft echter het spelend ontwikkelen van 
het kind!  
 
We proberen de zelfstandigheid van de kinderen zo veel mogelijk te stimuleren door hen 
eigen verantwoordelijkheden te geven. Per dag worden er twee kinderen tot ‘helper’ 
gekozen. Deze helpers verrichten allerlei taken/ klusjes voor hun groep. Zelfstandig werken 
is in wezen zelfstandig denken. Dat betekent, dat we de kinderen aansporen om zelf na te 
denken en oplossingen te bedenken. In groep 1 en 2 werken we vanuit allerlei hoeken met 
opdrachten en activiteiten, zoals de puzzel-, knutsel-, werk-, lees- en schrijfhoek. Centraal 
staat het planbord. Boven aan het planbord hangen kaartjes van de kinderen. Daaronder zijn 
de kaartjes van de hoeken bevestig. De kinderen pakken hun kaartje en hangen die bij de 
hoek van hun keuze. Natuurlijk kan de leerkracht ook kinderen bij een bepaalde activiteit 
plannen. Op de weekplanner wordt aangegeven welke groep kinderen die dag een opdracht 
van de leerkracht moeten maken.  
Zo zien de kinderen bij binnenkomst meteen of zij kunnen kiezen. 
 
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. 
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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.     
 
 
3.6 Groep 3 t/m 8 

 
In deze groepen wordt vooral klassikaal lesgegeven, d.w.z. dat de leerkracht zich meestal 
richt tot de hele groep. Om toch tegemoet te komen aan de grote verschillen in aanleg en 
tempo binnen een groep worden diverse mogelijkheden van aanpak gebruikt. Meestal 
gebeurt dit door alle kinderen de basisstof te laten verwerken. Wie meer aankan, maakt ook 
de aanvullende of verrijkingsstof. In sommige gevallen krijgen moeilijk- lerende kinderen 
aangepaste leerstof. In het uiterste geval krijgt een leerling volledig aan zijn niveau 
aangepaste leerstof. 
In het klassikale systeem ligt de nadruk heel sterk op de centrale, sturende rol van de 
leerkracht. We hanteren tijdens de instructie het “directe instructiemodel”. 
Om de zelfstandigheid van de leerlingen  te stimuleren en te vergroten, hebben wij als team 
besloten ons meer op het model van zelfstandig werken te richten. Een aantal malen per 
week werken de kinderen m.b.v. het model van Zelfstandig werken. 
Dit houdt in dat kinderen geheel zelfstandig een reeks taken uitvoeren in een zelf gekozen 
volgorde, waarbij ook het uitdelen, corrigeren en opruimen door de kinderen zelf uitgevoerd 
kan worden. 
Om het zelf, of met behulp van medeleerlingen, oplossen van problemen te stimuleren kan 
er tijdens het blokuur niets aan de leerkracht worden gevraagd. 
Tijdens het zelfstandig werken worden er door de leerkracht regelmatig hulprondes ingelast, 
zodat leerlingen niet te lang met een vraag blijven zitten. 
 
In de groepen 4 t/m 6 maken wij gebruik van Snappet. Groep 7/8 werken sinds dit schooljaar 
met een Ipad, deze zal volgend schooljaar ook ingevoerd worden in groep 5/6. Er zijn veel 
computers vervangen en hiervoor in de plaats zijn er Ipads gekomen.  
 
 
 
Hoe werkt Snappet? 
 
Het lesgeven 
Een klassieke les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, 
verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Snappet 
Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en 
opbrengstgericht onderwijs. 
 
Lesvoorbereiding 
De leerkracht maakt het lesplan en kiest de bijpassende module van Snappet. In de 
leerkrachtmodule van het tablet, het ‘dashboard’, zet hij of zij de les klaar. Dan wordt deze 
zichtbaar voor de leerlingen, zodat ze eraan kunnen werken. 
 
Klassikale instructie 
De leerkracht geeft de gewone lesinstructie, al dan niet met het digibord. Snappet sluit aan 
bij de meest gebruikte lesmethoden. Op het dashboard is aanvullend materiaal beschikbaar, 
zoals educatieve filmpjes over het specifieke onderwerp. Als het digibord wordt gebruikt, kan 
dit materiaal klassikaal worden ingezet. Ook kan er met de tablets centraal op het digibord 
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worden gewerkt: bijvoorbeeld door de eerste paar sommen samen te doen waarbij het 
overzicht van de gegeven antwoorden (anoniem) zichtbaar wordt op het digibord. Zo weet de 
leerkracht dat iedereen bij de les is. 
 
Verlengde instructie 
Op basis van individuele leerresultaten tot nu toe geeft Snappet inzicht welke leerlingen 
mogelijk meer aandacht nodig hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze even 
apart te nemen voor extra instructie. Dit kan ook goed, omdat alle andere kinderen inmiddels 
op hun tablet bezig zijn. 
 
Verwerken 
Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun tablet (in plaats van 
boeken en schriften). De verwerkingsperiode is steeds zo’n twintig minuten per les. In die 
periode werken de leerlingen in eerste instantie aan het lesmateriaal van die dag. 
Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De 
lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en 
krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de 
kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis 
van de resultaten. 
De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling: een antwoord dat in 
één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen goed geeft een 
oranje blokje, en fout is rood.  
Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke leerlingen 
extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht 
complimenten geven gaat ook eenvoudiger. 
Na het afronden van de les van die dag heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. 
Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het 
extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de 
lessen gemaakt hebben. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan leerdoelen 
die in de les aan de orde zijn geweest. 
 
Afronden 
Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, speelt de leerkracht daar 
direct op in. Het voortgangsrapport voor de hele klas kan bijvoorbeeld (zonder namen) 
worden gedeeld, en lastige vragen nogmaals doorgesproken. 
 
Evaluatie 
Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de 
resultaten zijn direct beschikbaar. Snappet vergelijkt de voortgang van een leerling tegen de 
leerdoelen, tegen de rest van de klas, en de hele klas tegen de rest van Nederland. De 
leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten. 
 
EDI model 
In de groepen 3 t/m 8 hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI).  Het EDI-
model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Deze manier van 
onderwijs/ instructie heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de 
sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is het controleren van het 
begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof 
kunnen verwerken. Dit doen de leerlingen op eigen niveau. 
 
Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen:  
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Activeren van voorkennis 
Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar 
waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het 
langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan 
worden gebouwd.   
 
Lesdoel   
Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of 
kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te schrijven 
en samen te lezen of bespreken. De oefenstof van de zelfstandige verwerking sluit aan bij 
het lesdoel.   
  
Onderwijzen van het concept   
De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd.   
  
Onderwijzen in vaardigheid 
De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, 
worden aangeleerd.   
  
Belang van de les   
Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.  
  
Begeleide inoefening   
De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend 
wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.   
  
Lesafsluiting  
De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de 
begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de fase 
van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig 
oefenen effectiever te laten zijn.   
  
Zelfstandige verwerking   
De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en 
vaardigheden.   
  
Verlengde instructie 
De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen 
gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de 
leerkracht.   
 
 
De EDI les kan de volgende technieken bevatten:  
Controleren van begrip. Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle 
leerlingen ook écht tot leren komen.  
Uitleggen.  
Lesgeven door te vertellen. 
Voordoen  
Lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.  
Hardop denken. Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien 
hoe een expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel ‘módellen’ genoemd. 
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3.7 Methodes         

         

Voorbereiden lezen, taal, sociaal emotionele  
Ontwikkeling 

 
Kleuter Universiteit 

Technisch lezen: 
Aanvankelijk lezen 
Voortgezet lezen 

 
Veilig leren lezen, nieuwe kim-versie 
Estafette lezen (wordt dit schooljaar 
vervangen) 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip en Zomaar een tekst 

Taal Taal op Maat 

Spelling Spelling op Maat 

Rekenen – Wiskunde Pluspunt 

Schrijven Schrijven leer je zo en Mijn eigen 
handschrift 

Sociaal emotionele ontwikkeling Kwink 

Engels Take it Easy 

Aardrijkskunde Argus Clou 

Geschiedenis Argus Clou 

Natuur Blink 

Studievaardigheden Blits  

Verkeer Klaar over, Op voeten en fietsen en de 
Jeugdverkeerskrant 

Fries Spoar 8 

Expressievakken Moet je doen, 123Zing en ander 
naslagwerk, muzieklessen door 
muziekmeester 

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs  

                                                                 
3.8 Smartboard en computergebruik 

 
In alle groepen werken de kinderen bij ons op school met computers en smartboards.   
Deze hulpmiddelen worden gebruikt voor de verwerking van leerstof bij verschillende vak- en 
vormingsgebieden en voor  zorgverbreding. 
Basisvaardigheden worden met allerlei gerichte programma’s geoefend. 
Bij de taallessen in de midden/bovenbouw werken de leerlingen bij toerbeurt de opdrachten 
uit het taalboek op de computer uit.  
Zo worden de vaardigheden op gebied van tekstverwerken 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. 
Het smartboard (digitale schoolbord) geeft veel mogelijkheden bij de instructiemomenten. 
Voor methoden als ‘veilig Leren Lezen’, ‘Argus-Clou’, ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Take it Easy’ zijn er 
prachtige digi-bord programma’s ontwikkeld die les-kwaliteit-verhogend werken. 
De school beschikt over een eigen website: oanrin.noventa.nl, deze zal worden vervangen, 
door het gebruik met Social Schools. 
 
Door de nieuwe wet op de Privacy mogen wij geen namen en beeldmateriaal meer plaatsen 
op bijv. onze website. Aan het begin van het schooljaar 2019 – 2020 wordt er toestemming 
gevraagd via Social Schools, waarbij u kunt aanvinken of uw zoon/dochter wel of niet op 
Social Schools mag, in kranten, op onze website etc.  
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3.9 Huiswerk 

 
Het geven van huiswerk geeft een verbinding van school met thuis, waardoor het belang van 
leren ook thuis ondersteund wordt. Daarnaast worden leerlingen daardoor beter voorbereid 
voor het vervolgonderwijs. Huiswerk is een doelmatig middel om:  

• onderwijsachterstanden te verminderen 

• de leertijd van kinderen te verlengen 

• kinderen het ‘leren te leren’ 

• ouders bij het onderwijs te betrekken 
Diverse groepen krijgen wekelijks een huiswerktaak mee voor spelling, rekenen, taal,  enz. 
Soms komen er andere zaken bij, zoals een toets leren, spreekbeurt voorbereiden, enz.  
Ook in de kleutergroepen is het mogelijk dat er wel eens werk mee wordt gegeven, hierbij 
kunt u denken aan simpele telopdrachten en opdrachten die horen bij letterkennis.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 Afspraken en schoolregels 

 
Algemene regels 
 
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  
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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 
 

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. 
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4 De zorg voor kinderen 

 

4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

 
We stellen het uiteraard op prijs wanneer ouders zelf hun kind aanmelden bij de school.  
Er is dan immers sprake van een duidelijke schoolkeuze. Als regel neemt de directeur of de 
leerkracht van groep 1 en 2 ruim voordat een kind 4 jaar wordt contact op met de (nieuwe) 
ouders om te vragen of er al een keuze is gemaakt.  

• Kiezen ouders voor onze school, dan ontvangen zij vanaf dat moment ook een 
inlogcode voor Social Schools, voor al het nieuws rondom de klas/school en een 
schoolgids. 

• Bovendien vraagt de directeur de ouders om de aanmeldingsformulieren in te vullen 
en te tekenen.  

• De leerkracht van groep 1 en 2 brengt kort voor het kind 4 jaar wordt nog een 
bezoekje thuis en de ouders spreken met de juf af wanneer het kind een aantal 
dagdelen meedraait met de groep (max. 5 dagen). Als het kind 4 jaar wordt, gaat het 
echt naar school.  

• Omdat deze kinderen nog erg jong en soms gauw moe zijn, maken we in bepaalde 
situaties nadere afspraken. 

• Natuurlijk mogen (toekomstige) ouders altijd langs komen om de school in bedrijf te 
zien. Maak maar even een afspraak. 

 

4.2 Toelating 
 
Scholen voor bijzonder onderwijs mogen een toelatingsbeleid voeren. In de wet is alleen 
geregeld dat de toelating niet afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdrage van ouders.  
Dit wil zeggen dat een leerling niet mag worden geweigerd of verwijderd wanneer ouders 
weigeren de ouderbijdrage te betalen.    
Voor het overige mag een bijzondere school dus bepaalde voorwaarden stellen.  
 
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden (bijv. een medische reden) zal er door het 
bestuur ontheffing van deze regel worden gegeven. Wij zijn een Christelijke school. Dit komt 
in de gesprekken met nieuwe ouders nadrukkelijk aan de orde. Alle ouders met hun kinderen 
zijn welkom. Wij verwachten daarbij wel van ouders dat zij onze identiteit op zijn minst 
respecteren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kunnen wij de aangemelde leerling helaas niet 
toelaten. 
 
4.3 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.  
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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 ( naam website invoegen)  

 
4.4 Een leerling met een lichamelijke en of zintuiglijke handicap in school. 

 
Het is wettelijk geregeld dat kinderen met een indicatiestelling op een basisschool kunnen 
worden geplaatst. Als er een verzoek komt van ouders / verzorgers om hun kind met een 
handicap te plaatsen op “De Oanrin”, dan wordt zorgvuldig overwogen of onze school de 
leerling passend en adequaat kan opvangen . Het hele proces van aanname of afwijzing 
wordt uitgevoerd aan de hand van beleid, passend bij het schoolprofiel in het kader van 
Passend Onderwijs. De onderstaande procedure zal worden toegepast: 
 
1.  ouders/verzorgers hebben een kind   aangemeld voor een indicatiestelling 
2.  de ouders/verzorgers hebben een positieve indicatiestelling ontvangen 
3.  de ouders/verzorgers maken een keuze voor een basisschool of een speciale 

basisschool of speciale school of een  instelling. 
4.  bij aanmelding op een basisschool wordt er eerst nagegaan wat kansen of 

belemmeringen kunnen zijn. 
4.1.  gesprek(ken) worden gevoerd met de ouders/ verzorgers 
5.  verkenning van de mogelijkheden en beperkingen ( a.d.h.v. het schoolprofiel) 
5.1.  de toelating of weigering (na overleg in het Bovenschools Zorgteam) hangt af van de 

handicap/   stoornis van het kind en de mogelijkheden van begeleiding op school; niet            
ieder kind zal de begeleiding kunnen krijgen die hij/zij nodig heeft; kinderen met een             
ernstige gedragsstoornis zullen we moeilijker kunnen opvangen, omdat het de onrust             
in de groep kan veroorzaken. Dat willen we voorkomen; afhankelijk van de ernst van             
de handicap wordt steeds gekeken of het toelaatbaar is in de bewuste groep, gezien             
de samenstelling van deze groep. 

6.  als de school besluit het kind toe te  laten, wordt er samen met de ouders/ verzorgers 
en externe deskundigen een handelingsplan opgesteld 

 
Van bovenstaande procedure zijn ook andere varianten mogelijk. De hele procedure wordt 
aangepast als het kind al op de (een) basisschool zit. 

 
4.5 Terugplaatsing leerling naar de basisschool 

 
Een kind dat op de Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) is geplaatst, krijgt een 
intensieve begeleiding, omdat een team van deskundigen de ontwikkelingen van het kind 
volgt. Na een bepaalde periode op de SBO kan het kind zich positief ontwikkelen doordat 
meerdere factoren een gunstige invloed op deze ontwikkeling kunnen hebben. De situatie 
kan zich voordoen dat terugplaatsing naar de basisschool in beeld komt. Bij een terug- 
plaatsing staat het belang van het kind voorop en de procedure moet zorgvuldig 
plaatsvinden. Op de website van de school kunt u nadere informatie vinden over 
terugplaatsing. 

 
4.6 De schoolongevallenregeling 

 
Een enkele keer gebeurt er binnen of rond de school een vervelend voorval: tanden kapot, 
bril of kleding beschadigd. In vele gevallen is een schuldige daarvoor niet aan te wijzen.  
De school kan alleen aansprakelijk worden gesteld, wanneer het gaat om schade die te 
wijten is aan het feit, dat bestuur en team zaken hebben nagelaten of gedaan, waardoor het 
ongeluk veroorzaakt is. Dit is bijna nooit het geval, dus wilt u toch gedekt zijn, dan is er de 
mogelijkheid van een scholierenongevallenverzekering. Verzekeringsmaatschappijen en 
banken kunnen u hierover nader inlichten. De school heeft zich ten hoofddoel gesteld te 

http://www.noventa.nl/
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willen werken aan de opvoeding en de educatie van de kinderen. Dat is een mooie, 
belangrijke en arbeidsintensieve doelstelling. In het kader kan de school dan ook helaas 
geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het zoek raken, oneigenlijk gebruik of defect 
raken van eigendommen van leerlingen en ouders (jassen, tassen, fietsen horloges, 
mobieltjes etc. Zelfs niet voor voorwerpen die tijdelijk zogenaamd in bewaring zijn gegeven 
bij leerkrachten. 

 
4.7 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 

 
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 betreft: 

• het dragen van een (baseball)pet of muts, e.d. , 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. 

 
4.8 Beleid energiedrankjes/ mobiele telefoons en audioapparatuur    

 
We kunnen op school worden geconfronteerd met een aantal ‘fenomenen’.  
Er zijn ‘energiedrankjes’ in de handel. Deze drankjes worden op onze school niet 
getolereerd.  Het blijkt dat dergelijke drankjes schadelijk kunnen zijn voor kinderen en 
kunnen leiden tot hyperactiviteit. Daarnaast is het gebruik van mobiele telefoons en 
audioapparatuur in de school niet toegestaan. (Met uitzondering van lessituaties die daarom 
vragen). 
Bij overtreding wordt de telefoon en audioapparatuur in beslag genomen en kan na schooltijd 
weer opgehaald worden door een van de ouders/verzorgers.  
 
Meenemen van mobiele telefoons en tablets naar school 
Zo af en toe, maar wel steeds vaker komt het voor dat leerlingen mobiele telefoons of privé-
tablets meenemen naar school. Wij willen u erop wijzen dat dit niet nodig is. Wanneer 
leerlingen in het onderwijsprogramma op tablets werken zorgt de school voor een tablet. 
Mobiele telefoons worden niet gebruikt in ons onderwijsprogramma. 
Op de momenten dat een leerling wel de privé mobiele telefoon of tablet meeneemt naar 
school gebeurt voor dit voor eigen risico bij geval van beschadiging, verlies of diefstal. De 
school is hiervoor niet aansprakelijk.  
Wanneer een leerling in geval van nood telefonisch contact moet hebben met u als ouders/ 
verzorgers mag de leerling gebruik maken van de telefoon van de school (kosteloos). 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXgOKnpcjNAhVGXBQKHUlWA48QjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-verboden-en-mobiele-telefoon-image17430305&psig=AFQjCNGHg3ByUFBVWLyBkGA5g0_B30NYNA&ust=1467119796048506


16  
Schoolgids 2018-2019 C.B.S “de Oanrin” Twijzel 

 

4.9 Rapporten  

 
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 leerling -volgsysteem.  
De schriftelijke en mondelinge informatie geven een zo volledig mogelijk beeld van het 
niveau van uw kind. 
 
Groep 0 - de rapportage bevat verslagjes. 
Groep 1 - krijgt aan het eind van het cursusjaar een kleuterrapport. 
Groep 2 - het rapport wordt aan het eind van het cursusjaar éénmaal ingevuld. 
Groep 3 t/m 8 - het rapport wordt tweemaal per jaar ingevuld (januari en juni / juli). 

 
De rapporten worden 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. 

 
4.10 De overgang naar het voortgezet onderwijs 

 
Wij hebben een prima relatie met het Lauwers College, het Liudger College, het Nordwin 
college in Buitenpost, het Chr. Gymnasium te Leeuwarden en de Chr. Mavo ‘De Saad’ te 
Damwoude. We hebben regelmatig contact met deze scholen, o.a. over de leerlingen die 
daar naartoe zijn verwezen. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in 
groep 7/8. Jaarlijks komen vertegenwoordigers vanuit het voortgezet onderwijs informatie 
geven aan ouders op een contactavond. 

       
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

schooljaar VMBO     
MAVO 

HAVO 
VWO 

GYMN. Totaal 

bb kb gl tl    
2008-2009 1 1 2 8 5  17 

2009-2010 
2010-2011 
2011-2012   
2012-2013 
2013-2014     
2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

0 
2 
0 
3 
2 
3 

  2  
  1 
  1       
  1      

1 
0 
0 
1 
 
4 

 4 
 1 
 1 
 4      

0 
0 
0 
5 
 
 

2 
7 
1 
2 
 
4 
1 
3 
3 
6 

4 
1 
4 
4 
5 
1 
3 
4 

 5  
1 
 

 7 
10 
5 

15 
7 

12 
10 
9 

10 
12 
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Tijdens ouderbezoeken en op kijkavonden in groep 7/8 is reeds met de ouders gesproken 
over mogelijkheden, kansen en wensen m.b.t. voortgezet onderwijs. In het voorjaar adviseert 
de leerkracht van groep 8 de ouders omtrent de aanmelding van hun kind bij het voortgezet 
onderwijs, op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De ouders nemen de 
definitieve beslissing wat de uiteindelijke keuze betreft. Onze school moet gebruik maken 
van de Friese Plaatsingswijzer. 
 
4.11 Samenwerking externe adviseurs 

 
Sommige kinderen krijgen aanvullende hulp/ondersteuning buiten school. Zo zijn er kinderen 
die na schooltijd naar een logopedist, Cesar therapie, het RIAGG 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 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. 

 
4.12 VVE-beleid 2013 – 2019   

 
Vanaf 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de voor- en 
vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge 
leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de 
basisschool. De doelstelling van het VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit 
autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een 
goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. In de gemeente 
Achtkarspelen worden de programma’s Piramide en Puk en Ko het meest aangeboden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zorg voor het jonge kind   
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We streven ernaar de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden. Zo kunnen wij 
voldoende individuele aandacht voor het jonge kind waarborgen.  In geval dat de school 
gedurende het jaar geconfronteerd wordt met een grote instroom van jongste kleuters zullen 
wij op het niveau van Noventa veelal besluiten om tussentijds te starten met een extra 
instroomgroep. Wij streven ernaar dat de leerkrachten, die lesgeven in de onderbouwen 
groepen daar specifiek voor opgeleid zijn en zich ook specifiek laten nascholen. Op onze 
school is in ieder geval één van onze leerkrachten geschoold als jonge kind specialist. Het 
meten van de ontwikkeling van de kinderen van groep 1 vindt vooral plaats door middel van 
observatie. We kijken naar het gedrag en de sociaal-emotionele kant ervan inde kring, 
tijdens het werken en bij het spel. De bevindingen van deze observaties worden opgenomen 
in het leerlingvolgsysteem van de kleuter. Ook maken wij gebruik van specifieke 
kleutertoetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem of methode toetsen van de 
kleuterprogramma’s  
 
Een belangrijk onderdeel van het kleuteronderwijs is de ontwikkeling van taal.  
 
We betrekken ook de ouders bij onderwijsprogramma’s en specifiek voor die leerlingen met 
speciale zorg creëren wij extra overlegmomenten met ouders  
 
Vier keer jaar hebben de leerkrachten samen met de intern begeleider van de school 
groepsbesprekingen. In deze gesprekken volgen wij de ontwikkeling van alle leerlingen. 
Wanneer de ontwikkeling van de kleuters zich niet zo ontwikkeld als we verwachten dan 
kunnen wij als school de hulp in roepen van onze bovenschoolse specialist leren en gedrag/ 
orthopedagoog.  
 
De logopedische screening is voor groep 1 ook vaak preventief en vrijblijvend. Ook kunnen 
wij bij een zorgelijke ontwikkeling van de spraak/taalontwikkeling een screening aanvragen 
van een logopedist of bij een zorgelijke motorische ontwikkeling een screening bij een 
kinderfysiotherapeut.  
 
Zo nodig kan de leerling dan in aanmerking komen voor logopedische ondersteuning of 
kinder-fysiotherapeutische ondersteuning (vergoeding middels de zorgverzekering) 
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5 De ouders 

 
5.1 “De Oanrin” voor kinderen en hun ouders/verzorgers 

 
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/verzorgers een andere regeling wensen, dan horen we dat graag.  
Mochten er vragen zijn dan kan de vader of moeder contact opnemen met school. 
 
5.2 Ouderactiviteiten 

 
Ook doen we als school een beroep op ouders/verzorgers om aan allerlei activiteiten deel te 
nemen en mee te helpen met de organisatie. We denken aan de ouderraad, klusjes in de 
school en op het plein, hulp bij handvaardigheid, werken met de computer en lezen, vervoer 
bij excursies, hulp bij de sportdag en het dorpsfeest, vieringen, belangstelling bij 
tentoonstellingen, enz.....Als u ons helpt bij de lessen, sluiten we een mondelinge 
overeenkomst voor een jaar. Na dat jaar overleggen we of we doorgaan. We hebben een 
verzekering afgesloten.  Ouders die assistentie verlenen dienen de doelstellingen van de 
school te respecteren en zich te houden aan de regels en afspraken die in de school gelden. 
Van ouders die ons helpen verwachten wij: 

• dat de ouders/verzorgers de aanwijzingen van de leerkracht opvolgen; de leerkracht 
(directie) blijft verantwoordelijk voor de activiteit 

• een discrete houding; ervaringen met kinderen of andere ouders vallen onder de 
regels van de privacy; indien kinderen zich niet gedragen kan dit aan de 
groepsleerkracht worden gemeld en de groepsleerkracht zal eventueel maatregelen 
nemen 

• samen te werken aan een goede werksfeer 

• eventueel inbreng van adviezen en ideeën  en waar mogelijk zullen we proberen 
deze adviezen en ideeën te realiseren 

• dat regels en wensen (bijv. klaar zetten en opruimen van handvaardigheid-materiaal) 
zullen worden nageleefd; indien nodig zal het één en ander vooraf met de ouders 
worden besproken 

• een positieve instelling t.a.v. taken die worden uitgevoerd 

• dat algemene normen van fatsoen worden gehanteerd 

 
5.3 De schoolvereniging en de schoolraad 

 
De namen van het bestuursleden van Noventa, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs 
in de gemeente Achtkarspelen vindt u achterin deze schoolgids.  
Leden van de vereniging zijn de ouders en al die personen welke het bestaan van p.c. 
onderwijs willen ondersteunen. 
Op elke school werkt een schoolraad. Zij is gekozen vanuit de ouders. Twee van de 
commissieleden hebben zitting in de ledenraad.  
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Ouders, die voor het eerst een kind bij onze school aanmelden, zullen na verloop van enige 
tijd gevraagd worden lid te worden van de schoolvereniging. De leden ontvangen twee keer 
per jaar de schoolkrant.  
Wat betreft het personeelsbeleid werken we nauw samen met de andere scholen; al het 
personeel is in dienst bij Noventa, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in de 
gemeente Achtkarspelen.  

 
5.4 Medezeggenschapsraad/ Schoolraad 

 
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht m.b.t. een aantal zaken. Daarnaast heeft het 
bestuur voor een groot aantal beslissingen, vooral op het terrein van het personeelsbeleid, 
de instemming nodig van de M.Z.R. De bijeenkomsten van de M.Z.R. zijn in beginsel 
openbaar en verslaggeving wordt gedaan via de nieuwsbrief.  
Het regelement van de M.Z.R. ligt ter inzage op school. Frederik Kamstra is voorzitter van de 
MR en zal ondersteund worden door Leentje de Vos namens de ouders, terwijl juf Wietske 
en meester Cor (wordt vervangen na de herfstvakantie) het personeel vertegenwoordigen.  
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – GMR - (de MR voor alle Noventa 
scholen) is altijd een lid van onze school vertegenwoordigd, in ons geval L. van der Veen 
(voorzitter GMR).  
De Schoolraad van de school bestaat uit Ymkje Hoekstra, Siebregtsje Gommers en Berber 
Vellema. De eerste twee personen nemen deel uit van de Ledenraad van Noventa. 

 
5.5 Nieuwsbrief 

 
Wekelijks/twee wekelijks verschijnt er nieuws op Social Schools van onze school. We weten 
dat ouders deze vorm van informatie zeer waarderen. Leerkrachten zullen u op de hoogte 
houden van het geen wat er in de groepen speelt. Algemene mededelingen worden door de 
directie gedaan. Ook verschijnen er via Social Schools foto’s en andersoortige berichten.  
 
5.6 Ouderbezoeken 

 
De leerkrachten kunnen met de ouders in voorkomende gevallen een afspraak maken om de 
kinderen eventueel thuis op te zoeken. Dit wordt gedaan als daartoe aanleiding is of een 
wens is voor zowel ouders als van leerkrachten. De juf van groep 1 en 2 bezoekt standaard 
de nieuwe gezinnen die kinderen aanmelden voor onze school.  
Van de bezoeken kan een verslag worden gemaakt, dat in het leerling-dossier wordt 
bewaard. Belangrijke zaken uit  deze ouderbezoeken brengen de leerkrachten in tijdens het 
teamoverleg.   
Ook kunt u zelf het initiatief nemen om een gesprek aan te vragen. Maakt u in dat geval een 
afspraak met de groepsleerkracht. 

 
5.7 Ouderavonden 

 
Elk jaar organiseren we wel een avond of middag waarbij de ouders worden uitgenodigd. 
Soms zijn dat avonden met toneelspel of musical, een andere keer zijn het vieringen of 
betreft het een tentoonstelling / project. Daarnaast worden zo nu en dan informatieve 
ouderavonden georganiseerd. 
Eind december vieren we gezamenlijk met de ouders en alle kinderen het Kerstfeest, steeds 
weer in een andere variant. Over het afscheid van groep 8 in de laatste schoolweek vóór de 
zomervakantie krijgt u nader bericht. 
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5.8 Tien minuten gesprekken 

 
Tijdens de 10 minuten gesprekken met de betreffende leerkracht kunt u praten over de 
vorderingen van uw kind. U krijgt van te voren bericht over de datum en de tijd van 
uitnodiging. In november vindt er een spreekuur week plaats, de leerkracht kan u hiervoor 
uitnodigen, maar u kunt ook zelf een gesprek aanvragen. Dit is eveneens zo in juni. In 
september en februari vinden de algemene tienminuten gesprekken plaats, waarbij wij een 
ieder verwachten.  
 
5.9 Informatieavonden 

 
Dit jaar organiseren we ook weer in september/oktober een informatieavond voor alle 
groepen. De kinderen vervullen zelf ook altijd een rol tijdens deze avond. Tevens krijgt u 
algemene informatie over de school. U bent daarnaast in de gelegenheid om op deze avond 
vragen te stellen. We rekenen op uw komst. 

 
5.10 Open dag/inloopochtenden 

 
In het voorjaar organiseren we een ‘open dag’ en dan zijn de ouders, familieleden of buren 
van onze leerlingen van harte welkom op school, welke dan in vol bedrijf is.  
Deze dag is ook interessant voor gezinnen, die nog geen kinderen op school hebben, maar 
bij wie onze school al wel ‘in beeld’ is. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een  
inloopochtend voor ouders, te vinden op de jaarkalender. Ook dit schooljaar staat er een 
inloopochtend voor alle pake’s en beppe’s gepland.  

 
5.11 Integraal schooltoezicht 

 
De inspecteur van het basisonderwijs heeft in januari 2014 onze school bezocht in het kader 
van het PKO. (Periodiek Kwaliteits Onderzoek). 
Het rapport van dit PKO ligt op school ter inzage en u kunt het nalezen op de internetsite van 
de inspectie: www.onderwijs-inspectie.nl. Onze school is een ‘groene’ school, wat betekent 
dat er geen onvolkomenheden zijn aangetroffen door de inspectie. 
Bovendien vraagt de inspectie jaarlijks een schriftelijke rapportage aan de hand van vragen-. 
lijsten over de ontwikkelingen en de resultaten van ons onderwijs. 
 
5.12 Klachtenprocedure 

 
In het kader van de sociale veiligheid op onze scholen en in het kader van de 
klachtenprocedure heeft Noventa voor alle scholen de volgende werkwijze en besluiten 
genomen. 
 
Interne Vertrouwenspersoon voor kinderen per school 
Iedere school van Noventa heeft een interne vertrouwenspersoon. Deze interne  
vertrouwenspersoon is alleen verbonden aan de eigen school en met name gericht op onze 
kinderen. Dit is een collega bij wie kinderen hun vragen en eventuele klachten met 
betrekking tot sociale veiligheid kunnen melden en bespreken, als dit om de een of andere 
reden niet lukt bij de eigen leerkracht. De interne vertrouwenspersoon kan ook benaderd 
worden door ouders /verzorgers inzake zorgen en klachten in het kader van sociale 
veiligheid. Ook hier geldt dat de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld als het bij de 
betrokken leerkracht niet lukt of als u er samen niet uit komt. U kunt dan denken aan pesten 
en  ongewenst gedrag in de school. De interne vertrouwenspersoon kan ook de leerkrachten 
ondersteunen wanneer zij geconfronteerd worden met vragen van kinderen en ouders in het 
kader van sociale veiligheid.  

http://www.onderwijs-inspectie.nl/
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In de werkwijze van de interne vertrouwenspersoon voor kinderen zijn de volgende items 
belangrijk: 
Jaarlijks stelt de interne vertrouwenspersoon zich even voor aan alle kinderen ( presenteert 
zich in elke groep)  
Elke school heeft een klachtenbrievenbus met visuele presentatie van de interne 
vertrouwenspersoon voor kinderen. 
Op onze school is Wietske Horrel de interne vertrouwenspersoon. 
Interne vertrouwenspersoon/ contactpersoon : 
Het is wenselijk dat elke school een contactpersoon heeft in het kader van de sociale 
veiligheid. Soms wordt deze contactpersoon ook wel eens omschreven als de interne 
vertrouwenspersoon. 
In zijn/ haar rol als contactpersoon heeft de interne vertrouwenspersoon de volgende taak:  
De leerling of ouder binnen de school aanhoren en samen vervolgstappen uitzetten. Dit kan 
betekenen het in contact brengen met de juiste functionaris. De vertrouwenspersoon denkt 
mee en verwijst zo nodig door.  
De Externe Vertrouwenspersoon 
Noventa heeft een externe vertrouwenspersoon benoemd in de persoon van Dhr. Jan 
Kuipers uit Buitenpost. De externe vertrouwenspersoon is geen medewerker van Noventa en 
staat als zodanig ook buiten de organisatie waardoor hij/zij  zich onafhankelijk kan opstellen.   
Dhr. Jan Kuipers is te bereiken onder telefoonnummer :  0511-543060 of 06-54692754. 
De externe vertrouwenspersoon richt zich op klachten inzake: 
Sociale veiligheid richting leerlingen en medewerkers. Hierbij kunnen we denken aan 
ongewenst gedrag ( waaronder communicatie) in de relatie medewerker – medewerkers 
en/of medewerker leerling in brede zin, seksuele intimidatie, pestgedrag, racisme en 
machtsmisbruik. 
Met betrekking tot zaken als het signaleren of vermoeden van  Kindermishandeling en/of 
Huiselijk geweld volgt de school de meldcode die door elke school is vastgesteld en die ook 
op de website van de school te vinden is.  
Persoonlijke / Privéproblemen en arbeidsconflicten kunnen niet bij de externe 
vertrouwenspersoon neergelegd worden.  
Wanneer een klager een vermeend zedendelict bij de vertrouwenspersoon meldt heeft de 
externe vertrouwenspersoon meldplicht bij het bestuur. Deze verplichting is ook van 
toepassing op alle medewerkers van Noventa. 
 

5.13 Informatievoorziening gescheiden ouders 

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is 
over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling 
verloopt.  
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens 
gescheiden ouders. 
De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen 
uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid 
jegens de leerling. 
De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet 
met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking 
tot het kind. Indien de ouder, die met het gezag belast is, de verplichtingen in dezen niet na 
komt dan dient de ouder, die niet met gezag belast is, dit zelf bij de school te melden. Op 
basis van de dan ontstane situatie worden aanvullende afspraken gemaakt met de beide 
ouders.  
De uitnodiging voor een gesprek over de ontwikkeling van de leerling betreft een gezamenlijk 
gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden 
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afgeweken. 
 
 
Informatieverstrekking gescheiden ouders  
1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze 
opgroeit, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders). Indien 
van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend en van de relevante 
passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de 
(kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school daarvan direct in kennis te stellen 
onder overlegging van de passages uit de  gerechtelijke stukken. Wanneer beide ouders 
gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven 
zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie  door de school houden. Ook in dit geval 
zijn beide adresgegevens bij de school bekend en dragen ouders de zorg voor het feit dat 
deze adresgegevens aan de school geleverd worden.  
2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school 
jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid bij 
conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar 
pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 
 
3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van 
artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag gehouden om de andere ouder die 
niet met het gezag belast is op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden met 
betrekking tot de persoon van het kind en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen 
beslissingen. 
 
4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de 
school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers. 
 
5. Welke informatie de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont, aan 
hem/haar verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling: 
 
A. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 
het verstrekken van de schoolgids, de nieuwsbrieven en de overige informatie aan de ouders 
de (onderwijskundige) rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante 
informatie over de leerling; 
uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten 
waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 
verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van 
diens schoolloopbaan; 
inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 
leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 
 
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd 
worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-
verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet te 
maken is. 
 
B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over 
belangrijke feiten en omstandigheden. 
 
Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie  met 
betrekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen tenzij 
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a. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden 
verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 
b. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om 
informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 
verzoeker/verzoekster. 
 
6. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. 
In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen 
een week na de uitnodiging voor de ouderavond een verzoek door de ouder(s) worden 
ingediend bij  de school voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig 
georganiseerd kan worden). Partners van ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd indien 
de andere ouder  hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
 
7. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat 
informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie voorleggen 
aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog.  Met het oog op artikel 
377c* en het risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een onafhankelijk advies een 
vereiste. 
 
8. De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter 
geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel 
uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. 
 
 
5.14 Overblijven in het vijf gelijke dagenrooster 

 
In het vijf-gelijke-dagen rooster blijven alle kinderen tussen de middag over om op school 
gezamenlijk met de leerkracht de lunch te gebruiken. Van 12.00 uur tot 12.30 uur wordt er 
een kwartier gegeten en een kwartier gespeeld. Daarna beginnen de lessen weer tot 14.00 
uur. Van ouders/verzorgers wordt gevraagd de kinderen een lunch inclusief iets te drinken 
mee te geven. Wij vragen de leerlingen zoveel mogelijk afval weer mee naar huis te nemen.  
 
 
5.15 Voor- en naschoolse opvang 

 
TIKO is een nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang Achtkarspelen en Stichting 
Peuteropvang Achtkarspelen Kollumerland. De naam geldt voor alle bestaande vestigingen 
van kinderopvang Achtkarspelen én de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties van 
Amarins Kindercentra waarmee ze een doorstart hebben gemaakt in september 2014. 
Verdere informatie vindt u op de website: www.tikokinderopvang.nl 
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5.16 Ouderbijdrage 

 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor activiteiten die meestal niet 
onderwijsgeboden zijn, bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, evenementen en overige 
bijzondere gebeurtenissen. Uit de ouderbijdrage worden ook de schoolreisjes / het 
schoolkamp betaald. 
Wat betreft de bijdrage hanteren wij de volgende richtlijnen: 

• Groep 1 en 2  € 25,- 

• Groep 3 t/m 6  € 45,- 

• Groep 7 en 8  € 75,- 
 
Wanneer een kind in de loop van het schooljaar op school komt, wordt er gekeken of er al 
activiteiten hebben plaatsgevonden. Het te betalen bedrag wordt dan aangepast. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt zoveel mogelijk via automatische incasso met het 
administratieprogramma PC-leden geïncasseerd. 
Deze manier van het geld innen houdt het volgende voor de ouders/verzorgers in: 
De ouders/verzorgers machtigen de school voor het innen van de ouderbijdrage en het 
ledengeld. 
De verschuldigde ouderbijdrage wordt jaarlijks automatisch van uw bankrekening 
afgeschreven in de maand mei/juni. 
 
Het rekeningnummer van de school is: 
NL 51 RABO 0321 5039 88 
Noventa 
Inzake de Oanrin 
Piterpolle 29 
9286 EM Twijzel 
 
 
5.17 Kindpakket 

 
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!  
 
 

 
 

  

http://www.kindpakket.nl/
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6 Praktische zaken 

 
6.1 Schooltijden 

 
Onze school kent vanaf augustus 2015 het zogenaamde vijf-gelijk-dagen-rooster.  
 
Groep 1 
Maandag  08.30 uur- 14.00 uur 
Dinsdag      08.30 uur- 14.00 uur 
Woensdag  08.30 uur- 14.00 uur 
Donderdag  08.30 uur- 14.00 uur 
Vrijdag                 vrij 
 
Groep 1 maakt  20 lesuren per week 
 
Groep 2 t/m 8  
Maandag     08.30 uur- 14.00 uur 
Dinsdag      08.30 uur- 14.00 uur 
Woensdag  08.30 uur- 14.00 uur 
Donderdag  08.30 uur- 14.00 uur 
Vrijdag                 08.30 uur- 14.00 uur 
 
Groep 2 t/m 8 maken 25 lesuren per week 
 
6.2 Aanvang van de lessen 

 
We vinden het prettig om half negen te beginnen. Het is altijd lastig als iemand te laat komt. 
We laten voorafgaande aan de ochtend 5 minuten voor de aanvang van de lessen al een 
binnenkomstsignaal horen middels de schoolbel. Op deze manier kunnen de lessen 
daadwerkelijk op tijd aanvangen. 
De jongste kleuters worden altijd binnengebracht in het lokaal. Zij mogen om 8.20 uur 
binnengebracht worden.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten spelen tot de bel gaat. De eerste bel gaat om 
8.25 uur, de tweede bel om 8.30 uur.  
 
N.B. De kinderen behoren niet eerder dan een tienminuten vóór schooltijd op het plein te 
zijn!  
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht. Als het slecht weer is, mogen de kinderen natuurlijk naar 
binnen. De deuren zijn een kwartier vóór de aanvang van de lessen van het slot. De 
kinderen hebben voor hun jas allemaal een vaste plaats aan de kapstok. 
 
6.3 Verzuim van de lessen 

 
Als uw kind ziek is of om andere redenen de lessen niet kan volgen, horen wij dat graag zo 
spoedig mogelijk. Wij willen u vragen uw kind ziek te melden via de telefoon, nr. 0511-
541046. Wij worden dan niet onnodig ongerust. Bovendien zijn wij verplicht nauwkeurig 
administratie bij te houden van het (ziekte)verzuim omdat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar 
leerplichtig zijn. 
Als een kind langere tijd ziek is, zorgen we voor huiswerk en kijken we welke leerstof 
ingehaald moet worden als het kind weer beter is. 
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hier is alleen sprake van in bijzondere 
gevallen. U moet daarover altijd contact opnemen met de directeur.  
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Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd 
verzuim. Dit moet altijd gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.  
Hier kunt u ook in beroep gaan als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is 
gegeven. Onze school houdt zich aan de “leerplichtwet” zoals voorgeschreven door het 
Ministerie. 

 
6.4 Bewegingsonderwijs  

 
Meestal hebben groep 1 en 2 bewegingsonderwijs/vrij spelen buiten op het plein.  
Bij slecht weer vindt dit plaats in het speellokaal. Ook de kleuters gymmen 1 keer per week 
in het gymlokaal.  
Gymtijden groepen: 
Groep 1 en 2 op woensdag 
Groep 3 en 4 op woensdag (en een aantal keren kort buiten spelen) 
Groep 5 en 6 op woensdag en vrijdag 
Groep 7 en 8 op woensdag en vrijdag 
 
U kunt uw kind  (groep 3 t/m 8) op deze dagen meegeven: 

• geschikte kleding zoals korte broek, hemd, T-shirt, turnpakje, enz.  

• geschikt schoeisel zoals slofjes (liefst met rubberzool), gym- of balletschoentjes 

 
6.5 Vakanties en vrije dagen 

 
Het schooljaar begint op maandag 26 augustus om 8.30 uur en eindigt op 4 juli om 12.00  
uur. We houden ons aan de voor onze regio geldende vakantieregeling en die ziet er dit 
schooljaar als volgt uit: 
 
Herfstvakantie:   19 oktober 2019  t/m  27 oktober 2019 
Kerstvakantie:    21 december 2019 t/m 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie:   15 februari 2020 t/m 23 februari 2020 
Goede Vrijdag :   10 april 2020 
Pasen:      13 april 2020 (2e Paasdag) 
Koningsdag:    27 april 2020 (in meivakantie)  
Meivakantie:     25 april 2020 t/m 10 mei 2020  
Bevrijdingsdag:   5 mei 2020 (in meivakantie) 
Hemelvaartsdag:   21 mei en 22 mei 2020 
Pinksteren:     1 juni 2020 (2e Pinksterdag)  
Zomervakantie:    4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020 
 
Hiermee zijn nog niet alle marge-uren ingevuld; de kinderen zullen nog eens extra vrij zijn 
i.v.m. een studiedag of anderszins. In de ‘Jaarkalender’, die we elk schooljaar nieuw 
uitbrengen, ziet u deze gegevens eveneens staan. 
 
6.6 Goede doelen 

 
Elke maandag mogen de kinderen een geldbedrag meenemen 
voor een goede doel.  
Dit jaar besteden we ons gespaarde geld weer aan een bepaald 
project. Op dit moment is die bestemming nog niet concreet 
gemaakt, die is mede afhankelijk van actuele ontwikkelingen. We 
houden u via Social Schools op de hoogte. 
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6.7 Stage 

 
Ieder jaar bezoeken studenten van diverse opleidingen onze school. Het gaat o.a. om de 
Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) van Stenden te Leeuwarden,  
De Friese Poort en het Lauwers College. Ook komen er regelmatig studenten van de ALO en 
het CIOS bij onze gymnastieklessen.  

 

 
6.8 Schoolbibliotheek 

 
Wij hebben de beschikking over een eigen schoolbibliotheek, verzorgd door de 
bibliotheekdienst Friesland. 
Leerlingen mogen met een pasje zelf boeken lenen. De geleende boeken  kunnen op school 
worden gelezen, maar ook thuis. Hieronder vindt u de informatie over het lenen van de 
boeken. 
 
Uitleenreglement de Bibliotheek op school: 
Collectie 

• Leerlingen kunnen per uitlening maximaal 3 boeken 
lenen 

• De boeken kunnen op school of thuis gelezen worden  

• Boeken die mee naar huis zijn genomen weer inleveren op school 

• De uitleentermijn is 3 weken 

• De boeken kunnen 1 keer worden verlengd 

• Er wordt geen te-laat-geld berekend 

• Bibliotheek zorgt voor aanschaf en saneren van de collectie 

• School zorgt ervoor dat de boeken worden opgeruimd  

• School zorgt ervoor dat de boekenkasten  en het zelfservicemeubel regelmatig 
schoongemaakt worden 

Zelfbediening zonder pasjes 

• Elke ochtend het zelfbedieningsapparaat handmatig aanzetten. Om 18.00 uur gaat 
het apparaat automatisch uit. 

• De namen van de leerlingen zijn ingedeeld per groep 

• De leerling tikt eerst de groep aan op het Touch screen en daarna zijn/haar naam om 
te kunnen lenen. Bijvoorbeeld groep 5, Martijn de Vries 

• De leensessie eerst afsluiten voordat het volgende kind kan lenen  

• De leerkracht kan per uitlening maximaal 10 boeken lenen. Tik hiervoor groep 9 aan 

• School verzorgt zelf de uitleen. Leerlingen uit groep 8 en/of vrijwilligers kunnen hierbij 
worden ingezet   

• Leerlingen kunnen ook lid worden in een bibliotheekvestiging naar keuze. Het 
lidmaatschap is gratis tot 18 jaar. 
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7 Namen, adressen en telefoonnummers 

 
7.1 Bestuur Vereniging Noventa  en overige nummers 

 
Adresgegevens Kantoor Noventa: 
 
Noventa, Christelijk Primair Onderwijs 
Ried 11 
9285 KK Buitenpost 
Tel. 0511-542540 
Geen fax. 
E-mail: info@noventa.nl 
Website: www.noventa.nl . 
Postadres: Postbus 95, 9285 ZW, Buitenpost 
 
Kantoormedewerkers 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 
 
Vertrouwenspersoon Noventa: 
De heer Jan Kuipers       
email: kuipers-pasma@kpnmail.nl 
Tel. 0511-543600/ 0654692754 
 
Samenstelling Raad van toezicht: 
Jappie Hooisma, hooihuis@hetnet.nl, Financiën en huisvesting 
Boukje Triemstra- de Boer, trtriemstra@hotmail.com Onderwijs 
Lydeke Zandbergen- Beishuizen mail@lydekezb.nl Voorzitter mobiel: 0629169641 
Jewan de Goede degoede@degoedebestuursrecht.nl Juridisch 
Jenne Wierstra jenne.wierstra@gmail.com Bedrijfsvoering 
Wichard Faber w.faber4@chello.nl Huisvesting (zitting vanuit de GMR) 
 
GMR leden: 
CBS de Oanrin: Lammert van der Veen, lammertvanderveen@icloud.com 06-30828520 
ouder 
CBS de Claercamp: vacature 
CBS de Tarissing: Petra Broos, petra.veenstra@noventa.nl personeel 
SWS De Twa Ikker: Feike-Jan de Bruin, fjbruin@fjsolutions.nl ouder 
CBS de Bernebrêge: Sytze Kloosterman, sytze.kloosterman@noventa.nl  personeel 
CBS de Wynroas: Thea Pitstra, t.pitstra@om.nl  ouder 
CBS de Reinbôge: Jacob Boorsma, j.boorsma@mcs-bv.nl  ouder 
CBS de JLS: vacature 
CBS de Hoekstien: vacature 
CBS de Lichtbron: René Bethlehem, r.bethlehem0871@gmail.com ouder 
CBS de Merlettes: Fenje Koksma, fenje.koksma@noventa.nl  personeel 
 
 

mailto:info@noventa.nl
http://www.noventa.nl/
mailto:hooihuis@hetnet.nl
mailto:trtriemstra@hotmail.com
mailto:mail@lydekezb.nl
mailto:degoede@degoedebestuursrecht.nl
mailto:jenne.wierstra@gmail.com
mailto:w.faber4@chello.nl
mailto:lammertvanderveen@icloud.com
mailto:petra.veenstra@noventa.nl
mailto:fjbruin@fjsolutions.nl
mailto:sytze.kloosterman@noventa.nl
mailto:t.pitstra@om.nl
mailto:j.boorsma@mcs-bv.nl
mailto:r.bethlehem0871@gmail.com
mailto:fenje.koksma@noventa.nl
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7.1 Hulpverlenende instanties: 

 
Schoolarts 
Schoolarts   Mevr. P. Meijer  Telefoon   06 - 553 878 46 
Assistente schoolarts  Mevr. F. Postmus  Telefoon   058 - 233 43 34   
Schoolverpleegkundige Mevr. J. van Halsema Telefoon   088 - 229 98 37 
Wekelijks inloopuurtje: vrijdagmiddagen vanaf 13.00 uur. B.W. Schureweg 2 Surhuisterveen  
 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân  GGD Fryslân-jeugdgez.h.zorg 
Harlingertrekweg 58      Postbus 612   
8911 AD Leeuwarden     8901BK Leeuwarden  
Telefoon  058  -  233 43 34     Internet  http://www.ggdfryslan.nl  
E-mail  friesland@ggd.nl    
 

Schoolmaatschappelijk werkster 

Schoolmaatschappelijk werkster mevr. A. de Visser. 
Voor contactgegevens zie www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl 
 
Kindertelefoon Friesland 
Postbus 1266     
8900CG Leeuwarden   
Telefoon  0800  -  04 32  
 
Kindermishandeling 
Vertrouwensarts Kindermishandeling 
Westersingel 4 
8913 CK Leeuwarden,  
Telefoon  058  -  212 77 72 
 
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
(GCBO)   
Postbus 82324 
2508 EH  Den Haag 
Tel. 070-3861697     info@gcbo.nl 

 
Inspectie van het onderwijs 
Voor vragen over onderwijs : 0800 - 8051 
www. onderwijsinspectie.nl en E-mail: 
info@owinsp.nl 
  
Deze commissie handelt klachten, 
beroepen en geschillen af in het bijzonder 
primair onderwijs  

  
 

Vragen over onderwijs? Bel voor gratis informatie en advies 0800  -  5010.   
Internet http://www.5010.nl.                   

       
 
 
 

  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.5010.nl/
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Bijlage 1 : 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. 
 
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. 
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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 ambts- 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. 
 
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. Ook kunt u deze met ingang van het schooljaar 2016 – 2017 vinden op onze 
website.  
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. 
Nog vragen? 
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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. 

 
 
Bijlage 2: Slecht weer protocol 
 
Slecht weer Protocol scholen Noventa. 
Het kan voorkomen dat de weersomstandigheden zodanig zijn, dat het bezoeken van de 
school onverantwoorde gevaarlijke situaties met zich mee brengt. In dergelijke situaties kan 
het bestuur van Noventa besluiten de school te sluiten. Het bestuur zal dit veelal doen voor 
alle scholen van Noventa.  
Het bestuur zal zich in die afweging laten leiden door waarschuwingen vanuit de daartoe 
geëigende instanties. ( ANWB, Rijksdienst voor het Wegverkeer, KNMI). 
Het besluit om de school te sluiten zal genomen worden om uiterlijk 19.00 uur de avond voor 
de dag dat de school gesloten wordt. ( bij onverwachte calamiteiten kan hiervan afgeweken 
worden). Wij doen dit om ouder(s)/verzorger(s) in staat te stellen tijdig opvang in de 
thuissituatie te organiseren. 
Het besluit zal op diverse manieren bekend worden gemaakt bij de ouder(s)/verzorger(s). U 
kunt hierbij denken aan sociale media ( twitter/facebook), email en dergelijke. Tevens zullen 
berichten gepubliceerd worden op de website van Noventa ( www.noventa.nl) en op de 
website van de scholen. Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen in geval van slecht 
weer ( vaak gepaard gaande met de waarschuwing van code rood ) uw mail en de websites 
tijdig te raadplegen.  
Het besluit om de school/scholen te sluiten wordt altijd genomen door het bestuur. Elke 
school neemt jaarlijks twee reserve dagen calamiteiten verlof op ( verlof dat opgenomen kan 
worden bij calamiteiten) in hun jaarrooster, waarbij voorkomen wordt dat leerlingen tekort 
aan lesuren zouden krijgen.  

 

 

http://www.noventa.nl/

