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Aan de ouders / belangstellenden 

Voor u ligt de schoolgids van PCBS de Claercamp. PCBS de Claercamp is een van de scholen van 
stichting Noventa. 
 
PCBS de Claercamp 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 PCBS de Claercamp. 
 
Namens: schoolteam, medezeggenschapsraad, schoolraad van de Claercamp en stichting Noventa. 
 
Miranda Renkema, directeur 
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1. Inleiding 
 
1.1 Identiteit van het Christelijk onderwijs 
Christelijk onderwijs is herkenbaar, omdat dit onderwijs wordt gegeven vanuit de omgang met de 
Bijbel. Kiezen voor Christelijk onderwijs is niet vrijblijvend en niet neutraal, maar vraagt om positie te 
kiezen in deze wereld. 
De identiteit van het Christelijk onderwijs ontstaat in een wisselwerking met de wereld om ons heen. 
Het is dan ook geen statisch gegeven, maar een proces  waarin leerkrachten, ouders, kinderen en 
vrijwilligers samen op weg gaan met elkaar. 
"De Claercamp" is een Christelijke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij 
onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof 
in God en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron. 
We brengen dit tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die 
gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst. 
 
1.2 Wat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten 

o dat ieder kind als individu uniek is; een mens met eigen gevoelens en emoties;  
o dat ieder kind de kans krijgt zich op zijn/ haar eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen; 
o dat wij  kinderen, die moeite hebben met leren, veel extra en positief gerichte aandacht 

geven; 
o dat wij kinderen die meer kunnen extra uitdaging geven ten aanzien van het 

onderwijsprogramma 
o dat wij een goed contact tussen school en thuis opbouwen;  
o dat wij de betrokkenheid en samenwerking met de ouders / verzorgers op onze school 

belangrijk vinden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze samenwerking in positieve zin 
resulteert in groei bij de leerling ten aanzien van de sociale en cognitieve vaardigheden. 

o dat wij een fijn en veilig schoolklimaat, met een prettige open sfeer scheppen. 
 

1.3 Reglementen: - Gedragsregels op school 
Eén van de uitgangspunten van "de Claercamp" is, dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor 
een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Op deze manier 
proberen we ervoor te zorgen, dat iedere leerling zich bij ons op school veilig en prettig kan voelen. 
In de omgang met elkaar behoren wij: 

o respect voor elkaar op te brengen, 
o respect voor elkaars eigendommen te hebben, 
o behulpzaam te zijn waar mogelijk, 
o geen kwaad met kwaad te vergelden, 
o in geval van nood tijdig een leerkracht te waarschuwen 

 
 In onze sociaal emotionele methode “Leefstijl” wordt structureel aandacht besteed aan het 
onderwerp ‘pesten’. 

 
1.4 Pestprotocol 
In het pestprotocol staat beschreven hoe we het pesten en discriminerend gedrag op school en 
vormen van digitaal pesten aanpakken en op welke manier we er verder beleid op ontwikkelen.  
Dit om deze problemen te voorkomen of een halt toe te roepen.  
Voor leerlingen wordt duidelijk gesteld: 
Als je gepest of uitgescholden wordt of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit, dan 
mag je hulp aan je meester of juf vragen. Ook andere kinderen uit de groep, die ‘iets’ opmerken, 
mogen dit melden.  
Als je gediscrimineerd of gepest wordt en je durft er niet over te praten met je meester of juf, vertel 
het dan wel aan iemand anders. (b.v. je ouders of een goede vriend of vriendin). 
Het pestprotocol ontvangen ouders / verzorgers aan het begin van ieder nieuw schooljaar. Tevens is 
deze ook terug te vinden op onze website. Daarnaast vindt u op onze website een link “ meld pesten 
nu.” 
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1.5 Klachtrecht 
 

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de 
meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij 
ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. 
 
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar 
behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de 
klachtencommissie. 
 
Schoolbestuur 

• Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Harrie Steenstra  
• 0511-542540 
• E-mail:h.steenstra@noventa.nl 

 
of 
 
Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs 

• Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 

• E-mail:info@gcbo.nl 
• 070-3861697 

 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter 
inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.Noventa.nl). 
 
1.6 Klachten ongewenst gedrag 
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen natuurlijk altijd eerst contact opnemen met de 
directeur van de school maar zij kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning door de externe 
vertrouwenspersoon van de stichting Noventa of op de interne vertrouwenspersoon voor kinderen die 
elke school van Noventa heeft. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over 
mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de juiste persoon of instantie voor 
verdere begeleiding in de klachtprocedure. 
 
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 

• Dhr. Jan Kuipers 
• Tel: 0511-543060 of 06-54692754 

 
1.7 Vertrouwenspersoon voor kinderen 
Elke school van Noventa heeft een interne vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van onze 
scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon 
melden. De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en zo mogelijk samen met het kind 
het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan op basis van de klacht ook 
besluiten melding te doen bij de directeur van de school, het bestuur of bij de externe 
vertrouwenspersoon. 
Op onze school is Cuny Bosman de vertrouwenspersoon voor kinderen. 
   
1.8 Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van 
de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal 
tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
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1.9 Onafhankelijk onderzoek 
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, 
kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u in het 
klachttraject begeleiden. 
 
 
1.10 Meldplicht seksueel geweld 
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, 
aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is 
de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag 
verplicht aangifte te doen bij politie/justitie. 
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2. De Stichting Noventa 
 

De stichting Noventa vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen in de gemeente Achtkarspelen. 
Grondslag: 
De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord. De Apostolische Geloofsbelijdenis vormt 
hiervan de gezaghebbende samenvatting. De Bijbel is wezenlijk en richtinggevend voor het onderwijs 
en voor het overige werk van de vereniging.  
Doel: 

1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot instandhouding van scholen voor 
Protestants Christelijk Basisonderwijs in alle dorpen van de gemeente Achtkarspelen en tot 
oprichting van scholen voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in het werkgebied van de 
vereniging. 

2. De stichting heeft als onderwijsdoel vanuit de Bijbelse relatie met God het kind, als lid  van 
een gemeenschap waarin jongeren en ouderen leven uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te 
stimuleren op zijn weg naar volwassenheid. 

3. De stichting stelt zich voorts ten doel het onderwijs zodanig in te richten, dat de leerlingen 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd  op de 
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de 
godsdienstige vorming, de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen 
van creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. 

4. Binnen het wettelijk kader zullen alle middelen worden aangewend om bovenstaande 
doelstelling te bereiken. 

 
2.1 Adres kantoor Noventa   
 
De Ried 11    0511 – 542540  
9285 KK Buitenpost   e-mailadres: info@noventa.nl 

Website: www.noventa.nl 
 

Directeur-bestuurder: Dhr. H. Steenstra 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden: 
voorzitter   L. Zandbergen - Beishuizen 
penningmeester  J. Hooisma  
lid    J. de Goede 
lid (namens GMR Noventa) W. Faber 
lid    J. Wierstra  
lid    B. Triemstra – de Boer 
 
2.2 Lidmaatschap Vereniging: 
Wanneer men kan instemmen met de grondslag van de vereniging, zoals die is vastgelegd in de 
statuten, bestaat er de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging. 
Het ledengeld bedraagt € 5,00 per persoon per jaar. Het lidmaatschap is persoonlijk.  
 
 
  

http://www.noventa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhKSb0aTNAhVmAsAKHeXbAFcQjRwIBw&url=http://www.defeanster.nl/nieuws/44624/vier-scholen-noventa-wisselen-van-directie/&psig=AFQjCNFDXyiw_Xy4D1Dc0x0Q7txE2UH-qg&ust=1465894631851360
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3. Schoolorganisatie – Personeel 
 

Directeur: 
De directeur, Miranda Renkema, is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. 
Bij afwezigheid van de directeur is juf Charlotte Hut de eerst aangewezen persoon om uw vraag / 
probleem/opmerking voor te leggen. Op donderdag en vrijdag is juf Gerry Hoekstra het 
aanspreekpunt. 
 
Groepsleerkrachten: 

 Groep 1 en 2  Rommie Rauwerda 
    Gerry Hoekstra 

 Groep 3 en 4  Geertje Marijke v/d Pol 
Gerry Hoekstra 

 Groep 5 en 6a  Hedwig de Jonge 
    Fenneke Broersma 

 Groep 6b en 7a Ingrid Louwina van der Meulen 
     Fenneke Broersma 

 Groep 7b en 8  Charlotte Hut 
     Mineke Wiersma 

Interne begeleider Cuny Bosman   maandag / dinsdag / woensdag 
Conciërge  Nico Jagersma       maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 
adm. medewerkster Hennie de Vries maandagmorgen 
 
 
3.1 Schooltijden 2019/ 2020 
 
Onze school werkt met het zogenaamde vijf-gelijk-dagen-rooster / het continurooster. 

  

Groep(en) maandag dinsdag 
 

Woensdag donderdag vrijdag 

 
 

1 en 2           
l 
             

 
08.30-14.00  

Rommie 
 
 

 
08.30-14.00 

Rommie 
(juf Gerry 

extra 
aanwezig) 

 
08.30-14.00 

Rommie 

 
08.30-14.00 

Gerry 

Groep 1 
VRIJ 

Groep 2 
08.30 – 14.00 

Gerry 

 
 

3 en 4 
 
 

 
08.30-14.00 

Geertje 
Marijke 

 
08.30-14.00 

Geertje 
Marijke 

 
08.30-14.00 

Gerry 

 
08.30-14.00 

Geertje Marijke 

 
08.30-14.00 

Geertje 
Marijke 

 
 

5 en 6a 
 

          

 
08.30-14.00 

Fenneke 

 
08.30-14.00 

Fenneke 

 
08.30-14.00 

Hedwig 

 
08.30-14.00 

Hedwig 

 
08.30-14.00 

Hedwig 

 
 

6a en 7a 
 

 
08.30-14.00 

Ingrid 
Louwina 

 
08.30-14.00 

Ingrid 
Louwina 

 
08.30-14.00 

Ingrid Louwina 

 
08.30-14.00 

Fenneke 

 
08.30-14.00 

Fenneke 
 

 
7b en 8 

 
 

 
08.30-14.00 

Charlotte 

 
08.30-14.00 

Charlotte 
 

 
08.30-14.00 

Charlotte/Mineke 

 
08.30-14.00 

Mineke 

 
08.30-14.00 

Mineke 
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De kinderen van groep 1 en 2 kunnen ’s ochtends vanaf 8.20 uur binnen gebracht worden.  
De kinderen kunnen vanuit het rode vak bij de hoofdingang afgehaald worden- niet 
vanaf het kleuterplein. 
 
Om vijf voor half negen gaat de eerste bel, zodat wij direct om half negen met de 
lessen kunnen beginnen.  
 
 
3.2 Verlofregelingen 
Aanvraag extra vakantieverlof: 
Verlof buiten de officiële schoolvakanties om is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het 
beroep van één van de ouders of verzorgers. Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar 
worden verleend voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaats vinden in de eerste twee 
lesweken van het schooljaar.  
Het verlenen van extra verlof is een taak van de schoolleiding, het bestuur en de leerplichtambtenaar. 
Verlof op grond van gewichtige omstandigheden: Een verzoek om extra verlof van 10 dagen of 
minder per schooljaar kan worden ingewilligd op grond van de volgende omstandigheden: 
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Eén en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
b. verhuizing; 
c. huwelijk van bloed- of aanverwanten; 
d. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; 
e. overlijden van bloed- of aanverwanten; 
f. bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes; 
g. het 25-, 40-, 50- en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of  aanverwanten; 
h. het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging; 
i     anders dan hierboven genoemde omstandigheden slechts in zeer bijzondere gevallen. 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen 
per jaar dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.  
De betreffende formulieren zijn op school verkrijgbaar.  
Een dergelijk verlof kan ook worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een 
maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van 
medische- en/of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 
 

o Regeling betreffende het aanvragen van extra verlof buiten de vakanties om 
o Het verzoek om extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd, omdat de school een 

afwezigheidregistratie dient bij te houden, dus de school moet zich kunnen verantwoorden bij 
een inspectie. 

o Een verzoek voor extra verlof moet tijdig worden ingediend, dit om teleurstelling te  
voorkomen. 

o Wanneer geen toestemming kan worden gegeven en wanneer ouders toch hun kind(eren)  
thuis houden, wordt dit "ongeoorloofd schoolverzuim" doorgegeven aan de  
leerplichtambtenaar van de gemeente. Er kan dan een proces-verbaal worden opgemaakt,  
waardoor ouders het risico lopen te worden beboet. 

o Als de ouders niet akkoord gaan met het besluit van de schoolleiding, het bestuur of de 
leerplichtambtenaar, dan kan beroep worden aangetekend volgens de Algemene Wet 
Bestuursrecht. De betreffende formulieren zijn op school verkrijgbaar. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.kinderpleinen.nl/tafels-oefenen-online-leren/&psig=AFQjCNElhdu4v1GpLui_KjjrA5Uiprn6Pg&ust=1465896268831695
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4. Het leerstofaanbod binnen de groepen 
 
4.1 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 methode “Schatkist” en “Kleuteruniversiteit”. 
In de kring begint de schooldag en hierin keren de kinderen steeds weer terug. 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 week 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 stickers van de kinderen aan een strook klittenband. Daaronder zijn de kaartjes van de 
hoeken bevestigd. De kinderen pakken hun sticker en hangen die bij de hoek van hun keuze. 
Natuurlijk kan de leerkracht ook kinderen bij een bepaalde activiteit plannen. Op de weekcirkel wordt 
aangegeven welke kleur (groep kinderen) die dag een opdracht van de leerkracht moeten maken.  
Zo zien de kinderen bij binnenkomst meteen of zij kunnen kiezen. 
 
 
4.2 Zindelijkheid in de kleutergroepen 
Wij gaan er in principe vanuit dat wanneer kleuters onze school gaan bezoeken dat zij zindelijk zijn. 
Mocht dat niet zo zijn dan is het voor de school niet mogelijk om bij kleuters , die niet zindelijk zijn 
voor verschoning zorg te dragen. De leerkrachten hebben de zorg voor de groep en moeten ook 
toezicht op de leerlingen houden. 
Als uw zoon of dochter niet zindelijk is, dan verwachten wij dat u zelf zorg draagt voor verschoning 
op de momenten dat dat nodig is. Natuurlijk mag u dat organiseren met uw “sociale netwerk”.             
( familieleden, buren, vrienden en dergelijke) Wanneer uw zoon of dochter verschoning nodig heeft 
nemen wij telefonisch contact met u op en verwachten wij dat u zelf de verschoning uitvoert of door 
uw “sociale netwerk” laat uitvoeren.     
 
4.3 Groep 3 t/m 8 
 
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. 
  
  

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir96nqhIDcAhXO66QKHZ16CAMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.drpicardt.nl/groepsinfo/groep-1&psig=AOvVaw242gbtuvf-FbC2bSzHXzep&ust=1530607869209384
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Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen:  
  

 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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Om de zelfstandigheid van de leerlingen  te stimuleren en te vergroten, maken wij ook gebruik van 
het model van zelfstandig werken. Opbouwend per leerjaar werken de kinderen m.b.v. het model van 
zelfstandig werken een aantal keren in de week zelfstandig aan een eigen taak. 
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 op bepaalde momenten hulp aan de leerkracht worden gevraagd. 
Tijdens het zelfstandig werken worden er door de leerkrachten regelmatig hulprondes ingelast, zodat 
leerlingen niet te lang met een vraag blijven zitten. 
 
4.4 Overzicht van vakgebieden 
Het team begint de week gezamenlijk. 
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed en/of een lied.  
Aan het begin van elke dag staat de Geloofsopvoeding centraal. We zingen liederen uit verschillende 
liedbundels en maak voor het vertellen van de verhalen uit de bijbel gebruik van het rooster van de 
methode "Kind op Maandag". 
 
 
4.5 Methodes                 

Voorbereiden lezen, taal, sociaal emotionele  
Ontwikkeling 

Schatkist, map gecijferdheid, map 
fonemisch bewustzijn en map 
begrijpend lezen van CPS 

Technisch lezen: 
Aanvankelijk lezen 
Voortgezet lezen 

 
Veilig leren lezen 
Timboektoe 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Taal Taal op Maat 

Spelling Taal op Maat 

Rekenen wiskunde Getal & Ruimte Junior 

Schrijven Pennenstreken / Schrijven in de basis- 
school 

Sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl 

Engels Just do it / language-nut 

Aardrijkskunde Meander 

Geschiedenis Brandaan 

Biologie Naut 

Studievaardigheden Blits / Snappet 

Verkeer  Groep 3 en 4: stap vooruit 
Groep 5 en 6: op voeten en fietsen 
Groep 7 en 8: jeugd verkeerskrant 

Fries Spoar 8  

Expressievakken Moet je doen 

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs  

 
 
4.6 Computeronderwijs 
In de groepen 1 en 2 hebben we computer- hulpmoeders. In de groepen 2 t/m 8 werken de kinderen 
meestal zelfstandig achter de computer/ Ipad. De computer wordt veelal gebruikt als extra 
oefeninstrument op het gebied van rekenen, lezen, taal, aardrijkskunde, verkeer en tekstverwerking.  
Presentaties en het maken van werkstukken staan in de bovenbouw groepen ook centraal en worden 
verwerkt op de IPAD.  
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4.7 Huiswerkbeleid 
Vanaf groep 3 kan huiswerk /oefenstof worden meegegeven. 
Hoe verder de kinderen komen, hoe groter de hoeveelheid 
huiswerk wordt. In de weekinfo geeft de leerkracht dit aan. 
Indien u merkt, dat uw kind moeite heeft met het leren / 
oefenen van het huiswerk, neem dan even contact met de 
leerkracht 
In onderstaand schema zijn de afspraken opgenomen die 
betrekking hebben op het huiswerkbeleid op PCBS de 
Claercamp. 
 
4.8 Doelen huiswerkbeleid PCBS de Claercamp: 
 

o Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van de kinderen; 
o Huiswerk beïnvloedt het leerresultaat positief; 
o Huiswerk geeft een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs; 
o Huiswerk vergroot de betrokkenheid van ouders bij de school en leren van hun kind; 

 
 
Op school hanteren wij twee vormen van huiswerk:  Oefenwerk en structureel huiswerk. 
 
Oefenwerk 
De leerlingen in groep 3 t/m 8 krijgen, indien nodig, oefenwerk mee als 
ondersteuning van het leerproces op school. Het oefenwerk heeft de 
volgende functies: 

o Extra oefenen van behandelde oefenstof als blijkt dat een leerling of de hele groep dit nodig 
heeft. 

o Extra oefenstof voor die leerlingen die het nodig hebben, naast de hulp op school zoals 
vermeld in het handelingsplan ( HP) 

o Voorbereiden van nieuwe opdrachten ( pré-teaching) 
 
 
Oefenwerk dat thuis gemaakt wordt, is werk waarbij de leerling geen instructie nodig heeft en dat de 
leerling zelfstandig kan verwerken. 
In de weekbrief zullen de leerkrachten de ouders informeren omtrent oefenwerk. 
 
Structureel huiswerk 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen huiswerk om het leerproces te ondersteunen. Daarnaast 
bereiden wij vanaf groep 8 onze leerlingen voor op het huiswerk maken in het voortgezet onderwijs. 
Voor een probleemloze overgang naar het voorgezet onderwijs spelen werkhouding, eigen motivatie, 
plichtsbesef in een andere schoolsituatie een grote rol. Het huiswerk heeft daarmee de volgende 
functies: 
 

o Het draagt bij aan het leren plannen en zelfstandig leren; 
o Oefenen van behandelde stof ( herhaling/verdieping); 
o Toepassen van kennis/vaardigheden; 
o Het leren hanteren van een agenda vanaf groep 7. ( leren plannen); 
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4.9 Rol van ouders met betrekking tot huiswerk beleid 
Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van 
de leerlingen. Bij de realisering van dit doel spelen ook de ouders ( pedagogische partners) een 
belangrijke rol. Als pedagogische partner van de school wil elke ouder, naar beste vermogen, 
bijdragen aan een goed verloop van het ontwikkelings- en leerproces van het eigen kind.  
Kinderen hebben er baat bij als hun ouders belangstelling tonen voor het huiswerk en zo nodig 
ondersteuning bieden. Niet alleen als het tegen zit of als er echte problemen zijn maar ook als het 
goed gaat. Stel u op als begeleider, luister en stel vragen. Stimuleer uw kind en ondersteun het als 
het daarom vraagt. Levert het maken van huiswerk bij u thuis problemen op, neem dan contact op 
met de leerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH24Djj4DcAhXmsaQKHX2vCDUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid%3D115082&psig=AOvVaw37nDONY5p91GcN-rbJG1z9&ust=1530610801862080
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5. Leerlingvolgsysteem  
 
5.1 Groep 1 en 2 
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde. Dat betekent, dat het 
nodig is de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Als een kind 
een maand op school is, bekijken we het kind voor het eerst 
systematisch. We kijken of het kind mee kan doen met wat we op 
school doen, of er geen grote problemen zijn met bijvoorbeeld de taal. 
Meestal geven we de kinderen met achterstanden een half jaar de tijd 
om zich spontaan te ontwikkelen. Daarnaast vullen we twee/drie keer per jaar voor ieder kind een 
ontwikkelingskaart in van ons leerlingvolgsysteem. We doen dat met een kaart waarop 30 kenmerken 
van een kind bekeken worden en we kijken of de leerlingen de hoofddoelen hebben behaald  We 
kijken naar het gedrag van het kind in de kring, het spelen, het werken, de taal, het omgaan met 
anderen, de waarneming, enz. Zo kunnen we zorgvuldig vaststellen of een kind een 
ontwikkelingsvoorsprong heeft, zich voldoende ontwikkelt of een vertraging in de ontwikkeling 
vertoont of misschien bepaalde problemen heeft.  
Als we vinden, dat uw kind op school speciale hulp nodig heeft, dan hoort u dat van ons. Als er 
verderop in de schoolloopbaan problemen zijn, die we vaststellen met de kaart, dan hoort u dat ook 
van ons. We hebben een speciale ouderkaart waarop we aan u kunnen laten zien hoe uw kind zich 
ontwikkelt. 
Onze school werkt niet meer alleen met rapporten voor de kinderen, maar ook met het CITO-
Leerlingvolgsysteem (LVS). Uw kind maakt hiervan regelmatig een toets. 
Het LVS wordt gebruikt om zo snel mogelijk achterblijvers op te sporen en onderwijs op maat te 
bieden. Leraren hebben over het algemeen een goed beeld van een kind, maar het 
leerlingvolgsysteem levert aanvullende gegevens over een leerling Het laat zien hoeveel een kind in 
een bepaalde periode heeft bijgeleerd, de echte vorderingen dus. 
  
5.2 Leerling-dossier 
Wij hebben per kind een leerling-dossier.  
Dit bevat alle verslagen van toetsen, eventuele handelingsplannen, rapportage van de Interne 
Begeleider. 
Is hulp van een externe begeleider nodig of volgt onverhoopt een verwijzing voor het Speciaal 
Basisonderwijs, dan kunnen we snel een beeld van een leerling geven. 
 
5.3 De toetsen 
De uitslagen van de toetsen, CITO- leerling volgsysteem toetsen- worden door de leerkracht en de 
Interne Begeleider en de directeur bekeken en in de teamvergadering besproken. 
In de onderbouw bestaan de toetsen uit het observatie- en registratiesysteem van Pravoo, Parnassys 
leerlijnen en Taal voor kleuters en Ordenen van het CITO. Vanaf groep 3 zijn het meestal schriftelijke 
toetsen. 
De resultaten van de CITO-LOVS toetsen worden vanaf groep 6 in de Friese Plaatsingswijzer gezet. 
De Friese Plaatsingswijzer wordt gehanteerd bij de plaatsing van de leerlingen naar het voortgezet 
onderwijs. 
 
5.4 Eindtoets groep 8 
In groep 8 wordt de Eindtoets in april af genomen. Deze toets geeft een indicatie over welke vorm 
van voortgezet onderwijs voor uw kind geschikt is.  
Natuurlijk is deze toets een hulpmiddel om het al bestaande beeld van uw kind te onderbouwen.  
 
In november zijn er in voor de leerlingen in groep 8 voorlopige advies gesprekken. 
Samen met de ouders en het kind kan in februari worden bepaald naar welke vorm van voortgezet 
onderwijs hij/ zij kan. 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK4vakkIDcAhVKJ1AKHUPCBXwQjRx6BAgBEAU&url=https://boschenhovenschool.nl/groep-12/&psig=AOvVaw18p568qmphclen_-7qiVCZ&ust=1530610956217970
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5.5 Schoolverlaters 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Praktijk onderwijs 0 0 0 1 0 

BB 0 0 3 3 0 

KB 1 2 0 3 2 

TL / TL+ 2 6 5 3 3 

HAVO / VWO 13 3 2 7 3 

totaal aantal schoolverlaters 16 11 10 17 7 

 
 
5.6 Eindopbrengsten groep 8 

Jaar Score de Claercamp Landelijke gemiddelde 

2015 - 2016 533,1 536,9 

2016 - 2017 525,2 535,1 

2017 – 2018 
              2018 – 2019                                                                                                     

357,2 
360,1 

360 
360 

 
 

In het resultaat hierboven beschreven kunt u zien dat wij als school in het jaar 2018 -2019 hebben 
voldaan aan het landelijk gemiddelde. Daarmee laten we groei zien ten aanzien van onze 
eindopbrengsten in groep 8. De drie maal voorafgaande jaren hebben we onder het landelijke 
gemiddelde gepresteerd. 
Dat wil niet zeggen dat de leerlingen bij ons op school onder de maat presteren.  
Er spelen bij het beoordelen van de kwaliteit afgezet tegen de resultaten meerdere factoren.  
Op onze school willen we leerlingen met zorgvragen zoveel mogelijk opvangen en bij voorkeur niet 
verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Wij bieden deze kinderen zoveel als mogelijk een op 
maat programma en hopen daarmee deze kinderen naar groep 8 uit te laten stromen naar regulier 
voortgezet onderwijs. Echter deze leerlingen halen duidelijk minder hoge resultaten op een eindtoets 
en drukken daarmee het gemiddelde eindtoets van de school. Deze leerlingen scoren op de eindtoets 
vaak (vrij) laag, maar in een kleine school zoals de Claercamp (met vaak relatief een kleine groep 8) 
zijn de scores van die leerlingen moeilijk te compenseren. Wij vinden het belangrijk, dat elke leerling 
op onze school op zijn of haar eigen niveau groei moet laten zien bij de cognitieve vaardigheden. Dat 
betekent dat we dat goed zichtbaar moeten maken richting de leerlingen, u als ouder / verzorger en 
inspectie als het gaat om zicht op ontwikkeling. 
 
Als team zijn wij op dit moment volop in ontwikkeling betreffende dit onderdeel. Dit doen we door 
aan de volgende ontwikkelpunten/speerpunten te werken. (zie hoofdstuk 5.7) 
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5.7 Speerpunten/ontwikkelpunten 2019 / 2020 
 
Scholing Expliciet directe instructie:  
 
In het schooljaar 2019 / 2020 zullen we ons opnieuw als team verdiepen ten aanzien van onze 
dagelijkse instructies die we geven bij de verschillende vakgebieden. Dit doen we aan de hand van 
het boek EDI (expliciet directe instructie, John Hollingsworth & Silvia Ybarra; Nederlandse bewerking 
van Marcel Schmeier).  Door nogmaals aandacht te besteden aan deze manier van instructie geven, 
willen deze instructie borgen, verdiepen waardoor wij kwalitatief hoogstaand onderwijs geven aan 
onze leerlingen. 
EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en 
betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht voor de groep is daarbij de sleutel tot succes.   
Dit schooljaar vinden er twee scholingsbijeenkomsten plaats in samenwerking met CBS de Oanrin uit 
Twijzel. Naast de twee scholingsmomenten zal elke leerkracht door Jaap de Jonge onderwijsadviseur 
en in samenwerking met directeur Miranda Renkema worden bezocht. Op deze wijze kunnen we als 
team groeien en ontwikkelen ten aanzien van onze instructie. Door hier gericht aandacht aan te 
besteden zal deze manier van instructie doeltreffend en herkenbaar zijn voor de leerlingen. Zo zal er 
ten aanzien van de instructie een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar worden. Belangrijk voor de 
leerlingen, u als ouder / verzorger en natuurlijk de leerkracht die dagelijks samen met de leerlingen 
aan het werk is om de doelen van de les te behalen, waardoor de leerlingen progressie zullen laten 
zien ten aanzien van de cognitieve vaardigheden. Ter aanvulling op de scholing is er in het team 
afgesproken dat collega’s bij elkaar gaan observeren / kijken. Door deze vorm van collegiale 
consultatie kunnen we het geleerde tijdens de scholingen ook op deze manier in praktijk gaan 
brengen.   

 
 
Zicht op ontwikkeling    
De leerlingen worden op onze school op een systematische manier wat betreft in hun ontwikkeling 
gevolgd. U kunt hierbij denken aan het leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen), Parnassys,   
Zien (monitoring sociale veiligheid) maar ook de methode toetsen, het volgen van resultaten in de 
Snappet programma’s van de groepen 5 t/m 8.    
Waar we op dit gebied als school ons nog verder in moeten ontwikkelen, zijn de kind-leer- 
gesprekken. Eigenaarschap vergroten bij de leerlingen om samen met hen concretere en heldere 
doelen te stellen. Daarnaast meer diepgang aanbrengen in de analyses die we maken. Kort gezegd: 
korte heldere doelen omschrijven om zo weer tot het volgende doel te komen en deze ook 
daadwerkelijk te behalen. Hierin dus ook het kind betrekken. Dit kunnen we óók nog duidelijker 
formuleren bij de leerlingen die een eigen programma krijgen.    

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5hOi9lejgAhVI16QKHckcCW4QjRx6BAgBEAU&url=http://onderwijsgek.nl/directe-instructie-faq/&psig=AOvVaw3CVOvLgVg-775Q9Gig9ERl&ust=1551777948519347
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In ons jaarprogramma zullen we structureel met dit onderwerp aan de slag gaan. Dit doen we tijdens  
vijftien-minutengesprekken waarbij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 bij het gesprek aanwezig 
zijn. Daarnaast structureel geplande kind-leergesprekken, zorgvergaderingen, groeps- 
leerlingenbesprekingen. Tijden de teamvergadering zullen we ook structureel aandacht besteden aan 
ons groepswerkplan om diepgang en inhoudelijk naar aanleiding van analyse, diagnostisering 
actiepunten weg te zetten. Zodat doelen helder en zichtbaarder zijn en leerlingen in samenwerking 
met leerkrachten doelen daadwerkelijk kunnen behalen. 
 
Implementatie rekenmethode Getal en Ruimte Junior 
In het schooljaar 2019-2020 vindt de implementatie plaats van de nieuwe rekenmethode Getal en 
Ruimte Junior.  
 
 
5.8 Zorgverbreding  
Elk kind heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het kan voorkomen dat door bijzondere 
omstandigheden deze ontwikkeling stagneert. De groepsleerkrachten zijn de eersten, die dit 
signaleren, d.m.v. observaties en toetsen (LVS). Meestal lukt het de leerkracht, samen met het kind, 
het probleem op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt dit gemeld aan de Interne Begeleider. Zij doet 
meer diagnostische toetsen en geeft adviezen aan de groepsleerkracht. Dit alles wordt besproken in 
de teamvergadering. 
Samen met de leerkracht wordt een handelingsplan opgesteld, waarin staat welke hulp het kind 
krijgt. Deze extra hulp vindt in de eigen klassensituatie plaats. Het kan zijn, dat we samen niet voor 
een goede oplossing kunnen zorgen. Dan wordt de schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld voor verder 
advies. 
 
5.9 Intern Begeleider 
Elke school binnen Noventa heeft een Interne Begeleider. Zij verleent, in samenwerking met andere 
zorgcoördinatoren, steun aan leerkrachten, zodat nog beter voor kinderen met leer- en/of 
gedragsproblemen gezorgd kan worden. Op onze school is Cuny Bosman de interne begeleider. 
Er zijn de afgelopen jaren ook enkele kinderen ambulant begeleid. Deze begeleiding wordt in 
samenwerking met een leerkracht gegeven. Samen met de Interne Begeleider is er een apart 
leerprogramma voor de leerlingen opgesteld met materialen van het speciaal onderwijs 
 
5.10 Passend onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd . Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 

school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.  

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden: onderling maken de scholen 

afspraken hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek 

moeten bieden.  

 

Dit kan op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning. Of op een andere 

school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en 

scholen gaan nog meer samenwerken. Zo hoeven ouders geen ingewikkelde procedures te doorlopen 

en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen eventueel nodig hebben 

wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. 

Iedere school heeft binnen het passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin 

beschrijft de school welke ondersteuning (naast de basisondersteuning) de school kan bieden en hoe 

een en ander is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van onze school heeft bij de vaststelling 
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hiervan adviesrecht. Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u kijken op: 

www.passendonderwijs.nl 

Uiteraard kunt u ook op onze school terecht voor meer informatie. 

Passend Onderwijs binnen de scholen van de Onderwijs.Stichting Noventa  
Met ingang van 01-08-2014 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. Met ingang van 01-08-2014 ontvangen we  een budget van 
het ministerie om uitvoering te geven aan passend onderwijs.  

Dit geeft meer mogelijkheden om leerlingen met speciale zorgvragen een passend onderwijs aanbod 
te doen binnen onze eigen scholen. Dat is ook onze ambitie, maar we weten ook (ik zou hier ‘ook ‘ 
weglaten) dat we niet alle leerlingen met specifieke zorgvragen kunnen opvangen in onze scholen. In 
een aantal gevallen zullen wij kinderen ook in de toekomst moeten verwijzen naar het Speciaal 
(Basis) Onderwijs. Bij elke leerling zullen wij dat zorgvuldig moeten afwegen in samenspraak met de 
ouders/verzorgers. 

Noventa heeft een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht dat de scholen ondersteunt bij haar 
vragen ten aanzien van het bieden van Passend Onderwijs aan de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Daarnaast kent het BZT zorgarrangementen toe aan kinderen, waarbij zowel 
gebruik gemaakt kan worden van arrangementen in de eigen school, een andere school van Noventa 
of een arrangement in het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs. Scholen kunnen 
daarbij een beroep doen op extra faciliteiten als het BZT een arrangement binnen de eigen school 
heeft toegekend.  

Daarnaast heeft Noventa een bovenschools specialist Leren en Gedrag benoemd. Deze specialist (een 

orthopedagoog) kan ingezet worden voor ondersteuning, observatie en diagnostiek. 

Het BZT stelt adviezen op richting een passend onderwijsaanbod (ook wel een onderwijs 

arrangement genoemd) voor de leerling, die specifieke zorg vraagt. Die adviezen kunnen het 

volgende karakter hebben : 

1. Een passend onderwijs aanbod binnen de eigen school. 

2. Een passend onderwijs aanbod binnen een andere basisschool in de woonregio 

3. Een passend onderwijsaanbod binnen een Speciale Basis School 

4. Een passend onderwijsaanbod binnen een school voor Speciaal Onderwijs 

Natuurlijk zal het BZT van Noventa en de school het advies (het onderwijsaanbod) altijd in overleg 

met u als ouders bespreken en afstemmen. Het bovenschools zorgteam is te bereiken via het 

stafkantoor van Noventa  (tel: 0511-542540 of email : BZT Noventa@noventa.nl) 

 

Het adres van het samenwerkingsverband is: 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 
Fonteinland 1 
8913 CZ Leeuwarden     058-2948937 

mailto:Noventa@noventa.nl
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5.11 Overgang naar een andere groep 
Aan het eind van het cursusjaar worden de kinderen tijdens een teamvergadering besproken. Zo nu 
en dan moet worden vastgesteld, dat het beter is het kind nog één jaar in een groep te laten blijven.  
 
De groepsleerkracht zal dan tijdig met een advies, wat vooraf is besproken in de teamvergadering,  
bij de ouders komen.  
Komen de kinderen bij een andere groepsleerkracht, dan wordt in het begin van het nieuwe 
cursusjaar door de leerkrachten onderling de belangrijkste informatie over het kind uitgewisseld.  
Bovendien bezit elk kind een eigen leerling-dossier, welke gedurende alle leerjaren mee gaat naar de 
volgende groep. 
De school hanteert hiervoor een protocol: In-, door- en uitstroom leerlingen (op school ter inzage) 
 

6. Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen: 
 
6.1 Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen 
Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals 
verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er 
sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directeur besluiten 
deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van 
schorsing en of verwijdering kan er een time out worden ingezet.  
Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot 
verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een 
bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie.  
De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander personeelslid) 
en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed 
door de directeur medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, 
binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit 
besluit te vragen. Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders 
eerst horen.  
Het volledige protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op de website van Noventa 
( www.noventa.nl) en op de website van onze school (http://claercamp.noventa.nl). 
 
 

6.2 Aanmelding leerlingen 
U kunt uw 3-jarig kind aanmelden bij de leerkracht van groep 1 via een inschrijfformulier.  Voordat 
uw kind naar school gaat, krijgt uw kind een uitnodiging om samen met u een uur  te komen kijken 
en meedoen. Tevens bestaat er de mogelijkheid uw kind vier ochtenden voor haar/ zijn vierde 
verjaardag, ter kennismaking, te laten meedraaien. Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken, dan 
moet u zelf contact opnemen met de betreffende leerkracht.  
 
6.3 Aanmelding oudere leerlingen 
Tussentijdse aanmelding van leerlingen, afkomstig van een andere school, is altijd mogelijk. Bij 
voorkeur persoonlijk en op school. U kunt dan tegelijk kennismaken en het schoolgebouw bekijken. 
In principe regelt de directeur de inschrijvingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noventa.nl/


18 

 Schoolgids PCBS De Claercamp 2019 - 2020  

 
 

7. Oudercontacten: 
 
7.1 Oudercontacten       
Wij stellen goede contacten met de ouders zeer op prijs. Zodra uw kind 
naar school gaat, vertrouwt u een deel van de opvoeding aan ons toe. 
Daarom zijn ouders welkom, indien zij vragen of opmerkingen over hun 
kind of de school hebben.  
De leerkrachten communiceren wekelijks via de weekbrief met de ouders 
over de gang van zaken in de groep. 
 
7.2 Open ochtenden 
Ieder schooljaar wordt  een open ochtend georganiseerd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om 
eens een kijkje in de klas te nemen.  
In mei/ juni is er een open middag voor de peuters, die in het komende schooljaar 4 jaar worden.  
Als de 4- jarigen in groep 1 komen, mogen de ouders een uur meedraaien. 
 
7.3 Omgekeerde tien / vijftien-minutengesprekken 
Aan het begin van het schooljaar vinden er omgekeerde 10 / 15-minuten gesprekken plaats. U wordt 
als ouder/verzorger gevraagd om voorafgaand aan deze gesprekken een vragenlijst in te vullen. Wij 
willen als team graag van u horen hoe u uw kind ziet en welke behoeften er voor uw kind bestaan. 
Deze informatie helpt ons om maatwerk te leveren in het leerproces en in de contacten naar het kind 
en naar u als ouder/verzorger. 
Tevens ontvangt u tijdens deze gesprekken belangrijke informatie ten aanzien van de groep. 
 
7.4 Tien / vijftien-minutengesprekken n.a.v. het rapport 
De leerling-rapporten worden 2 x per jaar aan de kinderen uitgedeeld. Dit vindt meestal in de 
maanden januari/februari en mei / juni plaats.  
Tegelijk met de uitreiking van het rapport krijgen de ouders een uitnodiging om de vorderingen van 
hun kind(eren) te bespreken. 
Bij de oudergesprekken van de leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 zijn de kinderen bij de 
gesprekken aanwezig. Aan de hand van deze gesprekken gaan de leerlingen doelen schrijven, 
waaraan zij de komende tijd willen werken. 
 
7.5 Koffieochtend in samenwerking met de peuterspeelzaal 
Dit schooljaar starten we met 2 á 3 koffieochtenden in samenwerking met de peuterspeelzaal. 
Ouders / verzorgers worden van 08.15 – 09.15 uur op school uitgenodigd voor een kopje 
koffie / thee. Tijdens deze ochtend staan onderwerpen betreffende onderwijs, zorg en welzijn en 
voeding centraal. 
 
7.6 Social Schools 
Via ons communicatiesysteem wordt u wekelijks door de leerkrachten op de hoogte gesteld omtrent 
ontwikkelingen en activiteiten in de groep. Tevens worden algemene zaken ook via Social Schools 
met ouders gedeeld. Binnen dit platform vindt u een digitale agenda met activiteiten betreffende de 
groep en schoolbreed.  
 

7.7  Website 
De school beschikt over een website. De website wordt beheerd door de ICT-er van de school.  
De naam van de website is https://claercamp.noventa.nl.  Via de website kunt u meer informatie over 
de school lezen. 
 
7.8 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.  

https://claercamp.noventa.nl/
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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 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/toets resultaten 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. 
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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 
 
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. 
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8. Overige gegevens: 
 
8.1 Bibliotheek 
De school heeft de beschikking over een eigen bibliotheek. Op school 
hebben we voor iedere leerling een eigen pasje. Boeken dienen in een 
tas mee naar huis en weer terug naar school meegenomen te worden.  
Openingstijden / -dagen zijn gedurende het jaar aan wijzigingen 
onderhevig, vandaar is deze informatie in de bibliotheek zelf aangeplakt. 
 
8.2 Kleding gym groep 3 t/m 8 
De kinderen dienen voor schone sport-/ turnschoenen te zorgen. Dit i.v.m. het voorkomen van 
wratten.  
De schoenen mogen geen zwarte zolen hebben i.v.m. streepvorming op de vloeren. Wat betreft de 
kleding geldt alleen dat de kinderen een T-shirt en korte sportbroek of een legging of een 
turnpakje moeten dragen.  
 
8.3 Rooster gymnastiek 2019-2020 
 

maandag  woensdag   
  

vrijdag  

12.30 uur-13.15 uur  
groep 3/4  

  

10.45 uur –12.15 uur  
groep 6b/7a  

  

12.15 uur -13.00 uur 
groep 3/4  

13.15 uur tot 14.00 groep 
5/6a  

   

12.30 uur- 14.00 uur  
groep 7b/8  

  

13.15 uur- 14.00 uur 
groep 5/6a  

 

 
8.4 Kledingvoorschriften 
Elke school is vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven.  
Er zijn echter wel voorwaarden waaraan deze voorschriften moeten voldoen: 

o De voorschriften mogen niet discriminerend zijn 
o De voorschriften moeten passen binnen de cultuur van de school 
o De voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids 
o De maatregel op het overtreden van een kledingvoorschrift mag niet onevenredig zwaar zijn 
o 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 kan betreffen: 

o het dragen van een (baseball)pet of muts, e.d. , tenzij om medische redenen dit 
noodzakelijk wordt geacht 

o het zitten in de klas met een ontbloot bovenlichaam 
o 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. 
 
8.5 Overblijven in het vijf gelijke dagen rooster 
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 11.30 uur tot 12.00 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. 
 
8.6 Het 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 . Wanneer leerlingen in het 
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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. 
 
 
8.7 Bedrijfshulpverlening 
Als er in de school iets gebeurt, is het de bedrijfshulpverlener, die actie onderneemt. Hij / zij weet 
wat er moet gebeuren als er brand is, of wat hij / zij moet doen als iemand flauwvalt. De BHV’er weet 
ook wat hij / zij moet doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval is de 
bedrijfshulpverlener degene die er, samen met de andere hulpverleners, voor zorgt dat de mensen  
zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.  
In ieder lokaal en in de gangen hangt duidelijk zichtbaar een vluchtplan met afspraken hoe te 
handelen in geval van ernstige calamiteiten. Minimaal één keer per jaar houden wij een 
ontruimingsoefening met alle leerlingen, personeel en andere in school aanwezige personen.  
  
8.8  Hoofdluis 
Soms worden wij op school geconfronteerd met hoofdluis. Gelukkig kan dit goed worden bestreden. 
Indien uw kind hoofdluis of neten heeft, meldt u het ons dan direct.  
Wij kunnen er samen voor zorgen, dat hoofdluis in onze school weinig kans maakt. 
Controle op school: iedere woensdag na een vakantie. 
 
8.9 Voor en – naschoolse opvang 
TIKO is de 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  
Verdere informatie vindt u op onze website: 
www.tikokinderopvang.nl 
 
8.10 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. ( NWB, 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.  

 

 

http://www.tikokinderopvang.nl/
http://www.noventa.nl/
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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.  

8.11  Protocol weglopen 
Op de website van de school vindt u het protocol van Noventa die wij hanteren als het gaat om 

‘weglopen’ van school. Zie https://claercamp.noventa.nl  

8.12 VVE beleid 2015-2019  
De gemeente Achtkarspelen werkt in de periode 2015-2019 aan de hand van de beleidsnota ‘Koersen 
op Kansen’. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke 
plaats. De themagroep VVE van de gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde 
startpositie van het jonge kind, en doelgroep peuters in het bijzonder, bij aanvang van de 
onderwijsloopbaan (groep 3). 
De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s:  

o Een goede taalvaardigheid van het jonge kind (stimuleren van meertalige scholen en 
kinderopvang) 

o Het realiseren van doorgaande lijnen in leren en zorg (een vloeiende overgang van 
PSZ/kinderopvang naar de basisschool 

o Blijvende aandacht voor educatieve ouderbetrokkenheid  
o Zorgen voor evaluatie van en verbetering van de VVE  

De themagroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle soorten onderwijs en 
kinderopvang/peuterspeelzalen in de gemeente. 
 
 
8.13 Schoolmaatschappelijk werk 
De gemeente Achtkarspelen heeft aan alle basisscholen in haar gemeente schoolmaatschappelijk 
werk toegewezen. Afhankelijk van de vraag kan de schoolmaatschappelijk werkster één of meer 
gesprekken aangaan. 
Deze gesprekken kunnen individueel ( met ouders, kind of school), maar het kan ook via 
gezamenlijke gesprekken waarbij verzorgers, het kind en iemand van de school aanwezig is. De 
schoolmaatschappelijk werkster werkt samen met de school.  
 
Schoolmaatschappelijk werk geeft o.a. ondersteuning bij 

o opvoedingsvragen van ouders 
o gedragsproblemen op school/thuis 
o echtscheidingsproblemen                                        
o pestervaringen/omgang andere kinderen 
o verliesverwerking                                       
o denkt met leerlingen, ouders en leerkrachten mee in oplossingen                           

 
Alma de Visser is schoolmaatschappelijk werkster op PCBS de Claercamp. Wilt u een afspraak met 
haar plannen dan kan dat via onderstaand mailadres of via onze intern begeleider Cuny Bosman. 
 
Schoolmaatschappelijk werkster: Alma de Visser   
mail:adevisser@jeugdteam8k.nl 
Website: www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://claercamp.noventa.nl/
mailto:adevisser@jeugdteam8k.nl
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9. Financiën: 
 

9.1 Vrijwillige 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 vrijwillige bijdrage hanteren wij de volgende richtlijnen: 

o Groep 1 en 2  € 35,00 
o Groep 3 t/m 6  € 45,00 
o Groep 7 en 8  € 65,00 

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: 

o De ouders/verzorgers machtigen de school voor het innen van de ouderbijdrage en het 
ledengeld. 

o De verschuldigde ouderbijdrage wordt jaarlijks in twee termijnen automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven in de maanden januari en april/mei. 

 
Het rekeningnummer van de school is: 
NL 18 RABO 0304 2423 65 
Noventa 
Inzake de Claercamp 
Voorhof 2 
9873 TK Gerkesklooster 
 
9.2 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!  

9.3 Zendingsgeld 
Elke maandagochtend mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 geld meenemen voor een project. Dit 
geld doen ze in een kerkje dat elke maandagmorgen de klassen rond gaat. Aan het eind van het 
schooljaar wordt er door school een project uitgezocht waar wij het geld aan schenken. Deze 
projecten kunnen uiteenlopend van aard zijn. Sommige projecten hebben betrekking op het gebied 
van onderwijs, andere projecten hebben betrekking op het gebied van de zorg. 
 
9.4 Schoolverzekering 
De school heeft een ongevallenverzekering lopen via de Besturenraad Protestants Christelijk 
Onderwijs. De kinderen, vrijwilligers en medewerkers zijn verzekerd voor elk uitstapje, dat wij in 
schoolverband maken. Indien er uit ongevallen ziektekosten voortvloeien, zult u echter eerst een 
beroep moeten doen op uw eigen ziektekostenverzekering. 
   

http://www.kindpakket.nl/
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9.5 Sponsorgelden 
Onze school ontvangt geen sponsoring vanuit het bedrijfsleven.  
 
 

10. De commissies binnen de school / externe instanties 
 

10.1 Schoolraad: 
De SR vergadert maandelijks samen met de Mr in een open communicatie. 
De SR  is adviserend, vragen stellend, maar niet besluitvormend. Via de maandbrief/site willen we 
onze aandachtsgebieden up to date houden, maar enkele terugkerende zaken: 

o De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over de aard en kwaliteit van de activiteiten 
op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, organisatie, identiteit, personeelszaken en 
materiële zaken 

o (Verkeers) veiligheid op en rondom school 
o ARBO zaken op school 
o Aanspreekpunt zijn voor de ouders van de kinderen van onze school. Zijn er op- en 

aanmerkingen over de school of zit u ergens mee, u kunt altijd contact met iemand van ons 
opnemen of een mailtje sturen naar: schoolraad:claercamp@noventa.nl 

 
Renny van der Wal heeft namens de SR zitting in de ledenraad (LR) van onze schoolvereniging 
Noventa.  In de LR worden zaken behandeld, die voor alle scholen binnen de vereniging gelden. 
Hierbij kun je denken aan: communicatie, financiële begroting, vaststellen strategisch planbeleid, 
ziekteverzuim, uniforme werkwijzen besturen etc.  
De samenstelling van de schoolraad is als volgt: 
Geke Broersma   lid 
Renny van der Wal      secretaris 
Dorina de Haan   lid 
 
10.2 De Medezeggenschapsraad 
De MR mag meebeslissen en adviseren over belangrijke zaken. Indien ouders ergens problemen mee 
hebben, kan de MR een aanspreekpunt zijn. Zij kan de zaken bij de directeur en eventueel bij de 
schoolraad ter sprake brengen. Sinds een paar jaar is de medezeggenschap geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs. De bevoegdheid van de MR werd toen sterk uitgebreid.  
De samenstelling van de Medezeggenschapsraad: 
Leerkrachten: 
Gerrie Hoekstra   lid   
Rommie Rauwerda   lid   
Ouderleden: 
Walda Geertsma   lid  
Lammert Jan Brandsma  voorzitter 
Miranda Renkema   directeur 
Charlotte Hut    GMR-lid 
 
10.3 De activiteitencommissie 
Het doel van de activiteitencommissie is de school te ondersteunen in haar onderwijstaak. 
Het nevendoel is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en het 
activeren hiervan.  
De taak van de activiteitencommissie is het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten, o.a. 

o hulp bij onderwijs (lezen, computer) 
o hulp bij ondersteunende activiteiten, bv. excursies, museumbezoek, helpen bij vieringen in de 

groep, sportactiviteiten 
o hulp bij de organisatie van de praktische kant van ouderavonden (bv. instuderen toneelstuk, 

verzorgen decor en kleding, organisatie verloting), open ochtenden, thema-avonden 
o hulp bij de organisatie van feesten en sociale evenementen (bv. sportevenementen) 
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o het werven van ouders voor ondersteunende activiteiten  
o evt. informatie verzorgen via de weekbrief en/ of de schoolkrant 

 
Elk activiteitencommissielid vertegenwoordigt één specifieke leerlingengroep (groepsouder). 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een nieuwe groepsouder gezocht voor groep 1, dit is in 
principe een ouder van een leerling uit groep 1. Na één schooljaar gaat iedere groepsouder naar de 
volgende groep. Deze groepsouder gaat met de groep mee en niet met haar eigen zoon of dochter.  
Het ac- lid/de groepsouder heeft naast groepsoverstijgende activiteiten van de gehele 
activiteitencommissie nog de volgende taken voor zijn/haar specifieke groep: 

o zorgt voor de organisatorische kant van de activiteiten binnen zijn/haar groep 
o zorgt voor een ‘netwerk’ van ouders in zijn/haar specifieke groep 
o coördineert en begeleidt de ouders bij de diverse activiteiten 
o zorgt voor de terugkoppeling van de activiteiten naar de activiteitencommissie 

 
Een groepsouder is niet verplicht zelf de activiteiten uit te voeren, maar kan ook een andere ouder uit 
de betreffende groep vragen. De groepsouder is wel het aanspreekpunt voor de groepsleerkrach 
Iedere laatste maandag van de maand verschijnt onze maandbrief  digitaal. In de maandbrief kunt u 
zaken aantreffen als: 

o mededelingen uit de school, 
o meldingen van geboorte, ziekte, verjaardagen, behaalde diploma's 
o belangrijke data 

 
10.4 Ouderhulp 
In onze school gebeuren jaarlijks veel activiteiten. Daarbij kunnen wij niet zonder de hulp van u als 
ouder / verzorger. 
Wilt u ons helpen bij één of meer activiteiten? 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders / verzorgers een lijst met activiteiten. Voelt u 
er als ouder / verzorger voor om op één of meer activiteiten in te tekenen, dan is dat mogelijk. Hier 
zullen we als schoolraad / MR en team dan in de loop van het schooljaar rekening mee houden. 
 
 
10.5 Schoolartsendienst 
Jeugdarts :   mevr. Christa Kruze 
Assistente :   mevr. Elly Abma 
Jeugdverpleegkundige :   mevr. Joke van Halsema 
Functionaris  gezondheidsbevordering: mevr. Joline Cohen Tervaert 
Adres: 
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg 
Harlingertrekweg 58 
8901 BK Leeuwarden  
 088 22 99 444 
 www.ggdfryslan.nl 
 
De kinderen van groep 2 worden door de schoolarts volledig onderzocht.  
Voor de kinderen van groep 7 is er een "screening" m.b.t. de ogen, het   
gewicht en de lengte. Het is natuurlijk ook mogelijk om buiten dit onderzoek 
schema contact op te nemen met de schoolarts voor een extra onderzoek of gesprek. 
Een keer per twee jaar worden de kinderen in groep 2 schrijf motorisch gescreend. 
Ook is het mogelijk, via de leerkracht, een logopedische screening aan te vragen bij het CEDIN. De 
logopedie behelst niet alleen de spraak, maar ook de taalontwikkeling. Indien het kind, op grond van 
de screening, een verwijzing krijgt voor logopedische hulp, moet u zelf een logopedist(e) inschakelen. 
Voor fysiotherapie geldt hetzelfde. 
adres: Groenkamp 1, 9285 SZ Buitenpost   0511 – 542000 
 
 

http://www.ggdfryslan.nl/
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10.6 De Inspectie van het Onderwijs                                                                   
De inspectie van Onderwijs heeft een meldpunt met vertrouwensinspecteurs. Betrokkenen kunnen bij 
hen terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek -en psychisch 
geweld zoals grove pesterijen. Ook wordt er aandacht geschonken aan signalen betreffende 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering extremisme e.d. Wordt u binnen 
of in relatie tot uw school geconfronteerd met dergelijke signalen, dan kunt u contact opnemen met 
een van de vertrouwensinspecteurs. Deze zal met u bezien op welke manier u op een zorgvuldige 
wijze hiermee kunt omgaan en met u naar een wenselijke oplossing zoeken.    
 0800-8051 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsnspectie.nl 
 
10.7 De leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar van de gemeente Achtkarspelen is: 
Mevr. A. Monsma  0511-548606 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsnspectie.nl/
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