
  CBS de Claercamp 

Jaargids 

 

 

 

 

 

 2021-2022  



Voor u ligt de jaargids van 2021-2022. Deze jaargids is een onderdeel van de schoolgids. In de 
jaargids leest u actuele en praktische informatie. De jaargids is compact document, met de 
praktische achtergronden vanuit de schoolgids, welke terug te vinden is op de website. 
 
Gegevens van de school: 
 

Het adres van de school: 

CBS de Claercamp 
Voorhof 2 
9873 TK Gerkesklooster- Stroobos 
Tel: 0512 351038 
Mail: Claercamp@noventa.nl 

Bankrekeningnummer van CBS de Claercamp 

Het rekeningnummer van de school is: NL18 RABO 0304242365 

 
 
KANTOOR NOVENTA  
Noventa Christelijk Primair Onderwijs  
Bezoekadres  Ried 11, 9285 KK Buitenpost  
Postadres  Postbus 95, 9285 ZW Buitenpost  
Telefoon  0511 542 540 
 E-mail   info@noventa.nl  
Website  www.noventa.nl 
 
 
INFORMATIE NOVENTA 
 Alle informatie over Noventa, de koepelorganisatie van tien Christelijke basisscholen en één 
samenwerkingsschool in Achtkarspelen, vindt u op de website: www.noventa.nl Op de website vindt 
u o.a. de samenstelling van het stafkantoor, de namen en functies van de leden van de Raad Van 
Toezicht, de samenstelling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), etc.  
 
VERTROUWENSPERSOON NOVENTA  
Dhr. J. Kuipers 0511 543 060 kuipers-pasma@kpnmail.nl  
De vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen (ouders, teamleden en directeuren). Hij kan 
worden ingeschakeld wanneer een klacht niet met een leerkracht of directeur kan worden opgelost. 
De taak van de vertrouwenspersoon is nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt. Daarnaast hebben we op school een vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders, voor 
vragen of problemen waar niet gelijk de vertrouwenspersoon van Noventa voor nodig is kunt u 
terecht bij Cuny Bosman. Zij kan u verwijzen naar de juiste persoon.   

mailto:info@noventa.nl
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Personeel CBS de Claercamp: 
 
Directeur: 
Miranda Renkema 
Tel: 0512-351038 
Mail: claercamp@noventa.nl 
Aanwezigheid: maandag/ donderdag en wisselend op dinsdagochtend of 
woensdagochtend 
 
Intern coördinator zorg en onderwijs: 
Cuny Bosman 
Mail: cuny.bosman@noventa.nl 
 
Coördinatoren: 
Fenneke Broersma  Lees-taalcoördinator 
Sanne den Hartogh  Rekencoördinator 
Mineke Slagman-Wiersma Meerkunnerscoördinator 
Hedwig de Jonge  ICT coördinator 
 
Groepsleerkrachten en werkdagen: 
 

  Groep 1/2 

   

Extra 
collega 
voor 2 
½  dagen  

Groep 3/4  
   

Extra 
collega 
voor 2 
dagen  

Groep 
5/6  
   

Extra 
collega 
voor 2 
dagen  

Groep 7/8  
   

Extra collega 
voor 2 dagen  

Maandag    
Rommie  

  Fenneke  Grietje/ 
Sanne 
Hageman  

Sanne 
den 
Hartog  

  Charlotte    

Dinsdag  Rommie  
  

Gerry 
ochtend  

Grietje    Sanne 
den 
Hartog  

Hedwig  
(ochtend)  

Charlotte    

Woensdag  Rommie  
  

Gerry  Fenneke  Mineke  Hedwig  Sanne den 
Hartog 
(ochtend)  

Charlotte  Thomas  

Donderdag  Gerry  
  

Grietje/ 
Sanne 
Hageman  

Fenneke    Hedwig  Mineke  Thomas    

vrijdag  Gerry  
  

  Fenneke    Hedwig    Thomas  Mineke  

 
Conciërge:    Jaap de Vries   

Aanwezigheid: dinsdagochtend en donderdagochtend 
Administratief medewerker: Hennie de Vries 
    Aanwezigheid: maandagochtend 
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Samenstelling Medezeggenschapraad/ Schoolraad  
 

Schoolraad Mezeggenschaprsraad GMR 

Renny van der Wal 
 ( secretaresse ) 
 
Geke Broersma 
Gerda Oldenburger 

Lammert Jan Brandsma 
(voorzitter) 
 
Sjoukje Groen 
Gerry Hoekstra 
Sanne den Hartog 

Charlotte Hut 

 

Pleinwacht: 
Er is pleinwacht vanaf 8.20 uur en in de pauzes. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen om 
8.20 uur naar de eigen klas gaan.  
De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. 
 
De kleuters worden om 8.20 uur bij het hek van de peuterspeelzaal verwelkomt door de 
groepsleerkracht. Zij gaan daarna zelfstandig naar de eigen klas, waar een van de collega’s hen in de 
groep zal begroeten.  Bij de vierjarigen en nieuwe leerlingen die op school komen en waarbij 
afscheid nemen toch wat lastig is, kunnen we samen kijken naar een oplossing. De leerkrachten van 
groep 1/2 hebben met ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen contact omtrent de eerste 
lesdagen. 
 

Zij ingang van het kleuterplein 
 ( hek peuterspeelzaal) 

Hoofdingang van de school Zij-ingang van de school bij het 
bovenbouwplein 

Groep 1/2 Groep 3/4  Groep 7/8 

 Groep 5/6  

 
Pauzetijden: 
Groep 3/4: 10.15 uur en 12.00 uur 
Groep 5 t/m 8: 10.00 uur en 11.45 uur 
 
 
 
 
Gymrooster  
 

maandag  dinsdag  woensdag   
  

12.30uur-14.00 uur groep 7/8  
  

12.30 uur tot 14.00 uur groep 5/6  12.30 uur- 14.00 uur groep 3/4  
  

 
  



Ziekte en verzuim 
Ziekte kan op elke schooldag worden doorgegeven vanaf 7.45 uur via telefoonnummer 0512-351038 
 
Het is belangrijk dat de naam van de leerling, de groep waarin de leerling zit en de reden van 
verzuim aan hem worden doorgegeven.  
 
Als de afmelding niet doorkomt, zal de leerkracht altijd even bellen om te horen waarom het kind 
niet op school is!  
 
Verlofaanvragen lopen altijd via de directeur. Er zijn op school formulieren aanwezig. Daarnaast kunt 
u via de website van de gemeente meer info vinden omtrent leerplicht, bijzonder verlof of 
vrijstelling. Wij houden ons als school/Noventa aan deze regels, houdt daar rekening mee bij uw 
verlofaanvraag. Via onderstaande link, kunt u op de site van de gemeente komen. 
 
https://www.achtkarspelen.nl/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vrijstelling 
 
Social Schools. 
 
Wij willen u ook vragen om Social Schools goed in de gaten te houden. Ook in de ochtend willen we 
u vragen om even op deze app te kijken. Wanneer er namelijk geen inval aanwezig is, zullen wij dit 
hier zo spoedig mogelijk op vermelden. Daarnaast ook bij extreme weersomstandigheden/ 
calamiteiten. 
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Speerpunten/ontwikkelpunten CBS de Claercamp 2021/2022 
 
Groepsdoorbrekend werken 
In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het groepsdoorbrekend 
werken in de groepen 5 t/m 8 rondom het vakgebied begrijpend lezen. De 
leerlingen zullen op twee vaste momenten in de week naar een leerkracht 
gaan die op zijn/haar niveau instructie zal geven ten aanzien van het 
vakgebied begrijpend lezen. De keuze voor groepsindeling van deze vakken 
maken we naar aanleiding van ons DIA-volgsysteem. Door de resultaten van verschillende toetsen 
naast elkaar te leggen, wordt vanuit het systeem een helder beeld gegeven van het referentieniveau 
van de leerling. We zijn er van overtuigd dat wanneer leerlingen aanbod krijgen op hun eigen niveau, 
ook het plezier in het lezen meer naar voren zal komen, waardoor de leerlingen ook sneller 
progressie zullen laten zien. 
 
Ook zullen we rondom automatiseren van rekenopdrachten/technisch lezen groepsdoorbrekend 
gaan werken in de ochtenden. Dat betekent dat we gezamenlijke activiteiten zullen gaan 
organiseren waarbij het rekenonderwijs en leesonderwijs centraal zal staan. 
 
Juf Mineke is de coördinator van onze school ten aanzien van het groepsdoorbrekend werken. 
 
Kind-leergesprekken;  
We zullen dit schooljaar een verdiepingsslag maken rondom de kind-leergesprekken. Hierbij zullen 
we als team een scholing volgen verzorgd door Rianne Timmermans van Bureau Meesterschap. Doel 
van deze scholing is dat wij als team aan het einde van dit traject voldoende kennis en vaardigheden 
hebben ontwikkeld in het voeren van effectieve ontwikkelingsgericht leergesprekken waarbij het 
kind centraal staat. Het kind wordt gestimuleerd en krijgt de ruimte om ook vooral zelf hierover na 
te denken.  Door de leergesprekken krijgt de leerkracht inzicht in wat het kind al kan, want het nog 
wil leren en wat het daarbij nodig heeft. Daarnaast wordt stap richting u gezet tijdens de 
oudergesprekken, zodat de gouden driehoek kind-ouder-leerkracht tot zijn recht komt. 
 
 
Implementatie Veilig leren lezen groep 3 
Vorig schooljaar hebben we de methode estafette aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8 omtrent het 
technisch lezen. Dit schooljaar gaat groep 3 werken met de nieuwe KIM-versie. De implementatie 
van deze methode zal dit schooljaar plaatsvinden. Bij deze implementatie zullen de leerkrachten van 
groep 3 begeleiding krijgen van Wiebren de Jong. Hij zal a.d.h.v. lesbezoeken ons begeleiden, zodat 
de doorgaande lijn met betrekking tot het technische lezen van 3 t/m 8 zichtbaar is. 
 
 
Digitale geletterdheid (wetenschap en techniek) 
Als school zullen we in samenwerking met Noventa meedoen aan de 
gezamenlijk projecten rondom wetenschap en techniek. In alle groepen 
zullen we dit schooljaar in projectvorm deelnemen, zodat ook bij dit 
vakgebied een doorgaande lijn ontstaat.  
 

Groep 1/2  Groep 3/4 Groep 5/6  Groep 7/8 

Beebot Project Scratch Junior Project LEGO WEDO Project computational 
thinkng LEGO SPIKE 

 
 



Leefstijl: 
Al enige jaren werken we op school met de methode Leefstijl. Deze methode richt zich op de Sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als school zijn wij zeer tevreden over deze methode waarbij 
de volgende thema’s jaarlijks centraal staan: 

•  

• De groep? Dat zijn wij! 

• Praten en luisteren 

• Ken je dat gevoel? 

• Ik vertrouw op mij 

• Iedereen is anders, allemaal 
gelijk 

• Lekker gezond 
 
Aangezien we de afgelopen jaren vele wisselingen hebben gehad binnen het team, hebben we 
besloten om 23 maart een opfriscursus te volgen, zodat alle collega’s weer gecertifieerde 
leerkrachten zijn.  
 
Vakantierooster 
Herfstvakantie   18-10  t/m 24-10  
Kerstvakantie   27-12 t/m 09-01  
Voorjaarsvakantie  21-02 t/m 27-02  
Paasweekend   15-04 t/m 18-04  
Meivakantie   25-04 t/m 08-05  
Hemelvaartweekend  26-05 t/m  29-05  
Tweede Pinksterdag  06-06  
Zomervakantie   18-07 t/m 28-08  
 
Scholingsdagen2021/2022  
Maandag 20 september: leerlingen 12.00 uur vrij 
Woensdag 10 november: leerlingen 12.00 uur vrij 
Donderdag 17 februari: leerlingen 12.00 uur vrijdag 
Woensdag 23 maart: leerlingen de hele dag vrij 
 


