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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Chr Basissch Merlettes

Voorwoord

1



Contactgegevens

Chr Basissch Merlettes
Goudtsjeblom-strjitte 22
9288AM Kootstertille

 0512331951
 merlettes@noventa.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur G. Kootstra merlettes@noventa.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Noventa Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.582
 http://www.noventa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

110

2019-2020

Kernwoorden

Passie en liefde

Veiligheid en openheidKind centraal

Ontwikkeling Eigen kracht

Missie en visie

Missie

Wij zijn een basisschool waar leerlingen les krijgen van een enthousiast en gemotiveerd team die met 
veel inzet het beste uit eruit willen halen. Onze leerlingen komen uit Kootstertille en de directe 
omgeving. Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij hebben hoge verwachtingen van 
onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. We willen 
we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én 
met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het gezin en 
jeugdteam Achtkarspelen, de schoolverpleegkundige, schoolarts en andere externen .Op deze manier 
kunnen onze leerlingen een goede start maken in het voortgezet onderwijs op weg naar een plek in de 
maatschappij.

Visie

Onze visie vertaalt zich in een een pedagogische en didactische visie.  

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Pedagogische visie

Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor 
zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit 
de bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de bijbel als een grote inspiratiebron. Op 
CBS ‘De Merlettes’ bieden we een veilige omgeving in openheid en met vertrouwen. In een sfeer van 
vertrouwen en een open houding werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste uit 
hen én onszelf te halen. Immers, ieder mens is een parel in Gods Hand. Om die veiligheid te bieden 
gebruiken we o.a. schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit de Kanjertraining. 
We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep, zich veilig voelen, waardoor 
ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal gebied. We bereiden de leerlingen 
voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben 
ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een 
gelukkige én leerzame tijd op onze school. CBS ‘De Merlettes’ neemt een centrale plaats in binnen het 
netwerk van; onderwijs, welzijn en zorg rond kinderen en hun ouders met een stevige verankering in 
het dorp. 

Didactische visie

Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Ieder kind heeft zijn unieke persoonlijkheid en een andere 
behoefte om te spelen en te leren. Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om zich iets eigen 
te maken, er zijn kinderen die op een regelmatige, gemiddelde manier werken, maar ook kinderen die 
weinig uitleg nodig hebben en snel grote leerstappen kunnen maken.Alle kinderen hebben recht op een 
eigen ondersteuning in het onderwijsproces en we streven er naar het onderwijs bereikbaar en 
beschikbaar te houden voor elk kind. Centraal staan de behoefte en de ontwikkeling van het kind. 
Gekeken wordt dan ook of de school binnen de reguliere setting dat onderwijs en die ondersteuning 
kan bieden. Wij hebben als taak het onderwijs zo in te richten dat recht wordt gedaan aan elk kind in de 
doorgaande ontwikkeling van groep 1 tot en met 8. Dit ongeacht de verschillende leerstijlen en 
mogelijkheden van kinderen (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek).We geven deze zorg vorm en 
inhoud vanuit het gedachtengoed van handelingsgericht werken (HGW). HGW maakt adaptief 
onderwijs en doelgerichte kind begeleiding concreet zodat we passend af kunnen stemmen op 
verschillen tussen kinderen.De ouders van het kind betrekken wij graag als waardevolle partner bij ons 
onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling niet (meer) kan, wordt er gekeken naar wat het 
kind nodig heeft. Deze oplossingsgerichte strategie komt terug in ons denken en handelen. 
Ondersteuning vindt plaats vanuit een hulpvraag van de leerkracht en kan verschillend worden 
vormgegeven. De intern begeleider vervult hierin een begeleidende rol: Soms zal de nadruk liggen op 
diagnostiek en analyse, soms op begeleiding van de leerkracht of leerling(en). Wat nodig is wordt in 
elke nieuwe situatie opnieuw beoordeeld, steeds vanuit de principes van handelingsgericht werken. De 
ondersteuningsstructuur van CBS de Merlettes gaat uit van ‘handelingsgericht werken op 
groepsniveau’.

Kernwaarden   

Passie en Liefde 

Wij werken als team gezamenlijk met passie, ieder van ons op onze eigen manier met onze eigen 
kwaliteiten. Dat voelen leerlingen en ouders. Niet alleen in wat wij doen, maar vooral ook in hoe wij dat 
doen. Hier ben je werkelijk welkom en word je gezien in wie je bent en wat je nodig hebt. De kwaliteiten 
van elke leerling, ouder en collega worden zo optimaal benut. Het is een voorwaarde om verder te 
kunnen bouwen aan de school. Iedereen op CBS ‘De Merlettes’ doet ertoe, ook ‘externen’ doen ertoe. 
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Dat zie je en dat voel je. Dat is belangrijk, want professionele passie is wat de samenleving van ons 
vraagt. Daarmee is passie voor ons als organisatie veel meer dan vrijblijvend opgewekt zijn.Passie is 
een noodzaak. En passie komt van binnen, is eerlijk en uit het hart. Daar krijg je energie van zonder dat 
het overweldigend wordt. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van sociale, 
zelfkritische en respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten. We hebben hierbij 
hoge, reële verwachtingen. kwaliteiten van iedereen; leerlingen, ouders, vrijwilligers en teamleden 
worden ingezet in het onderwijsaanbod. De doorgaande lijn in school is zichtbaar. 

Kind centraal 

We willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met 
ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het gezin 
en jeugdteam Achtkarspelen, de schoolverpleegkundige, schoolarts en andere externen . We tonen 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind naar de maatschappij. Deze betrokkenheid gaat verder 
dan de duur dat de leerling op school is. We hebben vooraf al de kinderen in kaart en ook nadat ze van 
school zijn gegaan volgen we hun ontwikkelingen. Leerlingen en ouders, maar ook teamleden ervaren 
die basiswaarde dagelijks in het contact. Wij doen ons werk toegewijd en professioneel, met een scherp 
oog en een luisterend oor voor wat leerlingen en ouders van ons vragen. De leidende vraag voor de 
leerkrachten en intern begeleider is steeds: “Wat heeft dit kind nodig, wat zijn de onderwijsbehoeften 
en ontwikkelings- mogelijkheden en hoe stemmen wij hier met ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk 
op af?”. Want wij weten wat er in ons vak en in de maatschappij gebeurt. En spelen daar snel en 
adequaat op in. We houden ons als school in de samenleving niet afzijdig, maar zoeken juist de 
verbinding zonder onszelf te verliezen als school. Betrokken zijn wij, niet afwachtend, maar actief.  

Veiligheid en openheid 

Op CBS ‘De Merlettes’ bieden we een veilige omgeving met openheid en vertrouwen. In een sfeer van 
vertrouwen en met een openhouding werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste 
uit hen én onszelf te halen. Immers, ieder mens is een parel in Gods Hand.   Om die veiligheid te bieden 
hebben we o.a. schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit onze methode. Onze 
school is een veilige plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Regels en afspraken 
worden door iedereen nageleefd. Elkaar aanspreken is hierbij belangrijk. Wat we zeggen doen we en 
we doen wat we zeggen. Voor openheid is eerlijkheid en transparante communicatie nodig. Op deze 
manier kan er een duidelijke werkomgeving zijn waarbinnen elke teamlid zijn kwaliteiten optimaal kan 
laten floreren. Dialoog in gesprek met leerlingen, ouders en collega’s stemmen we het onderwijs af op 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Ouders krijgen goede informatie over de 
ontwikkeling van hun kind. Samen met onze partners optimaliseren we de doorgaande lijn. In een sfeer 
van openheid en vertrouwen komen de kinderen tot bloei. 

Ontwikkeling 

Leerlingen hebben dromen. Over henzelf, hun thuis, hun vrienden, hun leven. Voor hen is groei de brug 
tussen nu en straks. In feite geldt dat voor iedereen. Daarom staan wij als team van CSB ‘De Merlettes’ 
voor ontwikkeling in ons werk. Wij zoeken beweging, nieuwe ervaringen en groei. We kijken naar wijze 
waarop leerkrachten dit doen (HGW);   

Een leerkracht heeft zicht op leer- en ontwikkelingslijnen en cruciale leermomenten; 

Een leerkracht kan aan de hand van gegevens (toetsen, gesprekken en observaties) 
onderwijsbehoeften van leerlingen benoemen; 

Een leerkracht kan leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en is in staat om een 

5



passend aanbod voor deze leerlingen samen te stellen; 

Een leerkracht is in staat om in de organisatie en het klassenmanagement maatregelen te treffen om 
dit aanbod te realiseren; 

Een leerkracht is in staat om op adequate wijze de administratie van de ondersteuning in de groep bij te 
houden;  

Een leerkracht is in staat om een plan van aanpak (PvA)en groepsplan te schrijven, uit te voeren en te 
evalueren; 

De leerkracht is in staat om met hulp van de interne begeleider een OPP voor een leerling met 
specifieke onderwijsbehoeften te ontwikkelen, 

We kijken niet alleen naar de competenties van de leerkracht m.b.t. de begeleiding van leerlingen. Ook 
kijken we naar ontwikkelingen binnen het onderwijs(land) en in de (nabije) maatschappij. Elke keer 
afvragend of de rol die wij hierin spelen nog passende is. Want stilstaan is geen optie. Zo kennen 
leerlingen en ouders ons. We dagen onszelf en onze omgeving uit om het maximale eruit te halen, met 
respect voor mogelijkheden en omstandigheden. Leerlingen zijn actief betrokken bij hun leerproces en 
leerkrachten verwerken de actualiteit in het leerstofaanbod. We werken met moderne methodes en 
leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken. 

Eigen kracht 

Ouders zijn bij ons welkom op school. We werken als collectief, waarbij wel de ruimte en identiteit per 
leerkracht duidelijk zichtbaar is. De kwaliteiten van elke collega worden zo optimaal benut. Het is een 
voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan de school en het team. We willen als team ons richten op 
het kind in de klas en zo goed mogelijk helpen in zijn of haar ontwikkeling. Het kind ‘horen en zien’ in de 
klas/school. We werken vanuit HGW en de 7 competenties van de leerkracht/ de professionele 
autonomie. Dit zijn; collegialiteit, professionalisering, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, 
eigenaarschap, borging, kwaliteitszorg, pedagogisch/ didactisch handelen, veiligheid en geborgenheid. 
Zichtbaar is dat de Leerlingen actief worden betrokken bij hun ontwikkeling. Lessen zijn betekenisvol 
door aan te sluiten bij hun leefwereld. Onze instructie is krachtig en uitdagend. Onze 
klassenorganisatie is voorspelbaar en taakgericht. We organiseren regelmatig groepsoverstijgende 
activiteiten en hebben ook in de eigen groep veel aandacht voor samenwerkend leren.

Prioriteiten

1. Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten, Collegiale 
consultatie is waardevol en is in de jaarplanning opgenomen.

2. Op onze school hebben we genoeg en goed werkende 'devices' voor leerlingen.

3. Op onze school hebben we de didactiek geborgd: begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen.

4. Op onze school communiceren we met ouders en leerlingen over de de ontwikkeling van 'het kind' 
door middel van een 'kindportfolio'.

5. Op onze school bekwamen en borgen we ons als leerkrachten in het Edi-model & gebruik 
coöperatieve werkvormen.
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6. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st century skills: 
wetenschap en techniek. Deze krijgen een duidelijke plek in de methode: ' Blinkwereld geintegreerd'

7. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid volgens het curriculum.

8. Op onze school is er een doorgaande lijn vastgesteld m.b.t. het vak burgerschap. Welke onderdelen 
horen bij Burgerschap en de doorgaande lijn is vastgelegd in een document.

9. Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8.

10. Onze school speelt adequaat in op de veranderende rol van de leerkracht m.b.t. de 
taakomschrijving, waarbij zorgtaken bij de leerkrachten zelf komen te liggen. (Nieuwe 
functiedifferentiatie vastgesteld op Noventa niveau).

11. Onze school beschikt over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende leerlingen, waarbij 
cognitieve en creatieve vaardigheden in doelstellingen zijn weergegeven.

12. Onze school heeft zicht op de ontwikkeling van het kind dusdanig in kaart gebracht, zodat de 
uitvoering en monitoring goed op elkaar afgestemd zijn. We werken opbrengstgericht met betrekking 
tot het denken en werken binnen de school.

13. Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor rekenen- en taal- 
vakken.

Identiteit

Vanuit onze Christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor 
zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit 
de Bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de Bijbel als een grote inspiratiebron. Op 
CBS ‘De Merlettes’ bieden we een veilige omgeving met openheid en vertrouwen. In een sfeer van 
vertrouwen en een open houding werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste uit 
hen én onszelf te halen.Immers, ieder mens is een parel in Gods Hand. Om die veiligheid te bieden 
hebben we o.a. schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit onze methode. We 
willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep, zich veilig voelen, waardoor ze 
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal gebied. We bereiden de leerlingen 
voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben 
ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een 
gelukkige én leerzame tijd op onze school. CBS ‘de Merlettes’ neemt een centrale plaats in binnen het 
netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kinderen en hun ouders met een stevige verankering in het 
dorp.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

Verlof personeel

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijke 
rol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan 
(inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen 
regelen. CBS de Merlettes stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden 
altijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op dat 
moment thuis geen opvang is te regelen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Invulling onderwijstijd groep 0-1

Groep 0-1 gaat 4 dagen per week naar school.
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4 x 5 uur = 20 uur per week x 40 weken= 800 uur onderwijs per jaar

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wat is Onderwijstijd? 

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

Invulling onderwijstijd CBS de Merlettes groep 2 t/m 8:

Groep 2 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.

5 x 5 = 25 uur per week x 40 weken = 1000 uur onderwijs per jaar

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7800 uren

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, PSZ Bernejister. We gebruiken daarbij 
Peuterplein/Kleuterplein en VVE-thuis.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag 
hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, 
een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. De doelgroepen en onze specialiteiten 
en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen 
zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op 
de kaart' of aan te vragen via de school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 5

Specialist hoogbegaafdheid 12

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

CBS de Merlettes is een Kanjerschool!

Wat is kanjertraining:

De kanjertraining is meer dan alleen een (anti) pestmethode. De kanjertraining richt zich op de sociale-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen in de les krijgen kinderen inzicht 
in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te 
komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een juiste manier op te lossen. 

Uitgangspunten van de kanjertraining:
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● we vertrouwen elkaar

● we helpen elkaar

● niemand speelt de baas

● we werken samen

● niemand lacht uit

● we hebben plezier

● niemand doet zielig 

● we doen mee

De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om goed te 
doen. De kanjerlessen zijn zo ontworpen dat ouders betrokken kunnen worden bij de lesinhoud. De 
kanjertraining richt zich op de school, ouders en leerlingen. Wij als school bieden de mogelijkheid aan 
ouders om gedurende het schooljaar enkele ouder kanjerlessen bij te wonen. Daarnaast wordt met 
enige regelmaat informatie vermeld over de kanjertraining in onze nieuwsbrief.

De doelen van de kanjertraining:

● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

● Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

● Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien.
Leerlingen en leerkrachten vullen jaarlijks de vragenlijsten in van Zien. De resultaten worden door de 
leerkrachten geanalyseerd in overleg met de intern begeleider. Op basis van deze analyse worden 
vervolgacties uitgezet.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Pool. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
natascha.pool@noventa.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr./mevr. Pool. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
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natascha.pool@noventa.nl.
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd middels Social School, de website en de maandbrief ten aanzien van 
schoolzaken en ontwikkelingen.

Ten aanzien van de vorderingen en ontwikkeling van hun kind(eren) worden ouders geïnformeerd 
middels oudergesprekken. Deze vinden plaats op verschillende momenten in het schooljaar:

September: omgekeerde vijftien minuten gesprekken 

November: Spreekmoment op verzoek van ouders of op verzoek van de leerkracht 

Februari: verplichte tien-minuten gesprekken voor alle ouders/verzorgers 

Juli: eindgesprekken met alle ouders   

Naast deze vaste momenten kunnen ouders/ leerkrachten altijd extra momenten inplannen om met 
elkaar gesprek te gaan. 

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, 
zowel thuis als op school. 

Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan 
schoolactiviteiten. 

Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in ouderbetrokkenheid: 

Het eerste niveau is dat ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind 
stimuleert. 

Het tweede niveau is dat ouders actief deelnemen aan het huiswerk van de kinderen. 

Het derde niveau is dat ouders helpen bij activiteiten op school. 

Het vierde niveau is de formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad. 

Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. 

School en de ouders hebben een gemeenschappelijke inspanningsverplichting, zij streven hetzelfde 
doel na: de optimale ontwikkeling van het kind.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

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 de 
raad van toezicht of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Raad van toezicht Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Harrie Steenstra 0511 542 540 E-mail: 
h.steenstra@noventa.nl

Klachtencommissie Bijzonder OnderwijsPostbus 82324 2508 EH Den Haag

E-mail:info@gcbo.nl 070-3861697

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage 
bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.noventa.nl)

Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen natuurlijk altijd eerst contact opnemen met de 
directeur van de school maar zij kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning door de 
vertrouwenspersoon van de stichting Noventa of op de vertrouwenspersoon voor kinderen die elke 
school van Noventa heeft. 

De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u 
eventueel in contact met de juiste persoon of instantie voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Jan Kuipers Tel: 0511-543060 of 06-54692754

Vertrouwenspersoon voor kinderen

Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van onze scholen 
kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. De 
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 Natatscha Pool de vertrouwenspersoon voor kinderen. 

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de 
vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) 
weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Onafhankelijk onderzoekKlachten over ongewenst gedrag, die door de school naar uw beleving 
onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan 
u in het klachttraject begeleiden.

Meldplicht seksueel geweld 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad
• Ledenraad
• Activiteitencommissie

Medezeggenschapsraad

Twee leerkrachten en twee door u gekozen ouders adviseren of stemmen in met het beleid van de 
school. Ouders hebben de mogelijkheid tot inspraak omtrent de gang van zaken op school. Van deze 
mogelijkheid kan men gebruik maken via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De MR kan 
zaken die betrekking hebben op de school bespreken met de schoolraad.

Schoolraad

De schoolraad vergadert gezamenlijk, ongeveer 6x per jaar, met de medezeggenschapsraad. De raad 
houdt zich bezig met allerlei zaken die de school betreffen. De SR is adviserend, vragen stellend, maar 
niet besluitvormend. Twee leden van de schoolraad hebben tevens zitting in de ledenraad van Noventa. 
De directeur is adviserend lid van de schoolraad.         

Activiteitencommissie

De ouders uit de activiteitencommissie helpen met uiteenlopende activiteiten op school en 
ondersteunen het team in de praktische voorbereiding en uitvoering.

                

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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Daarvan bekostigen we:

• Sporttoernooien

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen aan ouders een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten die niet door het Ministerie 
van Onderwijs, worden vergoed. Een belangrijke verandering is dat de school die ouderbijdrage vraagt 
daarvoor een schriftelijke overeenkomst met de ouders/-verzorgers moet afsluiten. In de overeenkomst 
moet de school de besteding van de bijdrage specificeren, zodat u kunt zien welk gedeelte van de 
bijdrage aan welke activiteit wordt besteed. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U kunt er dus 
voor kiezen om voor bepaalde activiteiten niet te betalen. Mocht over de reden van niet betalen geen 
overeenstemming worden bereikt tussen ouders / verzorgers en schoolraad dan besluit de schoolraad 
om uw kind niet te laten deelnemen aan de niet betaalde activiteit. De school mag echter een leerling 
niet uitsluiten van het volgen van het reguliere onderwijsprogramma. De bijdrage wordt gebruikt voor 
onder andere: sinterklaascadeau, strooigoed, sportdag, voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, excursies en 
de schoolreisjes (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8).

Let op: de vrijwillige ouderbijdrage is per groep verschillend!

groep 1 en 2:  € 35,00 (inclusief schoolreisje) 

groep 3 t/m 7: € 40,00 inclusief schoolreisje) 

groep 8: € 72,50 (inclusief schoolkamp) 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 
onder de dekking. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden kan op elke schooldag, voor schooltijd, vanaf 08.00 uur worden doorgegeven via 
telefoonnummer 0512-331951 Andere vormen van verzuim kunnen op hetzelfde telefoonnummer 
worden door gegeven. Als de afmelding niet doorkomt zal de leerkracht altijd even bellen om te horen 
waarom uw kind niet op school is.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Het vrij vragen voor een of meerdere dagen kan alleen via de directeur. Bezoekjes aan een 
huisarts/tandarts/ziekenhuis etc. graag doorgeven aan de desbetreffende groepsleerkracht. Graag 
zoveel mogelijk buiten de schooluren! Een verzoek om extra vakantiedagen dient minimaal twee 
maanden schriftelijk van te voren aan de directeur van de school te worden overlegd. U ontvangt van 
de directeur dan een beschikking. 

Verlof kan slechts worden verleend in de volgende twee situaties:

Een van de ouders heeft een beroep met een specifieke aard waardoor het slecht mogelijk is binnen de 
reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan (het verlof kan niet worden opgenomen in de eerste twee 
weken van een nieuw schooljaar).

Er is sprake van een jubileum.

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Achtkarspelen.

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het Cito LOVS afgenomen. De toetsen 
worden geanalyseerd en vervolgens vinden gesprekken plaats tussen de IB-er en de leerkrachten van 
de school. Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd. Welke in het groepsplan worden beschreven. Tijdens een teamoverleg nemen we 
gezamenlijk de trendanalyse / opbrengsten door. 

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

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

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 17,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,9%

vmbo-(g)t 17,6%

havo 23,5%

havo / vwo 35,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Veiligheid en openheid

Ontwikkeling vanuit je krachtRespect en naastenliefde

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

"Ieder mens is een parel in Gods hand'.

Vanuit deze overtuiging werken en leren we met en van elkaar in onze school.

Onze school is een kanjerschool. We gebruiken de kanjertraining voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling van elk individueel kind. We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem Zien. 
Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten 
kunnen niet zonder elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: 

Vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een 
systematische en effectieve wijze (voor onze school is dat WMK). Daarnaast hebben we onze 
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de 
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school 
betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze 
school geauditeerd door interne auditoren (eens in de twee jaar), we organiseren een ouder enquête, 
een leraar enquête, een leerling enquête en beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we 
een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een 
jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie 
van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We richten ins op het steeds 
verbeteren van CBS De Merlettes onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team).Onze school 
heeft in 2015 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de 
bevindingen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op 
orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Verder heeft er een audit 
plaatsgevonden op 11 maart 2019. Ook dit auditteam heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het 
onderwijs op onze school op orde is. Ook hiervan is een rapport met bevindingen en de aanbevelingen 
zijn verwerkt in het schoolplan. Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de 
kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de afname van de WMK Quick Scan en/of de 
vragenlijsten etc. Met behulp van die planning plegen we systematische kwaliteitszorg. Op basis van de 
uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team) actiepunten vast die 
worden opgenomen in ons jaarplan en welke cyclus worden geanalyseerd en geevalueerd.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

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

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

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

Vrijdag: Groep 0 en groep 1 zijn vrij

21



Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021
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