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Beste ouders en verzorgers, 

 

Stichting ROOBOL is een overkoepelende organisatie voor 13 openbare basisscholen en één 

samenwerkingsbasisschool in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Dantumadiel en 

Dongeradeel. ROOBOL betekent Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland. Met 

deze gids willen wij u graag informeren over de afspraken en regels die gelden voor alle 

basisscholen van ROOBOL. De school specifieke informatie afkomstig van de school van uw 

kind(eren), krijgt u via de school in de vorm van een schoolgids en jaarkalender. De meest actuele 

stand van zaken is ook te vinden op de website van ROOBOL via www.roobol.frl 

. We proberen de inhoud zo toegankelijk mogelijk voor u te presenteren. Dat is niet gemakkelijk, 

want wettelijke regelingen zijn vaak moeilijk leesbaar. U kunt altijd contact opnemen met de 

directeur van de school van uw kind(eren). 

 

 

Wij wensen u en uw kind(eren) een plezierig schooljaar toe. 

Namens het bestuur van ROOBOL, 

 

 

Willem Wouda 

Directeur- Bestuurder 
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1. De school 
 

Ibs ´t Pompeblêd 

Ibs ‘t Pompeblêd is een openbare basisschool voor kinderen van 4 - 12 jaar. 
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De school  is in 1992 ontstaan  door een fusie van de beide openbare 

basisscholen in Zwaagwesteinde:  “Op 'e Hichte" en  "De Wiksel". 

De naam van de nieuwe school werd toen "De Westreen". 

De Friese naam voor Zwaagwesteinde is: "De Westereen". De inwoners van 

Zwaagwesteinde spreken het echter uit als: de Westreen. 

Op 18 mei 2015 is de school verhuisd naar het nieuwe MFA de Hege Seis. 

Dat was ook het moment om een nieuwe naam te kiezen voor onze school. 

De school had op de teldatum (1-10-2017 ) 171 leerlingen.  

Er werken 15 leerkrachten aan de school waaronder ook een 

godsdienstleerkracht en een onderwijsassistente. 

 

Mw. Judith Meeuwsen is de directeur van de school.  

Mw. Hester Boorsma is intern begeleidster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Waar de school voor staat. 

IBS ‘t Pompeblêd is een openbare basisschool. De school staat open voor kinderen 

van verschillende levensbeschouwingen en uit verschillende culturen.  

We vinden het de taak van onze school om de kinderen zodanig te leiden en te 

begeleiden dat ze zich langzamerhand kunnen ontwikkelen tot steeds meer 
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zelfstandig wordende individuen die kunnen en willen deelnemen aan onze 

maatschappij.  

Wij willen rekening houden met de verschillen in aanleg en mogelijkheden van de 

kinderen en met de manier waarop kinderen leren. Wij willen het denken van de 

kinderen stimuleren en daarom vinden wij dat zij probleemoplossend en creatief 

bezig moeten kunnen zijn. 

De prioriteiten liggen bij de basisvaardigheden lezen, rekenen en taal.  

Dit omdat blijkt dat veel kinderen hier moeite mee hebben en wij vinden dat zij 

een goede basis nodig hebben voor hun verdere toekomst. 

 

Aan de verschillende activiteiten die door de school georganiseerd worden doen 

alle kinderen mee. Alleen als er gegronde redenen zijn, bijv. levensbeschouwelijke, 

dan kan hiervan worden afgeweken. De kinderen dienen dan wel op school 

aanwezig te zijn en doen vervangende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De organisatie van het onderwijs 

 

Bevoegd gezag  Bestuur Roobol 
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Postadres   Postbus 6 

    9285 ZV Buitenpost 

     

Bezoekadres   Bestuur bureau ROOBOL 

    Bezoekadres Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost 

                                             Postadres Postbus 6 9285 ZV Buitenpost 

                                             Telefoonnummer 0511 – 548390 

                                             E-mailadres  info@roobol.frl 

School   IBS ‘t Pompeblêd 

    Sportloane 2 

    9271 VN de Westereen 

    BRIN 10DE 

    richting: Openbaar Onderwijs 

    tel: 0511 443000 

website : http://wwwibsitpompebled.nl  

    e-mail: itpompebled@roobol.frl 

 

Schoolleiding  mw. J.Meeuwsen       

              directeur          

    Kobbeflecht 88       

    Hurdegaryp    

    06-1003626   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indeling van de groepen en leerkrachten 

http://wwwibsitpompebled.nl/
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Groep 1 18 leerlingen + 

instroom 

Juf Geeske Dijkstra (maandag, dinsdag) 

Juf Tieneke Stiemsma (woensdag , donderdag) 

Groep 2 27 leerlingen Juf Marianne Delandell (maandag t/m donderdag) 

 

Groep 3 22 leerlingen Juf Tiny Lolkama (maandag, dinsdag, woensdag) 

Juf Teatske Bijker (donderdag, vrijdag) 

Groep 4 21 leerlingen Juf Margriet Drenth (maandag, dinsdag, woensdag) 

Juf Paula Bijwaard (donderdag, vrijdag) 

Groep 5  27 leerlingen  Juf Aukje Dijkstra( maandag t/m woensdag) 

Juf Karin van Meurs (donderdag, vrijdag) 

Groep 6/7  28 leerlingen Juf Hinke Beets ( maandag t/m vrijdag) 

Groep 7/8 27 leerlingen Juf Janneke de Weger (maandag t/m donderdag) 

………………………………. 

 

Kinderen die tussen oktober en juli 4 jaar worden komen in groep 1.  

 

Mw. Judith Meeuwsen heeft op maandag, donderdag en vrijdag directietaken. 

Mw. Hester Boorsma heeft op maandag en donderdag interne begeleidingstaken. 

Op woensdagochtend worden godsdienstlessen gegeven in de groepen 7 en 8 door mevr. 

J. Lettinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

In het voorjaar wordt er een open dag georganiseerd waar ouders kennis kunnen maken 

met de leerkrachten van de onderbouw en de school kunnen bekijken. Er is dan de 

mogelijkheid om uw kind aan te melden. Kinderen die in de loop van het schooljaar vier 
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worden kunnen te allen tijde worden aangemeld. U kunt hiervoor een afspraak maken met 

de directie. De leerkracht van groep 1 neemt contact met de ouders op voordat het kind op 

school komt en gaat op huisbezoek 

Voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen in overleg met de leerkracht een aantal 

malen op school komen kijken.  

 

Aanmelding vervolgonderwijs 

De aanmelding van kinderen voor het voortgezet onderwijs gaat via de basisschool. De 

ouders worden tijdig geïnformeerd over de procedures.  

Voor 1 april moeten de leerlingen aangemeld zijn bij het voorgezet onderwijs. 

 

Bewegingsonderwijs 

De groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. In het speellokaal hebben ze 

hiervoor gymschoenen nodig zonder zwarte zool (i.v.m. zwarte strepen op de vloer), die 

voorzien zijn van hun naam. Verder nog gymkleren: bv. kort broekje en T-shirt, ook voorzien 

van naam. 
  

De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiekles in de sportzaal. Alle groepen komen altijd eerst 

op school, waarna ze gezamenlijk naar de sporthal lopen.  

Nodig zijn gymkleding (korte broek, T-shirt) en gymschoenen zonder zwarte zool (in 

verband met zwarte strepen op de vloer van de zaal). 

Wanneer uw kind niet aan de gymles kan meedoen, zou u dit dan even willen melden aan 

de groepsleerkracht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen 

Het tweetal lezen en tutorlezen (een leerling met leesouder) start een paar weken na de 

zomervakantie en duurt tot een aantal weken voor de volgende zomervakantie. 
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De kinderen van groep 4, 5 en soms 6 lezen dan in tweetallen op dinsdag- en vrijdagmorgen 

van 8.30 - 9.00 uur. Een aantal kinderen krijgt extra ondersteuning d.m.v. tutorlezen. De 

andere kinderen van groep 3 starten in januari.  

 

Elk schooljaar zijn er weer leesouders nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw 

kind. Reserve leesouders kunnen zich ook opgeven. 

 

Afgelopen schooljaar (16-17) zijn we gestart met het project de bibliotheek op school. 

Het voorlezen en zelf lezen worden door middel van allerlei activiteiten ondersteund. Door 

middel van de leesmonitor krijgen de leerkrachten inzicht in de leesmotivatie van leerlingen. 

 

Digitaal onderwijs 

Elke groep heeft de beschikking over een aantal werkstations en tablets waarop 

d.m.v. educatieve software geoefend kan worden in het leeraanbod. Tevens zijn deze 

werkstations beschikbaar voor het internet. 

In alle groepen zijn touchscreen borden. 

Met ingang van dit schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een eigen IPad ( in 

bruikleen).Ook in de andere groepen komen IPads voor de leerlingen. 

 

Schoolarts 

De kinderen van groep 2 krijgen een volledig onderzoek door de schoolarts. 

De kinderen van groep 7 worden door de schoolverpleegkundige onderzocht. 

Wanneer uw kind in een andere groep zit en u vindt het belangrijk dat uw kind wordt 

onderzocht dan  kunt  u dit in overleg met de groepsleerkracht regelen. 

Mevr N. Dijkstra is onze schoolarts. Mevr. Klasien Kuut is schoolverpleegkundige. 

 

Kinderopvang 

De Kinderopvang voorschools en naschools wordt gedaan door Kids First COP groep, 

zij zijn gevestigd in het MFA. U kunt bij hen informatie opvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud van het onderwijs. 
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Welke methoden gebruiken wij? 

In onze school wordt lesgegeven met moderne lesmethoden. We hebben er bij de aanschaf 

op gelet of er voldoende oefenstof in de methode zit en of de kinderen bij ons op school er 

mee uit de voeten kunnen.  

Naast de methoden voor de klassikale lessen gebruiken we ook methoden voor 

aanvullende oefenstof voor kinderen die moeite hebben met de stof of kinderen die het 

gemakkelijk vinden en moeilijker stof nodig hebben. 

 

Rekenen en wiskunde 

Onze school gebruikt in groep 3 t/m 8 de methode ‘De wereld in getallen’ 4, de nieuwste 

versie. De wereld in getallen is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent 

dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en niet louter saaie rijtjes sommen aanbiedt. 

Er wordt niet alleen van de kinderen verwacht dat ze een som maken, maar ook moeten ze 

verwoorden hoe ze aan dat antwoord komen. Inzicht krijgen en geven in sommen en 

situaties. 

 

Nederlandse taal 

We starten dit schooljaar met een nieuwe taal en spellingsmethode, nl Taal op Maat. 

Behalve schriftelijk taalwerk, leren we de kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten 

houden. 

In de groepen 1 en 2 wordt veel aan taalvorming gedaan. Ook worden voor de taalvorming 

diverse methoden gebruikt (o.a. materiaal van , Ambrasoft, Schatkist). We gebruiken het 

Dorr systeem als leidraad voor het aanbod. 

 

Lezen 

In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwste 

versie van de methode Veilig leren lezen. Deze methode biedt voor elke leerling 

mogelijkheden om te leren lezen of het nu moeizaam of juist vlot gaat.  

Het is een zeer gevarieerde methode. 

 

Begrijpend lezen 
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Veel kinderen op onze school hebben moeite met begrijpend lezen. We proberen dit met 

behulp van onze methode en aanvullende oefenstof regelmatig te oefenen. In de 

onderbouw probeert men het te oefenen door veel voor te lezen en/of te vertellen en hier 

met de kinderen over te praten. Dit is iets wat u als ouders thuis ook kunt oefenen! 

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Daarnaast gebruiken we 

tekst van de week , aangeleverd door onderwijsbegeleider W.de Jong. 

En voor studievaardigheden gebruiken we de methode Blits vanaf groep 5. 

Spelling 

Voor de spelling gebruiken we de methode Spelling op Maat. 

Meertaligheid. 

Het komende schooljaar gaan we invulling geven aan meertaligheid waar het Fries en 

Engels een plek zullen krijgen. Een nieuwe methode Engels zal aan het begin van het 

schooljaar geïntroduceerd worden. 

 

 

 

 

Wereldoriëntatie en actief burgerschap 

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de 

kinderen kennis over het heden en verleden bij. Soms gebeurt dit in aparte vakken, maar 

ook vaak door middel van kringgesprekken, klassengesprekken, actualiteit, schooltelevisie, 

enz. De methoden die we gebruiken: 

Aardrijkskunde:  de Blauwe Planeet 

Biologie:  In Vogelvlucht 

Geschiedenis: Speurtocht 

Verkeer:             Op voeten en fietsen (gr. 5/6), Jeugdverkeerskrant (gr. 7/8) 

De Vreedzame School een complete “methode” waarin actief burgerschap centraal staat in 

alle thema’s. 

Soms worden aan thema’s excursies gekoppeld die passen bij de lesstof 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
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Sinds de invoering van vreedzame school maken we gebruik van de veiligheidsmeter en 

wordt er gewerkt aan een beleid n.a.v. de map sociale veiligheid.  

Daarnaast vinden er individuele gesprekken met leerlingen plaats. Dit is nog in een 

proeffase. 

Dit schooljaar experimenteren we met deze zgn. 10 minuten gesprekken met leerlingen in 

de bovenbouw. 

Daarnaast zijn we een gecertificeerde Vreedzame School om aan actief burgerschap, 

democratie en participatie aan de maatschappij vorm te geven. 

 

Creatieve vorming 

In alle groepen zijn deze vakken geïntegreerd in het totale programma. In het kader van 

talentontwikkeling zullen we dit schooljaar het creatieve circuit wederom starten vanaf 

groep 5. 

 

Actief burgerschap 

De school bereidt leerlingen voor op het actief functioneren in de maatschappij. Hiervoor 

worden verschillende methoden en middelen gebruikt. Naast het met elkaar om leren 

gaan in de klas, staat het zelfstandig leren werken aan eigen taken en eigen doelen de 

komende jaren centraal. Leerlingen krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid voor het 

eigen leerproces, een proces waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Van onze 

leerlingen wordt ook een eigen kritische inbreng verwacht. Van hen wordt mondigheid 

verwacht en het innemen van eigen standpunten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat 

leerlingen samenwerken aan opdrachten, van elkaar leren en dat ze daardoor hun sociale 

vaardigheden vergroten. De school voert een actief beleid ten aanzien van pesten en 

discriminatie. 

De school wil een plek zijn waar de leerlingen naar buiten kijken en deelnemen aan de 

maatschappij. Dat doen we bijvoorbeeld door ouders en grootouders te betrekken bij ons 

onderwijs (OR, de diverse verenigingen), mee te doen aan de jaarlijkse dodenherdenking 

in het dorp en het uitvoeren van een musical of toneelvoorstelling.  

Al onze methoden voldoen aan de kerndoelen, opgesteld door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In de kerndoelen staan de vaardigheden waaraan 

de kinderen aan het eind van de basisschool moeten voldoen. 
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Klokurentabel 2017-2018 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8  

Vak         METHODE 

WERKEN  MET 

ONTWIKKELSM. 

26 30        

* Dorr 

TAAL &Spelling 19 20 20 20 20 20 20 20 * Map Fonemisch   

 bewustzijn 

* Taal op maat 

* Spelling op Maat 

LEZEN 
* Aanvank. lezen 
* Technisch lezen 
* leespromotie 
* Begrijpend lezen 

  20 18 20 18 12 12 * Veilig leren Lezen 

* Timboektoe 

* Nieuwsbegrip XL 

* Blits 

REKENEN/WISKUNDE 4 4 20 20 20 20 20 20 * wereld in getallen 

SCHRIJVEN   4 4 3 3 2 2 * Voorloper pennenstreken 

* Pennenstreken 

Talen. 

*Frysk 

*Engels 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

3 

 

3 

3 

* Studio Efke 

* Studio F 

 

MUZIEK 

 

6 4 3 3 3 3 3 3 * Moet je doen 

WERELD- 

ORIENTATIE 

* Aardrijkskunde 

* Geschiedenis 

* Natuurkennis 

*verkeer 

  8 8 8 10 12 12 * Blauwe planeet 

*speurtocht 

*vogelvlucht 

*verkeerskrant 

 

BEWEGINGS-

ONDERWIJS 

24 27 8 8 8 8 8 8 * methode Stroes 

Creativiteit 

* Tekenen/Handv 

  6 6 6 6 6 6 * Moet je doen 

HVO/GVO       3 3  

Vreedzame School 2 2 3 3 3 3 3 3 * Vreedzame school 

 

Gezond gedrag 4 5 5 5 5 5 5 5  

TOTAAL lesgebonden 

KWARTIEREN 

80 94 100 100 100 100 100 100  

Pauze/ niet 

lesgebonden 

4 5 5 5 5 5 5 5  

UREN 20.

00  

23.

50 

25 25 25 25 25 25  
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4. De zorg voor kinderen 

 

Passend onderwijs en de ondersteuning die daarbij hoort. 
 

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is een nieuwe 

manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt 

georganiseerd. Het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om deel te 

kunnen nemen aan het onderwijs, die bijvoorbeeld extra begeleiding op school, 

aangepast lesmateriaal of hulpmiddelen nodig hebben.  

Soms is het nodig dat een kind naar een speciale school gaat. 

Hoe werkt passend onderwijs? 

Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om goed onderwijs 

te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

Het samenwerkingsverband ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van 

ondersteuning en geld voor scholen. De bedoeling is dat scholen precies kunnen nagaan 

wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze ondersteuning op maat kunnen organiseren. 

ROOBOL maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 

en heeft zich regionaal georganiseerd door samen te werken in het netwerk “de Wâlden”. 

Op deze manier kunnen we voldoende gebruik maken van expertise en hebben we een 

dekkend onderwijsaanbod georganiseerd samen met andere onderwijspartners.  

Voor welke leerlingen is passend onderwijs? 

Passend Onderwijs is voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben, voor deze leerlingen is zorgplicht. 

Wat is zorgplicht? 

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 een nieuwe zorgplicht.  

Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning 

nodig heeft en bij hen is ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod 

krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst zelf 

proberen te realiseren. Er moet nagegaan worden welke ondersteuningsmogelijkheden 

de school zelf heeft, dit eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 

Als de school dit niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere 

school kan gaan, moet de school na overleg met u zorgen dat er een school gevonden 

wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. 
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Wat verandert er voor mijn kind? 

Voor de meeste leerlingen zal er in de praktijk niets veranderen. Wel verandert de 

organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen 

doorverwezen naar het speciaal onderwijs .De school blijft verantwoordelijk voor het 

bieden van de ondersteuning die nodig is voor uw kind. 

Welke ondersteuning biedt de school? 

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel 
beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is 
georganiseerd.  
De ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van de scholen of op de website 
van het samenwerkingsverband Friesland. (http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/) 
In het ondersteuningsprofiel kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald 
type ondersteuning.  
Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de 
school. Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind 
nodig heeft en het daarom niet opgenomen is in het school ondersteuningsprofiel.  
Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus 

onderzoeken of zij bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het 

profiel staat. 

Het schoolondersteuningsprofiel, schooljaar 2016-2019 
 
 Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een wettelijk 
voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een SOP biedt informatie over de 
kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan extra 
ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De SOP van alle scholen 
van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de 
dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle 
kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. 
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school  
 de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle 

kinderen kunnen rekenen.  
 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen 

het eigen personeelsbestand en van buiten de school)  
 de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te 

bieden.  
 
 
Korte typering van onze school 
In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze 
school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te 
bieden hebben. 
 
1. De vakken lezen, rekenen, Nederlandse en Friese taal staan bij ons centraal. 

2. We stimuleren dat kinderen probleemoplossend en creatief bezig zijn. 

http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/
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3. We houden rekening met verschillen tussen kinderen. 

4. Elk kind is uniek en elk kind leert op zijn haar eigen wijze 

5. We zijn een betrokken school, zowel bij de kinderen als bij het dorp. 

6. De ontwikkelingen van individuele leerlingen volgen we nauwlettend. 

7. Ons team van leerkrachten is enthousiast en geïnteresseerd. 

8. De sfeer op onze school is open, positief en veilig. 

9. We hebben veel contact met ouders. 

10. We organiseren regelmatig activiteiten, waarbij ook de ouders nauw betrokken zijn. 
 
 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. 
Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
Dat betekent aandacht, zorg en uitdagend leermateriaal voor alle kinderen. Dus voor 
kinderen die extra basiszorg nodig hebben tot en met aandacht voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen. 
Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze 
teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook om het 
welbevinden van de leerling. 
 
 
 
Beschikbare deskundigheid 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben beschikt onze school over 
specifieke  interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op 
deskundigen van buiten. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van 
dyslexie, kindercoachingstechnieken  
Onze school maakt, samen met alle openbare scholen binnen ROOBOL, deel uit van het 
samenwerkingsverband  de Wâlden. Het doel van dit samenwerken is om kinderen die 
extra hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun leerontwikkeling. 
Hiervoor kan onder andere ondersteuning nodig zijn voor de leerkrachten die met deze 
‘zorgkinderen’ werken. Vanuit het samenwerkingsverband  de Wâlden zijn er afspraken 
gemaakt om deze gezamenlijke zorg goed af te stemmen door afspraken te maken over 
de zorgstructuur. De ouders worden voortdurend als partner betrokken bij de zorg voor 
hun kind. Beslissingen worden in overleg met de ouders genomen. 
 
Het gebouw heeft  voldoende voorzieningen voor kinderen met een handicap met 
uitzondering van een verzorgingsruimte. 
Wij werken samen met ketenpartners  rondom de zorg voor het kind en / of gezin. 
Er zijn echter grenzen aan onze zorg. Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden en 

tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Bij aanmelding van een 
nieuwe leerling is het volledige dossier beschikbaar voor de ontvangende school.  
Per schooljaar , per groep en leerkracht wordt bij aanmelding nieuwe leerling bekeken of 
we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van deze leerling. 
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Mogelijkheden en grenzen van onze zorg 

 

Onze school streeft er naar de zorg voor leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen 
met een beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter 
ook situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt, 
zoals: 
 

- Verstoring van de rust en veiligheid: indien een leerling een beperking heeft die 
ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die leiden tot een ernstige 
verstoring van de rust en de veiligheid voor zichzelf, de groep en de leerkracht, 
dan is voor onze school de grens bereikt. Voor ons is het dan niet meer mogelijk 
om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind 
met een beperking te bieden. 
 

- Wederzijdse beïnvloeding van enerzijds de verzorging en de behandeling van het 
kind met een beperking en anderzijds het onderwijs aan het kind met die 
beperking: 
Indien een leerling een beperking heeft die een zodanige verzorging of 
behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de 
desbetreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor onze 
school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed 
onderwijs aan het betreffende kind met een beperking te bieden. 
 
 

- Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen:  
Indien het onderwijs aan een leerling met een beperking een zodanig beslag legt 
op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht 
voor de overige zorgleerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan 
worden geboden, dan is voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer 
mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de zorgleerlingen in de 
groep. 

   

 

De mogelijkheden binnen onze school tav Passend onderwijs: 

▪ De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere 
onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. De leerling verlaat onze 
school met de minimale gemiddelde beheersing van de leerstof van eind groep 6. 
▪ Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school. 
▪ Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden. 
▪ Het kind is in staat om zelfstandig te werken. 
▪ Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun  
           mogelijkheden elkaars adviezen op. 
 

            *    De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief    

                    overleg met ouders en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg. 
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▪ De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg.  
           De kinderen moeten in beginsel zelfredzaam zijn. 
▪ De school beschikt slechts over gewone communicatiemiddelen en  
           heeft geen extra voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen. 
 
Voor het protocol Schorsing en verwijdering verwijs ik u naar de site van ROOBOL. 
( www.roobol-onderwijs.nl)  

 

 

 

Het CITO leerlingvolgsysteem 

Het leerlingvolgsysteem waar op onze school mee gewerkt wordt is het CITO 

leerlingvolgsysteem. 

De toetsen die we tot nu toe voor het leerlingvolgsysteem gebruiken zijn: 

- CITO rekenen voor kleuters 
- CITO taal voor kleuters 
- Drie Minuten toets (lezen) vanaf groep 3/AVI 
- CITO Rekenen en Wiskunde 
- CITO Spelling 
- CITO Begrijpend Lezen ( begrijpend luisteren) 

     -     CITO Woordenschat 
 

In april wordt de Cito Eindtoets in groep 8 afgenomen. Deze toets zal niet meer als leidraad 

voor de verwijzing naar het Voortgezet onderwijs gelden. Voor de verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van de Friese Plaatsingswijzer. Vanaf groep 

6 worden hier de toets resultaten voor begrijpend lezen, rekenen en spelling bijgehouden 

Voor het protocol Leesproblemen en dyslexie worden ook nog individueel de AVI - toetsen 

en het PI-dictee afgenomen. Zie ook verder in deze schoolgids. 

De toetsen van het Leerlingvolgsysteem worden in januari en mei (kleuters: januari en juni) 

afgenomen. Na de afname worden de toetsen besproken in het zorgteam, (IB-er en 

directeur) en met de leerkracht.  De uitslag van de resultaten worden verwerkt in de 

groepsplannen, mochten er meerdere factoren een rol spelen die de ontwikkeling 

stagneren dan zal er een ontwikkelperspectief worden geschreven en kan het 

expertisecentrum ingeschakeld worden.  

In groep 1 en 2 werkt men ook aan de hand van observatielijsten en met het 

kleuterobservatiesysteem DORR. 

Rapportage 
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Aan het eind van het schooljaar worden de leerling-gegevens doorgegeven naar de 

volgende leerkracht. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Toets- en 

observatiegegevens worden doorgegeven. 

Elke leerling heeft een eigen dossier waar gegevens van hem/haar in komen. Zo'n leerling-

dossier bevat o.a.: 

 toets gegevens 

 rapport 

 gegevens van logopedie, enz. indien er een onderzoek is geweest. 
 

Twee keer per jaar, in januari en in juni zijn er contactgesprekken op school. Het rapport 

van de kinderen wordt dan mondeling toegelicht in tien minuten. In november is er de 

mogelijkheid voor vrijwillige gesprekken met de leerkracht op aanvraag van de ouder of de 

leerkracht. 

De kinderen krijgen vanaf groep 1 een rapport.  

De mate van beoordeling op het rapport van groep 2 is goed, voldoende, matig en op het 

rapport van groep 3 t/m 8 is het goed, ruim voldoende, voldoende, matig, zwak. Tevens 

worden in het rapport de toets resultaten verwerkt. 

 

Doubleren 

Het kan voorkomen dat een leerling de leerstof van een groep nog niet voldoende beheerst. 

Ook is een kind soms emotioneel nog niet aan een volgende groep toe. 

Het kan gebeuren dat dit kind de groep nog eens over doet om de basisstof beter onder de 

knie te krijgen. De leerkrachten overleggen met de ouders als een kind de groep over moet 

doen. De uiteindelijke beslissing over ‘zittenblijven’ wel/niet wordt door de leerkracht 

genomen samen met de directie van de school. Het advies van de school is bindend. 

 

Interne begeleider 

De interne begeleider is er voor contacten met leerkrachten, ouders en externe 

deskundigen over leerlingen. Op onze school is dat juf Hester Boorsma 
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5. De leerkrachten 

 

Taakverdeling 

Interne begeleider  Hester Boorsma 

Vertrouwenspersoon 

(school)                              Hester Boorsma 

Taal coördinator                 Janneke. de Weger 

Reken coördinator              Tiny Lolkama 

Veiligheidscoördinator:       Marianne Delandell 

Media innovator:                 Paula .Bijwaard 

Sportactiviteiten   Nettie  Reitsma 

M.R. lid    Aukje  Dijkstra, Karin van Meurs, Marianne Delandell 

Vriendenkring  Tiny Lolkama 

Schoolkrant    

BHV      Nettie Reitsma, Paula.Bijwaard, Margriet Drenth,  

Geeske van der Wal 

 

De teamvergaderingen zijn wisselend op maandag en donderdag van 14.30-16.30 uur. 

Bij ziekte of afwezigheid van een van de leerkrachten proberen we z.s.m. vervanging te 

vinden. Bij langdurige afwezigheid kunnen dit wel meerdere personen zijn, alhoewel we dit 

zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 

Stagiaires 

We hebben het allemaal moeten leren! 

We vinden het dan ook belangrijk om anderen ook een kans te geven om het vak te leren. 

Daarom zijn er op onze school af en toe stagiaires aanwezig van de PABO (pedagogische 

academie voor het basisonderwijs) en van het Friesland College. 

 

Aanvangstijden 

Onze schooltijden zijn;  8.30 tot 14.00 alle dagen van de week m.u.v groep 1 die is op 

vrijdag vrij en groep 2 op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. 

Voor de groepen 1en 2 gaat de schooldeur tien minuten voor de aanvangstijd open. Er gaat 

om 8.25 uur een eerste bel en om 8.30 uur een tweede bel, dan starten de lessen. 

U kunt uw kind dan naar binnen brengen. Uw kind mag zelf de jas op de kapstok hangen 

en de tas met het pauzehapje en lunch op de daarvoor bestemde plaats zetten, waarna 

hun plaats in de kring wordt gezocht.  
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Voor sommige kinderen is het afscheid nemen alleen maar moeilijk.  

Vooral in groep 1, die gedurende het schooljaar in aantal leerlingen groeit, kan door het 

grote aantal ouders in het lokaal een onrustige sfeer ontstaan.  

Wij stellen het op prijs als ouders in de gang afscheid nemen van hun kind. U helpt uw 

kind hier mee in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.  

Vanaf de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 en 4 zelfstandig naar binnen. De 

ouders lopen dan niet meer mee, tenzij u als ouder de leerkracht iets wilt melden of 

vragen dan kunt u meelopen. 

Halen en brengen 

De ingang van de school is aan de Sportloane. Om de verkeersstroom snel en soepel te 

laten verlopen gelet op de veiligheid, verzoeken we u zich aan de volgende punten te 

houden: 

- brengt u uw kind zoveel mogelijk op de fiets. 
- laat de fiets niet op de rijbaan staan, maar bij het hek. 
- komt u met de auto: zorg dat u zoveel mogelijk op het parkeerterrein parkeert en niet 

voor de school. 
- de kleuters worden door de ouders van het plein gehaald. 

 

 

Fietsen 

De fietsen worden in de rekken gezet en de kinderen lopen naar het schoolplein.  

Bij het uitgaan van de school wordt met de fiets aan de hand gelopen naar de hekken. 

 

Schoolregels: 

Iedereen komt op tijd! 

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er regels opgesteld voor in de klas en 

voor de gehele school. Deze gelden voor een ieder die met de school te maken heeft. De 

schoolregels zijn:  

- Tijdens de pauze op het schoolplein brengen de leerlingen het afval in de daarvoor 
bestemde afvalcontainer. 

- Vlak voor de pauze wordt het meeste fruit e.d. in de klas opgegeten. Ook hier wordt 
het afval gescheiden.  

- Wenst u dat uw kind binnen blijft, geeft u dan een briefje mee? Binnen blijven alleen 
als dat echt nodig is. 

- De leerlingen van groep 1 en 2 mogen om 8.20 uur naar binnen. De leerlingen van 
groep 3 t/m 8 gaan naar binnen als de bel gaat. 
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Pleinregels 

 Op het plein wordt niet gefietst 

 Houd rekening met een ander 

 Bij alle spelletjes staat de veiligheid voorop 

 Er wordt op het plein gespeeld en niet er buiten 

 Zorg dragen voor een schone schoolomgeving 
Wanneer het voor schooltijd slecht weer is mogen de kinderen 10 minuten voor aanvang 

van de schooltijd naar binnen.  

Wilt u de kinderen bij slecht weer dan ook niet te vroeg naar school sturen!! 

Pauzes  

In de groepen 1 en 2 vindt het fruit eten in de klas plaats. 

De andere groepen hebben pauze van 10.00-10.15 uur 

Probeert u zoveel mogelijk een gezonde pauzehap mee te geven, drie dagen per week is 

het fruitdag. Bij wijze van proef starten we dit met het uitdelen van fruit op school , dit fruit 

wordt door de plaatselijke groenteboer geleverd. Na het eerste kwartaal evalueren we dit 

samen met de OR. 

Tijdens de pauzehap eten kinderen geen snoep, m.u.v. een traktatie. 

Iedere dag is er 10 min. voor schooltijd een leerkracht op het plein en tijdens de pauzes is 

er ook pleinwacht. 

 

 

Evenementen: 

Tijdens het schooljaar hebben we een aantal festiviteiten, zoals 

- kerstmaaltijd 
- floralia 
- Sinterklaas 
- Sinterklaassprookje (groep 5 t/m 8) 
- schoolvoetbal 
- schoolreisje 
- sportdag 
- avondvierdaagse 
- playbackshow, laatste schooldag 
- afscheid groep 8 

 

NB. Het innen van de schoolreisje gelden en de vrijwillige ouderbijdrage via een 

automatische incasso. Alle ouders hebben hiervoor een machtiging ingevuld. Bij 

inschrijving van een nieuwe leerling wordt het formulier bijgevoegd. Mochten er problemen 

zijn dan kunt u contact opnemen met de directeur. 
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6. De ouders / verzorgers 

 

Ouders en school 

Een goede relatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. We zijn tenslotte 

beiden met één doel bezig: het kind. Hier willen we natuurlijk allemaal het beste voor. 

Mochten er dan ook vragen zijn, dan stellen we het zeer op prijs indien u ons dit zo snel 

mogelijk meldt. Dit kan problemen voorkomen. U kunt de leerkrachten het beste na 14.30 

uur benaderen of van tevoren een afspraak maken. 

 

Informatie naar de ouders 

Er zijn diverse manieren waarop u als ouder geïnformeerd wordt: 

 

- Klassenavond 

In september/oktober houdt iedere groep een klassenavond. Op zo'n avond vertelt de 

leerkracht wat er zoal zal gebeuren in het betreffende schooljaar. Hij/zij bespreekt het 

lesrooster en het lesmateriaal wordt getoond. Er wordt niet gesproken over resultaten van 

kinderen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen. 

 

- Inloopavond 

1 x per jaar wordt er een inloopavond gehouden. Ouders kunnen het werk van hun kinderen 

komen bekijken. Op deze avond zijn ook de kinderen van harte welkom, zodat zij zelf uitleg 

kunnen geven over hun werk. 

 

- Contactgesprekken 

2x per jaar, in februari en juni, wordt u uitgenodigd om 10 minuten met de leerkracht van 

uw kind te praten over zijn/haar vorderingen. Het rapport krijgen de kinderen enige dagen 

later zelf mee naar huis. De contactgesprekken van groep 8 zijn in november en februari. 

In november zijn er vrijwillige contactgesprekken, u kunt hiervoor uitgenodigd worden of 

zelf inschrijven. 
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- Schoolnieuws 

Iedere maand krijgt u het schoolnieuws digitaal, zijn er tussentijdse berichten dan 

ontvangt u dat ook per mail of  via social schools. 

Hier staat in het kort op vermeld wat er die maand zoal te doen is. 

 

- Schoolkrant  

3 x per jaar verschijnt onze schoolkrant. Voor de kerst-, paas- en zomervakantie. Behalve 

veel leerlingenwerk wordt u ook geïnformeerd over de ouder- en medezeggenschapsraad, 

vrouwenvereniging en oud papier, enz. 

 

Ouderhulp 

In onze school zijn ouders die op vele manieren helpen bij het onderwijs. Zo zijn er vele 

leesouders; zij lezen 1, 2 keer per week of vaker met een klein groepje kinderen. Ouders 

die helpen en ondersteunen met activiteiten, zoals spelletjes, sportdagen, handenarbeid, 

enz. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht. Wij hebben uw hulp hard nodig 

en stellen uw medewerking zeer op prijs. 

 

Ziekte 

Als uw kind ziek is, wilt u ons dat vóór schooltijd telefonisch, persoonlijk of met een briefje 

melden. 

 

De Medezeggenschapsraad 

Sinds 1 januari 2007 geldt de nieuwe Wet op de Medezeggenschap scholen (WMS). In de 

medezeggenschapsraad (M.R.) van i.b.s.’t Pompeblêd kunnen drie ouders en drie 

leerkrachten plaatsnemen. 

Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit: 

ouders 

A. van der Velde     Westein 53                                               

A. de Jong               Pinksterblom 16                                      

P.Westra 

 

 

leerkrachten 

A. Dijkstra, K van Meurs, M.Delandell 
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Wat is de taak van de medezeggenschapsraad? 

In het M.R.reglement staat het een en ander nauwkeurig uitgewerkt. In grote lijnen kan de 

taak als volgt worden omschreven; 

De M.R. kan alle aangelegenheden, die met school te maken hebben, bespreken. 

Over allerlei zaken kunnen aan het schoolbestuur voorstellen worden gedaan en 

standpunten bekend worden gemaakt. 

In het reglement is vastgesteld over welke zaken de M.R. mag adviseren en waar al of niet 

instemming is vereist. De M.R. heeft ook de taak openbaarheid en het onderling overleg te 

bevorderen. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) 

De G.M.R. is een overkoepelend orgaan dat samengesteld is uit een aantal leden van de 

verschillende M.R 's van de openbare scholen die onder het bestuur van de stichting 

ROOBOL vallen (Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland). De stichting 

staat onder leiding van de algemeen directeur, dhr W.Wouda. Het bestuur wordt gevormd 

door voorgedragen en betrokken leden bij het openbaar onderwijs. 

De Ouderraad 

Naast de wettelijk verplichte M.R. heeft onze school een ouderraad (O.R.). 

Het werk van deze ouderraad is onmisbaar en het is een grote steun voor de school. 

De ouderraad helpt bij allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten, bijv. schoolreizen, 

schoolkrant, feestactiviteiten, floralia, kerstfeestviering e.d. en diverse zaken worden door 

de ouderraad financieel ondersteund. 

De ouderraad komt 1 x per 2 maanden bij elkaar. 

 

 

 

Jaarlijkse ouderavond 

Jaarlijks roept de ouderraad een jaarvergadering bijeen (in de maand november). Dan 

wordt er verslag gedaan van het afgelopen schooljaar en financiële verantwoording 

afgelegd. Verder treden ouderraadsleden af en worden nieuwe leden door de ouderraad 

voorgesteld. 

De volgende ouders hebben zitting in de O.R.: 

 mevr. B de Jong, mevr. B. Beerstra, mevr.L. Bosma, mevr S. Spek, mevr. S van der Valk, 

mevr A. Prins 

Het bestuur van de OR wordt gevormd door Annie de Jong, voorzitter 

Tjittie Turkstra, secretaris  en Anneke van der Velde , penningmeester 
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Verenigingen aan de school verbonden: 

- De vriendenkring 

Sinds 1973 bestaat de Vriendenkring van de openbare basisschool in Zwaagwesteinde. De 

vereniging ( niet te verwarren met de vrouwenverenigingen) heeft het doel de school 

financieel te ondersteunen en de contacten tussen de leden en de school te onderhouden. 

De vereniging heeft een eigen bestuur met leden- en financiële administratie. 

Ieder jaar wordt een gezellige avond georganiseerd in zalencentrum “Old Dutch”. Eens per 

twee jaar wordt er een feestelijke ouderavond verzorgd door de leerlingen van de school 

en het andere jaar wordt er door enkele leden van de vereniging een toneelstuk opgevoerd. 

Na afloop van het toneelstuk is er bal na. Deze avonden worden altijd in groten getale 

bezocht, wat aangeeft dat het erg gezellig is. 

De financiële ondersteuning bestaat o.a. uit materialen voor school, prijzen voor 

playbackshow, traktaties voor de kinderen en andere leuke dingen. 

Bent u nog geen lid en u wilt onze vereniging toch steunen dan kunt u zich opgeven bij een 

van de bestuursleden. Ook pake’s en beppe’s, ooms of tantes of wie dan ook, een ieder 

kan/mag lid worden. De contributie is vrij, maar bedraagt minimaal € 2,50 per jaar. Deze 

wordt via school in oktober geïnd. Voor leden die geen kinderen meer op school hebben 

wordt de contributie opgehaald. 

Bestuur Vriendenkring: 

Liesbeth Bakker 

Chantal Plantinga 

Linda Bosma 

Berber Douma 

Nettie Reitsma 

Tiny Lolkama 

 

 

- De vrouwenverenigingen 

 

Aan de school zijn twee vrouwenverenigingen verbonden. Deze twee verenigingen, die 

oorspronkelijk waren verbonden met de twee scholen voor de fusie, werken op een aantal 

punten samen: 

- Samen breien de vrouwenverenigingen cadeautjes voor Sinterklaas voor de groepen 

1 t/m 4. 

- Samen organiseren zij in november een donateursavond.  

 

 

De vrouwenvereniging “De Westreen” komt iedere dinsdagavond samen. De 

vrouwenvereniging “Nij Begjin” komt één keer per 14 dagen op maandagavond samen. U 

kunt zich opgeven als lid en/of donateur bij één van de verenigingen  
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     Secr. “Nij Begjin”:    Secr. “De Westreen” 

A. van der Sluis-Veenstra   Mevr. B. v.d Valk 
Boskwei 36     Mounewei 20 

9271 HG De Westereen   9271 AW De Westereen 

     Tel.: 0511-442826    Tel. 0511-441247 

     e-mail: a_vandersluis@wanadoo.nl  

 

 

 

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 

Logopedie 

Leerkrachten kunnen een screening door de logopediste van de GGD aanvragen als zij 

denken dat een kind problemen met de spraak heeft. De logopediste doet dan een 

vooronderzoek. Met de bevindingen van dit onderzoek kunt u als ouder, indien nodig, een 

verwijzing naar de lokale logopediste vragen bij de huisarts. 

Elk schooljaar worden de kinderen van groep1 en 2, waarvan ouders en leerkracht het 

nodig vinden, gescreend. 

 

Lokaal onderwijsbeleid 

De gemeente stelt geld beschikbaar waardoor het onderwijs verbeterd kan worden.  

Zo is er bijvoorbeeld het ‘Uur Cultuur’ waardoor de kinderen op school een 

theatervoorstelling te zien krijgen of soms gaan ze ergens anders heen om een voorstelling 

te bekijken. Ook draagt de gemeente bij aan de schoolontwikkeling door projecten te 

ondersteunen die gericht op taal, weerbaarheid of samenwerking met aanwezige 

hulpverleners of partijen gericht op de ontwikkeling van kinderen (GGD, Peuterspeelzaal, 

bibliotheek, kinderopvang). 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

In het  kader van de Lokale Educatieve Agenda kunnen we als school een beroep doen 

op iemand van het algemeen maatschappelijk werk. Indien u hulp wenst voor uw 

kind(eren) door wat voor omstandigheden dan ook dan kunt u dit doorgeven aan de 

groepsleerkracht.  

Er is een contactpersoon voor maatschappelijk werk via de gemeente Dantumadiel. Via 

de intern begeleider kunt u ook een aanvraag doen. 

 

mailto:a_vandersluis@wanadoo.nl


Schoolgids 2017-2018 

 

-28- 

 

Sponsoring 

De school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van 

materiële of geldelijke bijdragen. We doen dit zeker niet wanneer daar naar de leerlingen 

toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zouden zijn. Voor wat betreft de 

ouderbijdrage is het volgende gesteld: De ouderbijdrage wordt door de OR. gevraagd. De 

bijdrage is vrijwillig. De OR int en beheert de gelden. 

Protocol Leesproblemen en dyslexie 
Vroegtijdige onderkenning en aanpak van leesproblemen 
 

Het protocol leesproblemen en dyslexie is bedoeld om leerkrachten in het primair 

onderwijs een houvast te geven bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van 

leesproblemen. Uit onderzoek is bekend dat hoe eerder leesproblemen kunnen worden 

opgespoord des te groter de kans is dat een interventieprogramma succes heeft. Voor 

een belangrijk deel kunnen leesproblemen dankzij vroegtijdig ingrijpen binnen het 

reguliere onderwijs verholpen worden.  

In sommige gevallen zijn de leesproblemen dermate complex en hardnekkig dat hulp van 

buitenaf noodzakelijk is om tot een nadere diagnose te komen. Ook in dat geval is een 

tijdige signalering gewenst. Door uit te gaan van een protocol waarin volgens 

vastomlijnde kaders wordt gewerkt, kan de aanpak van leesproblemen op een 

controleerbare en efficiënte wijze geschieden. 

Het protocol is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8. In het leerlingvolgsysteem zijn de 

toetsen voor het protocol opgenomen. Tussendoor zijn er meetmomenten waaruit een 

interventie kan voortvloeien. De toetsen die voor het protocol gebruikt worden zijn: 

Drie Minuten Test (CITO) – Drie keer een minuut lang een kaart lezen met woorden 
 

AVI  - Het lezen van teksten.  
 

PI dictee – Het schrijven van woorden. 

 

Samen Beter Lezen 

Sinds een aantal jaren werken wij op onze school met de “methode”  

Samen Beter Lezen. 

Dit starten wij minimaal één keer per jaar op en dan voornamelijk vanaf groep 4. 

Samen Beter Lezen is geen nieuwe leesmethode. Het is een oefenmethode die vooral 

gericht is op de verbetering van de technische leesvaardigheid. Het is een eenvoudige, 

plezierige en effectieve manier om lezen te oefenen en verder te ontwikkelen. Daarnaast 

besteedt Samen Beter Lezen veel aandacht aan het begrijpend lezen en het leesplezier 

van het kind. Samen Beter Lezen kan naast elke leesmethode worden gebruikt. 
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Uit onderzoek is gebleken dat Samen Beter Lezen niet alleen geschikt is voor leerlingen 

in groep 4 t/m 8 bij wie het lezen niet vlot en vloeiend verloopt, maar voor alle lezers. 

Zowel kinderen als volwassenen, zwakke en goede lezers, kunnen op deze manier hun 

leesvaardigheid verder ontwikkelen. 

De naam Samen Beter Lezen geeft al aan dat het kind niet alleen, maar samen met 

iemand anders leest. Er wordt in paren geoefend. Het kind oefent samen met een 

begeleider; ook wel tutor genoemd. Dat kan zowel op school als thuis gebeuren. Als op 

school wordt geoefend kan de tutor een klasgenoot, een oudere leerling, een hulpouder, 

een vrijwilliger of een leerkracht zijn. Thuis kan de ouder of een ander familielid de rol van 

tutor vervullen. 

Samen Beter Lezen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. Extra oefentijd 
2. Individuele ondersteuning 
3. Controle verkrijgen over het eigen leesproces 
4. Bevorderen van de woordherkenning en het hardop lezen 
5. Bevorderen van het leesplezier 
6. Bevorderen van het leesbegrip 
7. Geschikt voor alle lezers 
8. Opdoen van positieve leeservaringen 
9. Eenvoudige oefenmethode voor op school en thuis 

 

Voor meer informatie over Samen Beter Lezen kunt u terecht bij juf Janneke de Weger of 

juf Karin van Meurs. 

 

 

8. De resultaten van het onderwijs. 

 

 

1.Kwaliteitszorg. 

 Monitoren van de resultaten op de toetsen en het analyseren van de knelpunten 

 het maken van een trendanalyse van de tussen en eindopbrengsten 

 Toepassen en borgen van het handelingsgericht werken 
 

2. Onderwijs & leren. 

 

 Vastleggen en borgen van  afspraken m.b.t. begrijpend lezen en 
woordenschatonderwijs 

 Aanpassen taalbeleidsplan 

 Gestart met vierjarig traject de Bieb op school 

 afspraken m.b.t. zelfstandig werken geëvalueerd en aangescherpt  

 gecertificeerd Vreedzame School 
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3. Zorg en begeleiding. 

 de IB-er coacht de leerkrachten bij het maken van groepsplannen 

 In alle groepen worden CITO –toetsen afgenomen en geanalyseerd 

 De resultaten worden door de IB-er en directeur besproken (zorgteam ) 

 De IB-er evalueert de groepsplannen met de leerkrachten 

 De IB-er coacht de leerkrachten bij het schrijven van een OPP 

 Zorgdocument aangepast 
 

 

4. Beleid & organisatie. 

 uitvoeren van veiligheidsbeleid 

 uitvoeren strategisch beleid Roobol 

 deelname aan  gebruikersoverleg MFA de hege Seis 

 structureel overleg tussen school en peuterspeelzaal 
 

De uitwerking van deze items is terug te vinden in de evaluatie van het schooljaar 2016-2017 

 

 

 

 

 

Uitstroom leerlingen groep 8 (2016-2017) 

Totaal:25 leerlingen. 

Schooladvies Aantal leerlingen 

Gymnasium  0 leerling 

HAVO/VWO 13 leerlingen 

VMBO ( tl)  7 leerlingen 

VMBO ( kader)  4 leerlingen 

VMBO  ( basis)  1 leerlingen 
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9. School – en vakantietijden 

 

 

Schooltijden 

Elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur  ( continurooster). 

Groep 1 is op vrijdag vrij en groep 2 op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. 

 

 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018 

Goede vrijdag 30 maart 2018 

Pasen 1 en 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018 

Bevrijdingsdag 5 mei 2018 

Hemelvaartsdag(en) 10  mei 2018 

Pinksteren 20 en 21 mei 2018 

Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018 

 

  

   

Studiedag Roobol        15 november 2016 

Teamdag                               30 mei 2018 
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10. Namen, adressen, telefoonnummers  

 

IBS ‘t Pompeblêd   Sportloane 2    0511-443000 

     9271  VN De Westereen 

     Postbus 3, 9270 AA 

J.Meeuwsen                                                 Kobbeflecht 88                                                   06-10036266 

                                                                                9254 AH Hurdegaryp 

Bestuur van de school 

ROOBOL     bezoekadres:     0511-548390 

     Kuipersweg 5, 9285 TB Buitenpost      

                             postadres: Postbus 6,     

     9285 ZV Buitenpost 

 

M.R/O.R.               mevrouw A. de Jong 

    

Vertrouwenspersoon        

(machtsmisbruik    mevr. A.Tadema      058-2334334 

en overige klachten)   Harlingertrekweg 58   p/a GGD Fryslân 

     Postbus612 

     8901BK Leeuwarden 

 

Schoolarts                mevr. M. Beiboer    058-2334334 

     Postbus 612,  

     8901 BK Leeuwarden 

   

Logopediste    Mevr. R. Miedema    06-553878 

 

Maatschappelijk werkster  via gemeente Dantumadiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolgids 2017-2018 

 

-33- 

 

Jaarplanning 

 

1. Zorg voor kwaliteit. 
 

 Monitoren van de resultaten en maken van trendanalyses over de 
tussentoetsen waarbij de inspectienorm leidend is. 

 Het koppelen van realistische doelen aan het onderwijs op basis van de 
bovengenoemde analyses 

 Uitvoeren van flitsbezoeken in alle groepen 

 Talentgesprekken met alle teamleden en daaraan gekoppeld de inzet 
( taakbeleid) 

 

2. Onderwijs & leren. 
 

 evalueren en bijstellen van het klassenmanagement ivm continurooster 

 Borging en uitbreiding doorgaande leerlijn groep 1 ,2,3 

 Herijken en borging afspraken woordenschatonderwijs/ begrijpend lezen (gr 
1 t/m 8) 

 aanschaf en implementatie nieuwe methode Engels 

 visie ontwikkelen op meertalig onderwijs 

 deelnemen aan 3TS netwerk 
 

 
 

3. Zorg & begeleiding. 
 

 Verder ontwikkelen werken met groepsplannen 

 Leren analyseren en de juiste keuzes maken voor de leerling en zijn/haar 
leer/ onderwijsbehoefte 

 Passend onderwijsvorm binnen de mogelijkheden uitvoeren 

 Protocol overgang intern en overgang PO –VO  implementeren 
 

4. Beleid & organisatie. 
 

 professionalisering directeur 

 deelname  netwerken Roobol. 
 

Een verdere uitwerking van al deze items is op school terug te vinden in het 

schooljaarplan 2017-2018.. 

Taal is onze sleutel tot de wereld. 
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Informatiedeel met (wettelijke) regelingen ROOBOL  

schooljaar 2017-2018
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1. Algemene informatie Stichting ROOBOL 

Stichting ROOBOL 

ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lauwersland, in het 

Noordoosten van Friesland. ROOBOL is een ambitieuze en ondernemende organisatie. Onze 

ambities realiseren we door intensief samen te werken met onder andere ouders, medewerkers, 

andere onderwijsorganisaties en gemeenten. Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind 

goed onderwijs krijgt en een fantastische basisschooltijd heeft. Daar zetten we ons dagelijks voor 

in! Meer informatie vindt u op: www.roobol.frl   

 

De scholen 

De 13 openbare basisscholen en 1 samenwerkingsbasisschool van ROOBOL, verspreid over de 

gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland ca, bieden algemeen 

toegankelijk, openbaar onderwijs met elk hun eigen accent.  

 

College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College 

van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.  

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op de 

scholen. Voorafgaand aan de vergadering is er een kennismakingsoverleg met de directeur en de 

Medezeggenschapsraad van de betreffende school waarin de Raad van Toezicht informeel wordt 

geïnformeerd over wat er speelt op de school. 

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) 

ROOBOL vindt medezeggenschap heel belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) wordt dan ook nauw betrokken bij en geïnformeerd over de beleidsvorming en heeft invloed 

op de besluitvorming. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. 

De GMR bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden en vergadert ongeveer acht keer per jaar op 

maandagavond op het bestuursbureau van ROOBOL. 

 

Bestuursbureau ROOBOL 

Het bestuursbureau van ROOBOL is gevestigd in Buitenpost en vervult een spilfunctie tussen 

overheid, instanties en de scholen. Het ondersteunt de basisscholen op het gebied van onderwijs 

en kwaliteit, management, personeelszaken en financiën. Het bestuursbureau is bereikbaar op 

0511 – 548390 of via e-mail: info@roobol.frl. 

  

http://www.roobol.frl/
mailto:info@roobol.frl
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Missie en visie van ROOBOL 

‘ROOBOL’: algemeen toegankelijk, openbaar basisonderwijs’ 

Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Aandacht voor 

eigen leerlijnen, zelfstandig werken en sociaal emotionele ontwikkeling zijn dan essentieel. 

Kinderen moeten leren samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid dragen. Dit kan 

alleen in een prettige en veilige omgeving, waarin ze met respect worden behandeld. Hetzelfde 

geldt voor onze medewerkers. Op basis van deze visie bepalen wij ons beleid. Dit kunnen en willen 

wij echter niet alleen. 

 

Samen ontwikkelen  

Alleen door intensieve samenwerking met onder andere ouders, medewerkers, andere 

onderwijsorganisaties en gemeenten kunnen we onze ambities realiseren. Aanleidingen voor 

samenwerking zijn onder meer de krimp van 12% van het aantal basisschoolleerlingen in onze 

regio, de wens om stappen te zetten in huisvesting, bijvoorbeeld een brede school, en de 

ontwikkeling van een visie op passend onderwijs. Samenwerken maakt een goede kwaliteit en 

bereikbaarheid van onze basisscholen mogelijk. 

ROOBOL staat voor algemeen toegankelijk onderwijs en is hier duidelijk over.  

ROOBOL is een sterke partner voor gemeenten en andere onderwijsorganisaties.  

We zijn financieel gezond, ondernemend en flexibel. Onze visie is helder en ons beleid monitoren 

we systematisch, de werkprocessen zijn beschreven en op elkaar afgestemd.  

Wij zijn op de goede weg en kunnen nog krachtiger worden door:  

 meer verbindingen met de omgeving op bestuurlijk- en managementniveau (lokaal, 

provinciaal en landelijk); 

 meer naar buiten gericht en heldere communicatie.  

 

Samenwerken en samen ontwikkelen vraagt om veerkracht, lef, organisatiekracht en creativiteit 

van de leider. 

Het management van ROOBOL bestaat uit de schooldirecteuren en het College van Bestuur. 

Voor hen, en de Raad van Toezicht, is het de uitdaging om samen te werken en de 

organisatieonderdelen met elkaar te verbinden.  

1.1. “Samen werken, samen ontwikkelen” 

ROOBOL is toe aan haar derde strategisch beleidsplan. De afgelopen twee periodes hebben we 

laten zien dat we ambitie hebben en hoge eisen durven stellen aan de kwaliteit van het onderwijs, 

aan onze medewerkers en aan onze omgeving. En het werkt om hoge doelen te stellen en er naar 

te streven deze te halen. De voor ons liggende periode blijven we actief onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om onze opdracht, het bieden en behouden van kwalitatief en algemeen 

toegankelijk onderwijs in Noordoost Friesland, te vervullen.   
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Noordoost Friesland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en om er onderwijs te krijgen 

en te geven. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van krimp en de effecten daarvan 

op onze scholen.  

Op onze website www.roobol.frl vindt u het strategisch beleidsplan ROOBOL 2015 – 2019. 

 

  

http://www.roobol.frl/
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In de volgende gemeenten vindt u de openbare basisscholen van de stichting ROOBOL. 

 

Gemeente Dantumadiel: 

• Dr. Theun de Vriesskoalle te Feanwâlden 

• Dr. J. Botkeskoalle te Damwâld 

• It Pompeblêd te Westereen 

 

Gemeente Achtkarspelen: 

• SWS De Wâldiik te Boelenslaan 

• It Skriuwboerd te Surhuisterveen 

• De Balkwar te Koostertille 

• ‘t  Holdersnêst te Harkema 

• De Mienskip te Buitenpost 

• It Twaspan te Twijzelerheide 

 

Gemeente Kollumerland c.a.: 

• Professor Casimirschool te Kollum 

 

Gemeente Dongeradeel: 

• Burgerschool te Dokkum 

• Nynke van Hichtumschool te Dokkum 

• De Tsjelke te Holwerd 

 

De adressen + telefoonnummers vindt u op www.roobol.frl.  

 

2. De ROOBOL organisatie 

2.1. Passend Onderwijs: 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht gegaan. Kernpunten uit deze nieuwe 

wet zijn dat: 

http://www.roobol.frl/
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 reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen 

samenwerken; 

 scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te 

zorgen voor een passende plek);  

 scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning 

aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen 

regelen. 

Samenwerkingsverband PO  Fryslân (21.01) 

Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op een onderwijs en ontwikkelarrangement die 

aansluit op de onderwijs en ontwikkelbehoefte van de leerling. Het onderwijs is zo thuis nabij 

mogelijk. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Fryslân regelt via de Commissie van 

Advies de (toeleiding naar) toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3 en 4. Daarnaast zorgt het 

samenwerkingsverband ervoor, als ontvanger van ondersteuningsmiddelen, dat deze middelen 

verdeeld worden onder schoolbesturen zodat de schoolbesturen maximaal in staat worden gesteld 

om: 

 De extra onderwijsondersteuning te realiseren in het primair onderwijs. 

 Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte door te verwijzen naar het Speciaal Basis 

Onderwijs of speciaal onderwijs voor cluster 3 en 4, indien het ondersteuningsaanbod in 

een reguliere school ontoereikend is voor de onderwijsbehoefte van de betreffende 

leerling.  

 Thuiszitters succesvol te laten terugkeren in het onderwijs en beleid te ontwikkelen om te 

voorkomen dat er thuiszitters ontstaan. 

 Er een dekkend en passend aanbod is voor alle leerlingen in Friesland. 

 

M.i.v. het passend onderwijs heeft ROOBOL, samen met drie andere besturen in de regio, het 

expertisecentrum netwerk “De Wâlden” ingericht. Trajecten voor extra arrangementen worden via 

het netwerk “De Wâlden” aangevraagd. Het netwerk heeft een adviserende rol. 

Daarnaast kan het netwerk “De Walden” ingezet worden om extra ondersteuning en expertise te 

bieden op de scholen in het kader van passend onderwijs.  

 

Om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden, wordt gezocht naar mogelijkheden. Dit 

houdt in dat er met verschillende instanties wordt samengewerkt.  

 

2.2. Procedure schorsing en verwijdering 

Schorsing 

Soms is er sprake van storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van 

leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de veiligheid van de 

leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt 

te komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur inschakelen, om een leerling te 

schorsen. Een schorsing duurt maximaal een week en kan maximaal met een week worden 

verlengd, tenzij wordt besloten om de leerling te verwijderen.  
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De maximale schorsingsduur is dan gelijk aan de periode dat de verwijdering procedure is 

afgerond. Een schorsing vindt pas plaats na overleg door het College van Bestuur met de leerling, 

ouders en de leerkracht. Deze informeert in geval van schorsing de leerplichtambtenaar en de 

onderwijsinspectie. Ouders, die het niet eens zijn met het besluit, kunnen hier binnen zes weken 

na dagtekening een bezwaarschrift tegen indienen. 

 

Verwijdering  

Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als definitief is 

gebleken dat de school niet langer in staat is, om het onderwijs of de zorg te bieden die de 

leerling nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL namens het bevoegd gezag 

besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan. Voordat het College van Bestuur dit 

besluit neemt, worden alle betrokkenen (directeur, groepsleerkracht, leerling, ouders/verzorgers 

en overige betrokkenen, zoals leerplichtambtenaar en vertrouwenspersoon e.d.) gehoord. Indien 

één van de partijen het wenst, kan ook de mening worden gevraagd van een andere, door de 

school en ouders geaccepteerde deskundige. Van het gesprek met de ouders wordt een verslag 

gemaakt, dat aan de ouders/verzorgers wordt uitgereikt of aangetekend wordt verstuurd en dat 

door ouders/verzorgers bij voorkeur wordt ondertekend.  

Tegen een besluit tot verwijdering kunnen ouders bezwaar aantekenen bij het bestuur van 

ROOBOL. Ouders/verzorgers worden dan eerst opnieuw gehoord. Binnen vier weken krijgen zij dan 

schriftelijk een reactie. Na het besluit tot verwijdering moet ROOBOL proberen binnen acht weken 

een andere school te vinden voor de leerling. Zodra dat is gelukt, wordt de leerling verwijderd. 

Lukt het niet, dan wordt de leerling formeel, volgens de wettelijke regels na acht weken 

verwijderd. 

Het formele protocol “Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen” vindt u op onze website 

www.roobol-onderwijs.nl  

2.3. Leerplicht/verzuim/verlof 

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf 5 jaar. Onderwijs 

is onmisbaar voor een goede voorbereiding voor een plek in de maatschappij. Vanaf het begin van 

de basisschool moeten kinderen leren om naar school te gaan. Het is gebruikelijk dat een kind 

naar de basisschool gaat zodra het vier jaar wordt. 

 

Leerplichtwet 

In deze wet staan de spelregels rondom de leerplicht. De wet gaat er vanuit dat u: 

 uw kind inschrijft op een school; 

 ervoor zorgt dat uw kind de school bezoekt. 

Uw kind is verplicht om onderwijs te volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde 

verjaardag. 

 

Verzuim/verzuimregistratie 
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Elke dag registreren de scholen welke kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind niet aanwezig 

kan zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden melden. Is op school 

niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact 

opgenomen met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de 

leerkracht dit bij de directeur. Deze schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in. Deze stelt een 

onderzoek in en zoekt naar een oplossing. 

 

Geoorloofd verzuim 

 

 Ziekte 

Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U dient het wel meteen aan de school te 

melden. Wanneer uw kind regelmatig ziek gemeld wordt, kan de school aan de schoolarts 

of de leerplichtambtenaar vragen om een onderzoek in te stellen. 

 

 Godsdienst of levensovertuiging 

Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging 

hoeft het niet naar school. Wel dient u dit twee dagen van te voren te melden aan de 

school. 

 

 Vier- en vijfjarigen 

Tot uw kind zes jaar wordt, mag u het vijf uur per week thuishouden. U dient dit uiteraard 

wel aan de school te melden. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan 

heeft u speciale toestemming nodig van de directeur. Dat is mogelijk voor nog eens 

maximaal vijf uur. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De 

directeur van de school neemt dan maatregelen, zoals omschreven in de leerplichtwet. Uiteraard 

neemt de directeur eerst contact met u op, om na te gaan wat er aan de hand is. Als dit niet tot 

een goede oplossing leidt, schakelt deze de leerplichtambtenaar in. Ook probeert deze in overleg 

met u tot een oplossing te komen. 

 

Extra verlof en leerplicht 

In principe moet iedereen zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. Dat geldt ook voor 

wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In de leerplichtwet is opgenomen dat de 

directeur in bijzondere gevallen toestemming mag geven voor een extra vakantie buiten de 

schoolvakanties. Deze uitzondering geldt alleen voor ouders, die door hun beroep geen vakantie 

kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. In dat geval heeft u een schriftelijke verklaring nodig 

van uw werkgever, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt gaan. De 

directeur mag hier slechts één keer per jaar toestemming voor geven, voor ten hoogste tien 

dagen. In de leerplichtwet staat dat deze regeling niet kan worden toegepast voor de eerste twee 

weken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling 
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geen recht is. Het gaat dus niet om snipperdagen; ze kunnen niet worden opgespaard en het is 

evenmin mogelijk zo nu en dan een losse dag op te nemen. 

 

Gewichtige omstandigheden en verlof 

In een aantal gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen: 

 Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover het niet buiten schooltijd kan 

worden geregeld; 

 Voor een verhuizing ten hoogste voor 1 dag; 

 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of 

ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk gesloten wordt in of buiten de 

woonplaats van het kind; 

 Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad in overleg met 

de directeur; 

 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in overleg met de directeur; 

 Bij een 25, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders; 

 Voor een andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, met uitzondering 

van vakantieverlof. 

 

Verlof aanvraag 

Wanneer u een verzoek voor verlof korter dan tien dagen wilt aanvragen, moet u dit ruim van 

tevoren schriftelijk en met opgave van redenen doen bij de directeur van de school.  

Hebt u een dienstbetrekking, dan moet u een werkgeversverklaring kunnen overleggen.  

U ontvangt schriftelijk bericht van de directeur of het verzoek wel of niet wordt toegestaan.  

Als u een aanvraag indient voor een periode langer dan 10 dagen, dan stuurt de directeur de 

aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze geeft u schriftelijk 

bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. In de beschikking van de 

leerplichtambtenaar staat, hoe u dit kunt doen. 

 

Meer informatie over leerplicht is beschikbaar op de school. Ook is het mogelijk om contact op te 

nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

2.4. Leerlingendossier 

De school houdt een leerlingenadministratie bij en een dossier van uw kind waar onder meer de 

volgende zaken zijn opgenomen: 

 Teambesprekingen over uw kind; 

 Notities over gesprekken met ouders/verzorgers; 

 Verslagen van onderzoeken, indien gedaan; 

 Toets- en rapportgegevens; 
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 Eventuele handelingsplannen en de evaluaties ervan; 

 Schriftelijke observaties van leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 

kind; 

 De werkhouding en taakaanpak van uw kind. 

 

De scholen van ROOBOL houden de gegevens bij in het elektronisch systeem Eduscope. Het 

leerlingendossier is strikt vertrouwelijk en is niet openbaar toegankelijk. Ouders hebben recht om 

het dossier in te kijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur van de school of de 

intern begeleider. Het kan zijn dat de school het dossier aan derden wil laten zien b.v. aan de 

schoolbegeleidingsdienst. Dit doen zij alleen als u daarvoor toestemming geeft. 

2.5. Externe adviseurs of externe behandelaars 

De scholen hebben de mogelijkheid om (indien nodig) erkende adviseurs op het gebied van 

onderwijsbegeleiding in te schakelen. Deze ondersteunen bij het diagnosticeren en begeleiden van 

leerlingen die extra hulp nodig hebben vanwege bepaalde leer- of gedragsproblemen. Ook maken 

ouders/verzorgers in toenemende mate gebruik van adviseurs (onderwijsbegeleidingsdiensten, 

onderwijsadviesbureaus, remedial teachers, logopedisten, orthopedagogen, fysiotherapeuten) ten 

behoeve van een optimale ontwikkeling van hun kind. Er zijn dus adviseurs die op verzoek van de 

school worden ingeschakeld en externe adviseurs op verzoek van de ouders/verzorgers. 

Regelmatig doen deze (externe) adviseurs een verzoek tot samenwerking met de leerkrachten of 

intern begeleiders. Hieraan zijn echter voorwaarden verbonden. Wij hechten aan een goede 

samenwerking tussen personeel en adviseurs. De samenwerking moet gericht zijn op een positieve 

ontwikkeling van de leerling en mag de school als organisatie en de groep waar de leerling in zit 

geen schade berokkenen, in welke zin dan ook. 

2.6. Vrijstelling voor bepaalde onderwijsactiviteiten (GVO/HVO) 

Op alle ROOBOL-scholen wordt het vak godsdienst en/of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. 

Het is mogelijk om een vrijstelling te krijgen van deze activiteiten.  

Kinderen van ouders, die bezwaar hebben tegen het volgen van de lessen Godsdienstig 

Vormingsonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen andere lessen onder leiding van 

de groepsleerkracht.  

2.7. Sponsoring 

Bij sponsoring gaat het om het verstrekken van geld, goederen of diensten door een sponsor aan 

het bevoegd gezag, directeur, onderwijzend personeel of leerlingen. Leerlingen en/of 

ouders/verzorgers kunnen hiermee in schoolverband worden geconfronteerd. Het is mogelijk dat 

de sponsor een tegenprestatie verlangt. ROOBOL sluit zich aan bij het landelijk convenant van de 

onderwijspartners (o.a. Ministerie, VOO en PO-raad) op het gebied van sponsoring. Hierin staat 

onder meer dat sponsoring: 

 Verenigbaar dient te zijn met de pedagogische en didactische taak en doelstelling van de  

school en in overeenstemming is met goede smaak en goed fatsoen; 

 Geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid,  

betrouwbaarheid en onafhankelijkheid; 

 Niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs. 
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3. Communicatie 

3.1. Website 

Veel informatie is te vinden op onze website www.roobol.frl , waar ook wordt doorverwezen naar 

de scholen. De meeste informatie, die voor u van belang is, kunt u vinden op de websites van de 

scholen. 

3.2. Klachtenregeling 

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 

meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. 

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die 

mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze kunt u vinden op 

www.roobol.frl . Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op 

prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het 

schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.  

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de 

klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het 

schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de 

afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De 

externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. 

Deze vertrouwenspersoon is mevrouw A. Tadema van de GGD in Leeuwarden 088-2299887 of via 

a.tadema@ggdfryslan.nl .  

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon  

030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of 

een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.  

3.3. Omgaan met moderne communicatiemiddelen 

Het gebruik van moderne communicatiemiddelen mag de goede gang van zaken in en rond de 

school niet verstoren. Voor het gebruik van internet en social media heeft ROOBOL een protocol 

ontwikkeld. Hierin staan afspraken waar de leerling zich aan moet houden. We maken deze 

afspraken om te voorkomen dat er problemen ontstaan door het gebruik van social media op 

school en om er voor te zorgen dat Internet leuk blijft. Als een leerling het eens is met deze regels 

kan het protocol ondertekend worden. Het internetprotocol ligt op de school ter inzage. 

3.4. Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden is het soms moeilijk te bepalen welke positie 

een school moet innemen bij het verstrekken van informatie over een leerling. De wet biedt hierin 

een duidelijke richtlijn. De school is verplicht om beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus 

http://www.roobol.frl/
http://www.roobol.frl/
mailto:a.tadema@ggdfryslan.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
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ook de ouder, die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. De school 

informeert beide ouders als de adresgegevens van beide ouders op school bekend zijn. De wet 

schrijft niet voor welke informatie aan ouders moet worden verstrekt.  

ROOBOL heeft gekozen voor de volgende zaken: schoolgids, schoolkrant, ouderavonden, 

contactavonden (desgewenst op een ander tijdstip dan de andere ouder), schoolresultaten, toets 

resultaten, rapporten, informatie aangaande schoolreizen, verwijzing naar vervolgonderwijs en 

aanmeldingen bij de schoolbegeleidingsdienst voor een onderzoek of de Permanente Commissie 

Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband.  

Alleen in geval van zwaarwegende argumenten (rechtelijke uitspraak) kan de school van deze 

richtlijn afwijken. 

3.5. Tevredenheidonderzoeken 

Eén keer per vier jaar laat ROOBOL door een extern onafhankelijk bureau de tevredenheid 

onderzoeken van ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de leerkrachten. Op die manier 

komen we zaken te weten waarover ouders tevreden of niet tevreden zijn en kunnen de scholen 

hun beleid op die punten bijstellen.  

Voor leerlingen wordt ook de sociale veiligheid op school ondervraagd. Twee jaar later wordt er 

apart voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 opnieuw een vragenlijst afgenomen op het gebied 

van sociale veiligheid. Op die manier hopen we snel informatie te krijgen als de school als onveilig 

wordt ervaren. Elke twee jaar ontvangen wij daar gegevens over. 

 

4. Veiligheid 

4.1. Bedrijfshulpverlening (BHV) en preventiemedewerker 

Elke school heeft minimaal één opgeleide en bevoegde bedrijfshulpverlener. ROOBOL biedt 

jaarlijks een herhalingscursus aan, om de bevoegdheid te garanderen en de kennis op peil te 

houden. Volgens de Arbo wet zijn scholen ook verplicht om deze functionaris op school te 

hebben. Op school is bekend welke medewerker BHV-er is. Naast kennis van zaken van EHBO zijn 

BHV-ers ook getraind om in geval van nood (b.v. brand) snel te handelen. Naast de 

bedrijfshulpverlener heeft ook elke school een preventiemedewerker. Deze draagt zorg voor het 

uitvoeren van het Arbo-beleid op de school. 

4.2. WA-verzekering 

ROOBOL heeft ten behoeve van het personeel een WA-verzekering afgesloten. Als een leerkracht 

materiële schade veroorzaakt aan een leerling, dan kan deze schade worden vergoed. De 

beoordeling of de schade vergoed wordt ligt bij de schademaatschappij. Er is geen verzekering 

afgesloten als leerlingen onderling schade veroorzaken aan andere leerlingen. Vaak denken 

ouders, dat dit wel geregeld is. Dat is niet het geval. Ouders zijn aansprakelijk voor schade, die 

hun kinderen veroorzaken en zijn hier meestal ook voor verzekerd (WA). De ouders van een 

leerling die schade heeft, veroorzaakt door een andere leerling, kunnen proberen de schade te 

verhalen op de WA-verzekering van de ouders. De school speelt hier verder geen rol in. 
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4.3. Speciale ongevallenverzekering. 

ROOBOL heeft een speciale ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, het personeel en 

per school 20 ouders, die in opdracht van de school activiteiten verrichten. Deze verzekering dekt 

extra kosten bij ongevallen op en op weg naar school, die niet door de basis 

ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering worden vergoed.  

Op de school zijn een polis en de voorwaarden aanwezig. 

4.4. Meld code huiselijk geweld/ kindermishandeling 

Er is een landelijke meld code kindermishandeling ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut. 

Deze code beschrijft de rol van beroepskrachten en geeft richtlijnen voor het handelen in situaties 

of bij vermoedens van kindermishandeling. Op basis van deze meld code zijn voor het primair 

onderwijs, in opdracht van het Ministerie van OCW, voorbeeldprotocollen opgesteld waarin staat 

beschreven hoe te handelen bij huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel 

misbruik. ROOBOL heeft voor de medewerkers een stappenplan gemaakt zodat zij de juiste 

stappen kunnen zetten als er sprake is van (vermoeden) van huiselijk geweld/kindermishandeling. 

4.5. De verwijsindex 

De verwijsindex is een digitaal landelijk systeem, waarin risicomeldingen over kinderen en  

jongeren van 0 tot 23 jaar worden vastgelegd vanuit alle beroepsgroepen die met kinderen 

omgaan. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen die hun persoonlijke ontwikkeling 

bedreigen en die hen buiten de maatschappij dreigen te plaatsen. De risicosignalen kunnen door 

bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg of door 

justitie worden gemeld aan deze centrale verwijsindex. Wanneer eerdere meldingen over een 

bepaald kind of bepaalde jongeren zijn gedaan, dan worden de betreffende instanties 

geïnformeerd over elkaars melding. Hierdoor ontstaat een sluitende jeugdketen en kan er betere 

zorg geleverd worden (men werkt minder langs elkaar heen). 

Basisschoolleerlingen met ernstige problemen worden op school besproken en na de 

leerlingenbespreking wordt bepaald of het kind in aanmerking komt voor invoering in de 

verwijsindex. De gegevens in de verwijsindex zijn niet vrij toegankelijk. Alleen de school of 

instelling die de gegevens van de leerling heeft ingevoerd, kan de gegevens zien. Als een leerling 

verhuist naar een andere school, vraagt deze school toestemming om de gegevens te mogen 

inzien. 

4.6. Centra voor jeugd en gezin (CJG) 

Sinds 2010 zijn er per gemeente centra voor jeugd en gezin ingericht. In Noordoost Friesland 

probeert men de bestaande hulpverleners samen te laten werken in deze centra. Deze centra 

hebben ook een lijn naar de basisscholen. De scholen zijn bij uitstek vindplaatsen van problemen. 

Kinderen komen elke dag op school. Via het schoolmaatschappelijk werk of de intern begeleider 

kunnen kinderen na overleg met ouders of verzorgers worden doorverwezen naar de centra voor 

jeugd en gezin. 

 

 


